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З та кім на двор’ ем, як сё ле
та ў Бе ла ру сі — на па чат ку ле
та ста я ла сушга ра чы ня, ця пер 
амаль што дзень даж джыць — 
усім кар ціць ве даць: ці бу дзем з 
хле бам, з кар ма мі для жы вё лы? 
Як вя до ма, уся вы твор часць ма
ла ка й мя са “ста іць”грун ту ец
ца на ўра джай нас ці па лет каў 
ды се на жа цяў. І па коль кі ўбор
ка для кра і ны — пы тан не стра
тэ гіч на важ нае, то і ўва га да яе 
хо ду — ад па вед ная. Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн
ка 23 лі пе ня пра вёў рэс пуб лі
кан скую се лек тар ную на ра ду 
па пы тан нях убор кі ўра джаю. 
Кі раў нік дзяр жа вы па ста віў 
шэ раг за дач пе рад про філь ны
мі ве дам ства мі, кі раў ніц твам 
рэ гі ё наў. Ары ен ці ры ж та кія: 

збож жа вых і зер не ба бо вых пла
ну ец ца са браць 8,672 млн тон, 
рап су — 766,3 тыс. т, іль но ва
лак на — 52,6 тыс. т, цук ро вых 
бу ра коў — ка ля 5 млн т, ку ку
ру зы на зер не — 1,717 млн тон, 
буль бы — 1,1 млн тон, га род ні
ны — ка ля 600 тыс. т. Пры чым, 
як пад крэс ліў Прэ зі дэнт, “гэ ты 
план па ві нен быць жа ле за бе
тон на вы ка на ны. А вы ка нан не 
пла на, які вы зна ча ны, — за кон”.

Для ўдум лі ва га чы тач з гэ
тай рас клад кі доб ра ві даць: якім 
куль ту рам ця пер ад да юць пе ра
ва гу бе ла рус кія аг ра рыі, на што 
ро бяць стаў ку ў гас па дар чай 
дзей нас ці, як ма неў ру юць з улі
кам цэ наў на су свет ным рын ку, 
шу ка ю чы, як ка жуць, сваё мес ца 
пад сон цам.

З раз мо вы на на ра дзе вы
ні кае: сё ле та аг ра гас па дар кам 
важ на па поў ніць кар ма выя рэ
зер вы — як збож жа, так і тра
вя ніс тых кар моў. Зра біць за пас 
га ды на паў та рыдва. Пры тым 
звяр та ла ся ўва га на за ха ван не 
тэх на ло гій, якасць кар моў, 
на не аб ход насць бу да ваць ся
наж ныя тран шэі: яны ся бе доб ра 
за рэ ка мен да ва лі ў су час най жы
вё ла га доў лі. Рэ ка мен да ваў Прэ
зі дэнт шы рэй вы ка рыс тоў ваць 
і ру лон ныя прэ сы, з аб горт ван
нем ру ло наў па лі мер най плён
кай: “Тра ву ска сіў, у ва лок згар
нуў і скру ціў у ру лон і ў плён ку, 
унёс кан сер вант і, ка лі не мо
жаш свое ча со ва звез ці, — гэ та 
ўжо кар мы, і пры тым доб рыя”.

Яшчэ ад на су час ная тэх на ло
гія ты чыц ца на рых тоў кі ку ку ру
зы на корм, але пры тым важ на 
пра віль на яе вы су шыць. У бе ла
рус кіх пе ра да вых гас па дар ках 
ку ку ру зу плю шчаць (ёсць та кія 
плю шчыл кі) і за клад ва юць у по
лі эты ле на выя ру ка вы (іх вы раб
ля юць у кра і не). “Гэ та тан на, і 
трэ ба гэ тым зай мац ца”,  — звяр
нуў ува гу Прэ зі дэнт.

Шэ раг пы тан няў, якія да ты
чац ца су час най сель гас вы твор

час ці, аб мяр коў ва лі ся ў шы ро кім 
ко ле спе цы я ліс таў, прад стаў ні
коў ула ды Го мель шчы ны ў ча се 
ня даў няй ра бо чай па езд кі Прэ зі
дэн та ў Вет каў скі ра ён. Кі раў нік 
дзяр жа вы пад ра бяз на зна ё міў ся 
з вы ні ка мі са цы яль наэка на міч
на га раз віц ця Го мель скай воб

лас ці й ра ё на, з перс пек ты ва мі 
раз віц ця прад пры ем ства “Бе
ла рус наф таАсо бі на”. Як ідзе 
ўбор ка зер не вых — тое Прэ
зі дэнт гля дзеў у гас па дар цы 
“Ра ду гаАг ра”, там жа іш ла за
ці каў ле ная раз мо ва пра перс пек
ты вы раз віц ця “Гом сель ма ша”. 
Аляк санд ру Лу ка шэн ку па ка за
лі, як пра цу юць но выя кам бай
ны (на га за ма тор ным па лі ве, 
гу се ніч ным і паў гу се ніч ным хо 
дзе), ён гутарыў з ме ха ні за та ра
мі пра якасць, асаб лі вас ці гэ тай 
тэх ні кі.

Іван Жда но віч

БеларусыІркуцказладзілі
Купальскаесвята,наякое
сабраласякалядзвюхсоцень
гараджаніжыхароўзіншых
месцаўПрыбайкалля

Ма ляў ні чая па ля на на 46м кі ла мет ры 
Бай каль ска га трак та ў ноч з 22 на 23 чэр
ве ня на поў ні ла ся ча раў ніц твам. Там 
адзна чалі свя та най вы со ка га Сон ца — 
лет ня га сон ца ста ян ня. Там, як здаў на па
вя ло ся ў Ку паль скую па ру, зві ва лі вян кі, 
ва дзі лі ка ра го ды ва кол вог ні шча, свя та 
поў ні ла ся пес ня мі, гуль ня мі й тан ца мі.

ПарталуКупалле
Каб да брац ца на па ля ну, з Бай каль ска

га трак та еха лі па ад ной з вуз кіх ляс ных 
да рог. Вер ша лі ны дрэў змы ка юц ца над 
га ла вой, пад ко ла мі ма шы ны — лу жы
ны, на пе ра дзе — зя лё ны ка лі дор. А по
тым не ча ка на — па ля на, што за ча роў вае з 

пер ша га по гля ду. Які дзі вос ны там бе раг 
Ан га ры! Яр кае раз на траўе, тон кія во да
ры кве так і зё лак змеш ва юц ца з рач ны мі 
па ха мі. Скрозь па хмур нае не ба пра бі ва
юц ца пра мя ні сон ца — і зда ец ца: са ма 
пры ро да рых ту ец ца да ча роў нае но чы. 
А на род ныя бе ла рус кія спе вы, дзяў ча ты 
й хлоп цы ў на цы я наль ных стро ях толь кі 
ўзмац ня юць ад чу ван не, што ты — ні бы 
ў ін шае вы мя рэн не тра піў, прай шоў шы 
праз праз бра мува ро ты, апле це ныя га
лін ка мі дрэў і тра ва міквет ка мі. Вось та кі 
зя лё ны, ру кат вор ны пар тал у Ку пал ле — 
ці ж не са праўд нае свет лае ча раў ніц тва!

Ір куц кія бе ла ру сы ла дзяць Ку пал ле ў 
Пры бай кал лі ужо ў 24ы раз. Кі раў ні ца 
Ір куц ка га та ва рыст ва бе ла рус кай куль
ту ры імя Яна Чэр ска га Але на Сі па ко ва 
ка жа, што ці ка васць да свя та вя лі кая. І 
сё ле та прый шло ся ар га ні за та рам да дат
ко вы транс парт за каз ваць. Мно гія едуць 
на сва іх аў то, шмат дзя цей. Свя точ ны 
на строй не зга сіў на ват нач ны дождж: 
пра па но ву ар га ні за та раў вы вез ці іх у го
рад ку паль цы з удзяч нас цю ад хі лі лі ды 
за ста лі ся ў Ку паль скай каз цы да ра ні цы.

Таямніцытрадыцыі
На па чат ку свя та дзяў ча тыжан чы ны 

ства ры лі ко ла, у якім зві ва лі вян кі пад бе

ла рус кія на пе вы. Муж чы нам у 
тое ко ла за хо дзіць нель га. Як 
тлу ма чыць мас тац кая кі раў ні
ца Ку пал ля, стар шы ня Ір куц
ка га га рад ско га ад дзя лен ня 
Та ва рыст ва бе ла рус кай куль
ту ры Юлія Пер мі на ва, гэ тую 
аб ра да вую дзею пра вод зяць 
вы ключ на жан чы ны — як 
збе ра галь ні цы тра ды цый, да
маш ня га ача га, по вя зі па між 
па ка лен ня мі. Жан чы на род 
пра даў жае, і ме на ві та ў яе ўла
дзе аб ра да вы мі дзея мі на ва ра
жыць доб ры ўра джай: “Ку пал ле — гэ та 
ж не толь кі пра сон ца ва рот, ка лі Сон ца 
на зі му па ва роч ва ец ца, дзень ка ра цее. 
Гэ та ў вя лі кай сту пе ні — пра жыц цё на
ша, фі зіч нае й ду шэў нае зда роўе, а так
са ма й пра ўра джай. Бо ка лі не да род — 
то звя дзец ца й род. Аб ра ды Ку паль скія 
сп рад ве ку ла дзяц ца й для та го, каб год 
быў — з хле бам, па спя хо вым, каб бы ло 
чым кар міц ца. Са ма жан чы на дзя цей на
ра джае, фак тыч на як зям ля, да ючы “ўра
джай”, пры плод у род. Та му й та кое па
важ лі вае стаў лен не да яе ў бе ла ру саў”.

Зві ван не вян коў у Ку паль скую ноч — 
адзін з най ста ра жыт ных сла вян скіх 
звы ча яў. Ка жуць, у та кую па ру рас лі ны 

на бі ра юць сі лы й ма юць цу да дзей ныя, 
ле ка выя ўлас ці вас ці, здоль ныя ад га няць 
уся кую не чысць. Ку паль скі вя нок — 
важ ны эле мент аб ра даў, пры чым та кі га
лаў ны ўбор пры зна ча ны пе ра важ на для 
не за муж ніх дзяў чат. У не ка то рых мяс цо
вас цях вян ком упры гож ва лі й са мо Ку
паль скае вог ні шча. Удзель ні цы “Ку пал ля 
на Ан га ры” ска рыс тоў ва лі раз на стай ныя 
квет кі, тра вы. Не ве ра год най пры га жос ці 
пра цэс: бя рэ мя лю ці каў, ку паль ні цы (пад 
Ір куц кам на зы ва юць жар кі), вяр бе ны ды 
ін шых кве так пе ра тва ра ец ца ў вян кі. А іх 
зві лі — зла дзі лі жа но чы ка ра год: так са ма 
з сак раль ным зна чэн не.
➔ Стар. 4 
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Анд рэй 
Гра мы ка. 

Но выя фак ты 
з бія гра фіі 
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Нататкі  
пра VІ Форум 

рэгіёнаў 
Бе ла ру сі і Ра сіі

  Стар. 3

“Яеч ня 
сяброўства” 

ў Крас ла ве
Стар. 6

На Ан га ры да сві таль най па ры
ТрадыцыІ

Жывём — жнівом!
рыТмылеТа

На палях Беларусі поўным ходам ідзе ўборка збожжавых культур

Моладзь пры Купальскай браме-партале

Аляксандр Лукашэнка гутарыць з механізатарамі 
гаспадаркі “Радуга-Агра” 

пра новую тэхніку
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Да вед ка ГР. Убо рач ныя пло шчы збож жа вых і зер не ба бо
вых куль тур (без ку ку ру зы, грэч кі, про са) сё ле та ў Бе ла ру сі — 
гэ та 2251 тыс. гек та раў. Ця пер вя дзец ца ма са вая ўбор ка ўра джаю. 
Ся рэд няя ўра джай насць — ка ля 31 цэнт не ра з гек та ра.
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Іван Іванаў 

КульТурнаяПраСТора

Зсуседзямі—па-суседску
Пратое,штоБеларусьмаенамербольш
актыўнаразвівацьэканамічныяадносіны
златвіяй,заявіўПрэзідэнтБеларусі
аляксандрлукашэнка26ліпеняна
сустрэчызміністрамзамежныхспраў
латвііЭдгарсамрынкевічсам.

Аб мяр ко ва лі ся ў шэ ра гу ін шых пы тан ні эка но
мі кі, ган да лю. Ця пер бе ла рус калат вій скі та ва ра
зва рот — амаль $ 600 млн — не да стат ко вы з улі кам 
маг чы мас цяў, пе ра ка на ны Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы больш шы ро ка за кра нуў за
ход ні век тар знеш не па лі тыч ных ад но сін Бе ла ру сі: 
“Мы хо чам доб рых ста сун каў з За ход няй Еў ро пай, 
з Еў ро пай на огул, Еў ра са ю зам, ЗША. Я як ча ла
век, які ў па лі ты цы ня ма ла га доў, ра зу мею гэ та і 
ра зу мею, што зна чыць ЕС і Аме ры ка, але мы ні ко
лі, ні за якія гро шы не ста нем рваць на шы ад но сі
ны з брац кай Ра сі яй”.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя ка ваў за за пра шэн
не на ве даць Лат вію і за пэў ніў, што ў блі жэй шы час 
мае на мер гэ та зра біць. Га лоў нае — каб быў доб ры 
вы нік ад та кой па езд кі, для гэ та га ж па трэб на доб
рая пра пра цоў ка пы тан няў двух ба ко ва га па рад ку 
дня.

Пра тое, што Бе ла русь за ці каў ле на ў па глыб лен ні 
ганд лё ваэка на міч на га, ін вес ты цый на га су пра цоў
ніц тва з Лат ві яй, ка заў і Прэм’ ермі ністр Бе ла ру сі 
Сяр гей Ру мас на су стрэ чы з Эд га рам Рын ке віч сам. 
Сяр гей Ру мас вы ка заў за ці каў ле насць у пра ця гу 
кан струк тыў най лі ніі Лат віі па ўма ца ван ні бе ла рус
каеў ра пей ска га дыя ло гу, лік ві да цыі пе ра шко даў 
для ак ты ві за цыі крэ дыт наін вес ты цый най су пра цы 
Бе ла ру сі з кра і на мі Еў ра са ю за. Прэм’ ермі ністр лі
чыць перс пек тыў най су пра цу з Лат ві яй у ІTсфе ры. 
Сяр гей Ру мас па цвер дзіў за пра шэн не прэм’ ермі
ніст ру Лат віі на ве даць Бе ла русь з ві зі там.
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Дыялогі на фоне 
“Славянскага базару ў Віцебску”

Шмат га доў ла дзяць су стрэ чы 
за круг лым ста лом су поль на мі ніс тэр
ствы ін фар ма цыі і куль ту ры, а так са
ма Вы да вец кі дом “Звяз да”. І сё ле та 
прад стаў ні кі СМІ, дзея чы куль ту ры 
раз ва жа лі ў Ві цеб ску: як жа на ву чыц
ца тры маць ба ланс па між за баў ляль
ным і сур’ ёз ным? І што за ста ец ца ў 
на шых ду шах, ка лі за кан чва юц ца па
доб ныя ма са выя ім прэ зы?

По ле для дыя ло гу акрэс лі лі так: 
“Куль ту ра і мас тац тва як кры ні ца раз
віц ця ду хоў нама раль ных каш тоў нас
цяў. Ро ля СМІ ў фар мі ра ван ні агуль най 
куль тур най пра сто ры сла вян скіх на ро
даў”. Рас па чаў ім прэ зу ге не раль ны ды
рэк тар На цы я наль на га му зея Сул та на

та Аман Джа маль Му са ві — апо ве дам 
пра тое, як раз ві ва юц ца кан так ты па між 
дзвю ма кра і на мі, пла на мі пра ўдзел 
Ама на ў “Сла вян скім ба за ры2020”.

Ма дэ ра тар су стрэ чы, ды рэк тар
га лоў ны рэ дак тар Вы да вец ка га до ма 
“Звяз да” Па вел Су ха ру каў звяр нуў 
ува гу: што год удзель ні каў з роз ных 

кра ін — усё больш. Сё ле та, да рэ
чы, былі госці больш чым з 40 краін. 
А фес ты валь з яр кім за баў ляль ным ха
рак та рам у апош нія га ды пе ра тва рыў
ся ў вя ліз ны муль ты куль тур ны фо рум. 
Ця пер гэ та зруч нае мес ца, дзе мож на 
не толь кі па ка заць Бе ла русь з доб ра га 
бо ку, але й асэн са ваць са му з’я ву, аб
мер ка ваць на дзён ныя праб ле мы.

Стар шы ня Бе ла рус ка га са ю за мас
та коў Ры гор Сіт ні ца лі чыць: “Сла вян
скі ба зар у Ві цеб ску” — адзін з пры
яры тэт ных брэн даў кра і ны, і гэ та ўжо 
з’я ва куль ту ра ла гіч ная. На яго по гляд, 
час па тра буе но вых фор маў твор час ці. 
У пры ват нас ці, спадар Ры гор за тое, 
каб кры ху больш на фес ты ва лі бы

ло джа зу, а так са ма ней кіх кла січ ных 
фор маў. Твор ца пе ра кан ка ны: больш 
трэ ба ду маць пра фор му. І та ды фо рум 
не толь кі за ха вае ся бе, але й пры цяг не 
но вае па ка лен не пры хіль ні каў.

Гэ тае мер ка ван не пад тры ма ла пер
шая на мес ні ца стар шы ні Са ю за пісь
мен ні каў Бе ла ру сі Але на Стэль мах, 

за ўва жыў шы: у фес ты ва лю ёсць ба за й 
ас но ва, якім і ма ла дое па ка лен не здоль
нае здзіў ляц ца. Яна спа сла ла ся на ста
ноў чыя, за хоп ле ныя вод гу кі дач кі, якая 
“ў гэ тыя дні гу ляе па Ві цеб ску”. Ад нак 
па він ны ж ад кры ва цца й но выя пля цоў
кі. На дум ку спадарыні Але ны, твор чы 
па тэн цы ял пра за ікаў і паэ таў на “Сла
вян скім ба за ры ў Ві цеб ску” вы ка рыс
тоў ва ец ца па куль што не ў поў най ме ры.

У ці ка вай, доб ра зыч лі вай дыс ку сіі 
за круг лым ста лом паў дзель ні ча лі стар
шы ня Ві цеб ска га аб лас но га ад дзя лен ня 
Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Та ма ра 
Крас но ваГу са чэн ка, пісь мен ні ца, літ
кры тык і пе ра клад чы ца Юлія Алей чан
ка, вя ду чая тэ ле пе ра да чы “Доб рай ра
ні цы, Бе ла русь!” Свят ла на Ба роў ская, 
ды рэк тар — мас тац кі кі раў нік Бе ла рус
ка га дзяр жаў на га ан самб ля “Пес ня ры” 
Ра ман Ко зы раў, вя до мы спя вак, му зы ка 
й кам па зі тар Пётр Ял фі маў ды іншыя 
цікавыя людзі.

Удзель ні кі су стрэ чы дзя лі лі ся сва ім 
ба чан нем та го, як раз ві ва ец ца бе ла рус
кая, су свет ная куль ту ра й мас тац тва ў 
ця пе раш нім ча се. Раз ва жа лі: як уплы ва
юць яны на ду хоў ны, ма раль ны па тэн
цы ял на ро даў, лю дзей роз ных па ка лен
няў. Вы каз ва лі ся слуш ныя мер ка ван ні 
на конт та го, як фес ты валь “Сла вян скі 
ба зар у Ві цеб ску” спры яе ўма ца ван
ню са мых раз на стай ных, у тым лі ку й 
між на род ных куль тур ных су вя зяў, як 
су ад но сіц ца з ду хоў ны мі тра ды цы я мі 
бе ла ру саў, ці дае ім пульс для крэ а ты ву, 
твор час ці ў ін шых сфе рах жыц ця, для 
пра цы ду шы. Ці вя дзе, урэш це, да Хра
ма? Бо, як вя до ма, у ад ным з са вец кіх 
філь маў ча соў пе ра бу до вы гу ча ла та кое 
вы зна чэн не: “Ка лі да ро га не вя дзе да 
Хра ма — то на вош та яна?”.

Ры гор Гарэшка

У багатай фэст-праграме вядомага творчага форуму даўно прапісаўся круглы стол, 
прысвечаны праблемам культуры й мастацтва

ПрадстаўнікірасійскіхСмІ,
вядомыяблогерырасіі
пабываліўБеларусі,калі
краінасвяткавала75-годдзе
вызвалення
аднямецка-фашысцкіх
захопнікаў

З 1 па 4 лі пе ня ла дзіў ся гэ
ты свя точ ны прэстур, і я быў 
у ім — як прад стаў нік су пол кі 
бе ла ру саў Ка бар дзі наБал ка
рыі, якая цес на су пра цоў ні
чае са СМІ Бе ла ру сі, га зе тай 
“КабардиноБал кар ская Пра
вда”. У чар го вы раз пе ра ка наў
ся: мая Баць каў шчы на па мя тае 
сваю слаў ную й тра гіч ную гіс
то рыю, пра на поў не ныя па ку
та мі, бо лем дні, га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. На гад ва юць 
пра тое больш за 8 ты сяч пом ні
каў і абел іс каў, ме ма ры яль ных 
комп лек саў, му зе яў, па ха ван
няў. Кож ны з іх — гэ та Па мяць 
На ро да, гэ та маўк лі выя, але 
яск ра выя свед чан ні пра ней чыя 
лё сыжыц ці, стра ты, подз ві гі.

Ся род мес цаў, што на ве да
лі, быў Ме ма ры яль ны комп
лекс “Трас ця нец” пад Мінск ам. 
Най буй ней шае на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі мес ца ма са ва га зні
шчэн ня лю дзей у га ды аку па
цыі: там гвал тоў на аба рва ла ся 
звыш 206 ты сяч жыц цяў. Гэ та 
бы лі лю дзі роз ных на цы я наль
нас цяў, ся род іх шмат і яў рэ яў 

з кра ін аку па ва най фа шыс та мі 
Еў ро пы. Трас ця нец па коль кас
ці ах вяр, ка за лі нам, са сту пае 
толь кі Асвен цы му, Май да не ку 
й Трэб лін цы. Ім ёны ты сяч ах
вяр на цысц кіх зла чын стваў пад 
Мінск ам не вя до мыя…

Яшчэ мы па бы ва лі ў Бя гомль
скім му зеі На род най Сла вы — ён 
рас каз вае ў асноў ным аб пар
ты зан скай ба раць бе, Ба ры саў
скаБя гомль скай пар ты зан скай 
зо не. А з на род ны мі мсці ўца мі 
за хоп ні кі, як вя до ма, зма га лі ся 
ня люд скі мі ме та да мі. На ве да лі 
Ме ма ры яль ны комп лекс “Пра
клён фа шыз му” на мес цы вёс кі 
Шу неў кі (Док шыц кі ра ён): там 

22 мая 1943 го да кар ні кі спа лі лі 
вёс ку ра зам з жы ха ра мі — як і ў 
Ха ты ні. А дзя цей па кі да лі ў ка ло
дзеж. Нам па ка за лі рэ кан струк
цыю тра ге дыі. Боль, гнеў, слё зы, 
жах ад уба ча на га вы клі кае на ват 
рэ кан струк цыя… У тым, пар
ты зан скім рэ гі ё не Ві цеб шчы ны 
спа ле на бы ло 99 вё сак, зні шча на 
больш за 20 ты сяч мір ных вяс коў
цаў. Да рэ чы, у элект рон най ба зе 
“Бе ла рус кія вёс кі, спа ле ныя ў га
ды Вя лі кай Ай чын най вай ны”, іх 
больш за 9000. Пры чым 600 так і 
не ад ноў ле ны, у тым лі ку фаль ва
рак Яно паль у ма ім род ным Жа
бін каў скім ра ё не Брэст чы ны. Ён 
сё ле та ўне се ны ў Вог нен ны спіс 

пад № 9097. У Яно па лі кар ні кі 
за бі лі 11 ча ла век, і дзя цей у тым 
лі ку. А на ша су пол ка “За яд нан не, 
Сяб ры!” з да па мо гай сяб роўжур
на ліс таў з Бе ла ру сі спры я ла та му, 
каб ма дэ ра тар сай та “На цы я наль
ны ар хіў Рэс пуб лі кі Бе ла русь” 
унёс да паў нен не ў ба зу да дзе ных. 
Гэ та — наш агуль ны ра док ва ўсе
на род ную Кні гу Па мя ці.

І яшчэ ёсць ад но па мят нае 
мес ца на Ві цеб шчы не, пад Уша
ча мі: Ме ма ры яль ны комп лекс 
“Пра рыў”. Як раз там пра рва лі 
бла кад нае каль цо 16 пар ты зан
скіх бры гад, зня сі ле ныя ба я мі з 
фа шыс та мі. Гіт ле раў цы ха це лі 
знішчыць По лац каЛе пель скую 
зо ну, якую на зы ва лі пар ты зан
скай рэс пуб лі кай: 1220 на се
ле ных пунк таў, 80 ты сяч мір
ных жы ха роў! І ўвес ну 44га 
су праць 17 ты сяч пар ты зан да 
ме жаў пар ты зан скай зо ны пад
цяг ну лі больш за 60 ты сяч кар
ні каў. А ў ноч з 4 на 5 мая каль цо 
бы ло пра рва на. Звыш 2 ты сяч 
пар ты зан і бяз зброй ных лю дзей 
па лег ла. Пар ты за ны ж, вы рваў
шы ся з акру жэн ня, пра цяг ва лі 
ба раць бу да па ды хо ду Са вец кай 
ар міі, а по тым і ў яе шэ ра гах.

У Мін ску на ве да лі мы Дзяр
жаў ны му зей гіс то рыі Вя лі кай 

Ай чын най вай ны — но вы яго 
бу ды нак на Пра спек це Пе ра
мож цаў, пры Пар ку Пе ра мо гі. 
Там шмат уні каль ных экс па на
таў, ін тэр ак тыў ных экс па зі цый. 
Усе — пад вя лі кім ура жан нем 
ад уба ча на га.

Куль мі на цы яй прэсту ра 
стаў удзел у ім прэ зах, пры мер ка
ва ных да Дня Не за леж нас ці, Дня 
Вы зва лен ня. Мы за про ша ны бы
лі на агляд Ура чыс та га па ра ду 
вой скаў Мінск ага гар ні зо на. Да
рэ чы, у па ра дзе, апра ча пад раз
дзя ле няў бе ла рус кай ар міі, паў
дзель ні ча лі вай скоў цы з Ра сіі ды 
ін шых кра ін СНД, Кі тая.

Я га на ру ся тым, што мой 
на род, уся Бе ла русь пра даў жае 
тра ды цыі Па мя ці. Тут і сам ты, 
ка за лі мне ўдзель ні кі прэсту ра, 
пра ні ка еш ся ду хам шчы рас ці й 
чыс ці ні лю дзей, іх па ва гай да 
слаў най гіс то рыі сва ёй кра і ны. 
Тут па мяць пра Вя лі кую Ай
чын ную вай ну — усе на род ная, 
бо ў цяж кую для Ай чы ны хві лі
ну на ба раць бу з во ра гам у Бе
ла ру сі па ды ма ец ца ўвесь на род.

Па вел Сі да рук, 
стар шы ня са ве та 

Ка бар дзі наБал кар ска га 
гра мад ска га ру ху 

“За яд нан не, Сяб ры!”

ПрЭС-Тур

Зацікаўленая размова за круглым сталом у Віцебску

Удзельнікі прэс-тура ля мемарыяла ў Шунеўцы

Аляксандр Лукашэнка і Эдгарсрынкевічс

Сцеж ка мі бо лю, да ро га мі ра дас ці 
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З Сі бі ры да Баць каў шчы ны

Гроз ны–Мінск: мост друж бы

ПадЗея

Прачачэнска-беларускія
літаратурныя,гуманітарныя
сувязігаварылі
ўлітаратурныммузеі
янкіКупалы

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 
Бе ла ру сі, вы да вец тва “Мас тац
кая лі та ра ту ра” й Лі та ра тур
ны му зей Ян кі Ку па лы пра вя лі 
круг лы стол “Бе ла рус кача чэн
скія гу ма ні тар ныя і лі та ра тур
ныя ад но сі ны”. У Дом Ку па лы, 
акра мя бе ла рус кіх пісь мен ні каў, 
жур на ліс таў, прый шлі гос ці з 
Гроз на га — па моч нік Кі раў ні ка 
Ча чэн скай Рэс пуб лі кі, ды рэк тар 
Ча чэн скай дзяр жаў най тэ ле ра

дыё кам па ніі “Гроз ный” Ахмед 
Ду да еў, пер шы на мес нік і на мес
нік ды рэк та ра тэ ле ра дыё кам па
ніі “Гроз ный” Іль ман Ва хі даў і 
Та мер лан Дай ні еў, па моч нік ды
рэк та ра Ар бі Да кшу ка еў.

Раз мо ва не вы пад ко ва іш ла 
ў Ку па лаў скім му зеі. Яшчэ ра
ней гэ ты ася ро дак лі та ра тур най 
па мя ці на вед ваў ча чэн скі па эт 
Адам Ахма ту ка еў. Ця пер ён пе
ра даў у Бе ла русь ча со піс “Гоч” 
з “бе ла рус кім вы пус кам”, дзе 
ёсць і ста рон кі паэ зіі Я. Ку па лы 
ў яго пе ра ства рэн ні на ча чэн
скую мо ву. Да рэ чы, Адам Ахма
ту ка еў да слаў і сваё пры ві тан не 

круг ла му ста лу. З бе ла рус ка га 
бо ку ўдзел у раз мо ве пры ня лі 
ды рэк тар вы да вец тва “Мас тац
кая лі та ра ту ра” Алесь Ба дак, 
на мес нік ды рэк та ра гэ та га вы
да вец тва па эт Вік тар Шніп, ад
каз ны сак ра тар ча со пі са “По лы
мя” Юлія Алей чан ка, га лоў ны 
рэ дак тар ча со пі са “Ма ла досць” 
Свят ла на Во ці на ва, ра дыё жур
на ліст і па эт На вум Галь пя ро
віч, ды рэк тар ка Лі та ра тур на га 
му зея Ян кі Ку па лы Але на Ляш
ко віч.

Не су мнен на, ві зіт у Бе ла
русь дэ ле га цыі з Ча чэн скай 
Рэс пуб лі кі па спры яе па шы

рэн ню лі та ра тур ных і ме дый
ных ста сун каў па між Мінск ам 
і Гроз ным. На су стрэ чы ў му зеі 
шмат кроць згад ва ла ся імя Лу
лы Ку ні (Лу лы Жу ма ла е вай), 
ча чэн скай паэ тэ сы, пе ра клад
чы цы, жур на ліст кі, за сна валь
ні цы й га лоў най рэ дак тар кі 
ча со пі са “На на” (“Ма ці”). На 
вя лі кі жаль, яна сё ле та 28 кра
са ві ка пай шла з жыц ця. Ме на
ві та дзя ку ю чы спа да ры ні Лу ле 
Ку ні ў Чач ні з’я ві лі ся но выя пе
ра кла ды паэ зіі, про зы су час ных 
пісь мен ні каў. Асоб нае мес ца ў 
раз віц ці лі та ра тур ных су вя зяў 
па між Бе ла рус сю і Чач нёй зай

ма юць та кія вы дан ні, як “Вай
нах”, “Гоч”. А ў Бе ла ру сі вер шы 
ча чэн скіх паэ таў дру ку юц ца ў 
“Лі та ра ту ры і мас тац тве”, “По
лы мі”, “Ма ла до сці”.

Мі ко ла Берлеж

На VІ Фо ру ме рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі ад зна ча ла ся, што ад ну з га лоў ных ро ляў у раз віц ці су пра цы  
Но ва сі бір скай воб лас ці з Бе ла рус сю вы кон вае там тэй шы Цэнтр бе ла рус кай куль ту ры

Пісьменніца Лула Куні 

VІ Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
ды Ра сіі, што пра хо дзіў 16–18 лі
пе ня ў СанктПе цяр бур зе, меў 
тэ му: “Між рэ гі я наль ныя су вя зі 
як ас но ва фар мі ра ван ня адзі най 
куль тур най і гу ма ні тар най пра
сто ры на ро даў Бе ла ру сі і Ра сіі”. 
Яго ла дзі лі су поль на Са вет Фе
дэ ра цыі Фе дэ раль на га схо ду 
Ра сіі ды Са вет Рэс пуб лі кі На
цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі. У 
скла дзе но ва сі бір скай дэ ле га цыі 
бы лі Мі ністр куль ту ры воб лас ці 
Ігар Ра шэт ні каў, ды рэк тар тэ ат ра 
“Красный фа кел” Аляк сандр Ку
ля бін і за гад чы ца На ва сі бір ска
га цэнт ра бе ла рус кай куль ту ры 
Анас та сія Дзя менць е ва. Вя до ма 
ж, та кія су стрэ чы спры я юць раз
віц цю двух ба ко вых ад но сін.

Анас та сія Анд рэ еў на, вяр
нуў шы ся да до му, рас каз ва ла: на 
сек цыі “Куль тур нагу ма ні тар
ныя пра ек ты як злуч нае звя но 
ду хоў на га жыц ця на ро даў Бе
ла ру сі і Ра сіі” Ігар Ра шэт ні каў 
рабіў дак лад і ад зна чыў, што 
наш Цэнтр бе ла рус кай куль ту ры 
вы кон вае ад ну з га лоў ных ро ляў 
у раз віц ці су пра цы з Бе ла ру ссю. 
Са ма ж Анас та сія Дзя менць е ва 
ме ла дзе ла выя су стрэ чы з ды
рэк та рам На цы я наль на га гіс та
рыч на му зея Бе ла ру сі Паў лам 
Са по цькам і ды рэк та рам На цы
я наль най кі на сту дыі “Бе ла русь
фільм” Ула дзі мі рам Ка ра чэў
скім, так што па зна ча ны но выя 
век та ры куль тур най су пра цы. 
Між ура да мі Бе ла ру сі ды Ра сіі 
ўзгод не ны “План ме ра пры ем
стваў да 2021 го да па рэа лі за цыі 
Па гад нен ня аб ганд лё ваэка на
міч ным, на ву ко ватэх ніч ным і 
куль тур ным су пра цоў ніц тве”: 
там ка ля 40 ме ра пры ем стваў 
роз ных  кі рун каў. Под піс пад да
ку мен там па ста віў і Гу бер на тар 
Но ва сі бір скай воб лас ці Анд рэй 
Траў ні каў. А па між Мін скім 
гар вы кан ка мам і мэ ры яй Но ва
сі бір ска пад пі са ны План раз віц
ця су пра цы на 2019–2020 га ды.

Кан так ты Но ва сі бір скай воб
лас ці з Бе ла рус сю, як ба чым, 
раз ві ва юц ца, па шы ра юц ца. І, са
праў ды, наш Цэнтр та му ня ма ла 
спры яе. Ад нак бу дзем шчы ры
мі: куль ту ра як сфе ра дзей нас ці 
ча мусь ці ня рэд ка — у “хвас це” 
спі су, ка лі вы зна ча юц ца кі рун кі 

су пра цы. А куль ту ра — гэ та і воб
раз мыс лен ня, і ма не ра па во дзін, 
і асаб лі вас ці мо вы, све та по гля ду, 
мен таль нас ці на ро да… Не я тое 
пры ду ма ла! На ву коў цы разу ме
юць куль ту ру як “су куп насць 
 ство ра ных ча ла вец твам ма тэ ры
яль ных, ду хоў ных і са цы яль ных 
каш тоў нас цяў”. Гэ та ўсё, што 
ёсць ва кол нас… І мы ў Цэнт ры 
на ка рысць бе ла рус кай куль ту ры, 
а так са ма на ўза е ма ўзба га чэн не 
яе ў кан так тах з рус кай пра цу ем. 
Пры ярэ тэт дзей нас ці: зблі жэн не 
на ро даў Бе ла ру сі ды Ра сіі праз 
уза е ма дзе ян не куль тур.

Але як, спы та е це, гэ ты ме
ха нізм дзей ні чае? Па тлу ма чу на 
пры кла дах. Ка лі сё ле та на па чат
ку кра са ві ка мы ад зна ча лі Дзень 
яд нан ня на ро даў Бе ла ру сі ды 
Ра сіі, то пра па на ва лі сі бі ра кам 
яшчэ ак тыў ней асвой ва ць бе ла
рус кую мо ву. “Га ва ры са мной 
пабе ла рус ку!” — верш Яў ге ніі 
Яні шчыц даў наз ву се мі на ру, 
што рас па чаў імпрэзы пра грамы 
“Ра сія і Бе ла русь — наш агуль

ны дом”. А га ва рыць па бе ла рус
ку ах во чых ву чы ла Ва лян ці на 
Па не жа, вы клад чы ца з Ма гі лё ва. 
Яна ўжо не раз бы ла ў Но ва сі
бір ску: дзя ку ю чы да мо ве аб су
пра цы па між на шым Цэнт рам і 
Бе ла рус каРа сій скім уні вер сі тэ
там (Ма гі лёў). Мы за свой ва ем 

асаб лі вас ці маў лен ня, па ста ноў
кі на ціс каў, но выя сло вы, ад гад
ва ем за гад кі, чы та ем пабе ла рус
ку. А коль кі пы тан няў! Так што 
ці ка васць да мо вы ў Но ва сі бір
ску ёсць, і — дзя ку ем Ва лян ці
не Ва сі леў не, што сваю лю боў 
да Баць каў шчы ны, род най мо вы 
яна й но ва сі бір цам памай стэр
ску пе рад ае.

Пра тое, што мо ва — не ад’
ем ная част ка эт ніч най куль ту ры 
лю бо га на ро да, га ва ры лі мы ў 
ча се Ад кры та га дыя ло гу. Паў
дзель ні ча лі ў ім да рад ца Ад
дзя лен ня Па соль ства Бе ла ру сі 
ў Ра сіі ў го ра дзе Но ва сі бір ску 
Анд рэй Га сюк, кі раў ні ца ЦБК 
Анас та сія Дзя менць е ва, стар
шы ня Но ва сі бір скай на цы я наль
накуль тур най аў та но міі бе ла ру
саў На дзея Сан цэ віч, на ша гос ця 
Ва лян ці на Па не жа, на ву ко вы 
су пра цоў нік сек та ра фальк ло ру 
на ро даў Сі бі ры Ін сты ту та фі ла
ло гіі СА РАН Тац ця на Дай не ка 
ды ін шыя. За ўва жым, эт ніч ная 
куль ту ра — па няц це больш шы

ро кае, чым на цы я наль ная куль
ту ра. Апош няя “аб ме жа ва на” 
тэ ры то ры яй дзяр жа вы, а эт ніч
ная — не мае ме жаў. І, на прык
лад, мы, бе ла ру сы, дзе б ні жы лі, 
мо жам збе ра гаць сваю эт ніч ную 
куль ту ру. Мо жам — але ці збе ра
га ем? Што да тэр мі ну “эт ніч ная 

куль ту ра”, то ён акрэс лі вае, з ча
го скла да ем ся мы са мі: як ся бе 
па во дзім, апра на ем ся, раз маў ля
ем, што ўжы ва ем у ежу, як улад
коў ваем по быт, у што ве рым, 
якія ў нас каш тоў нас ці, тра ды
цыі, да якой на цы я наль нас ці мы 
ся бе ад но сім, якую кра і ну лі чым 
род най…

Па вы ні ках пе ра пі су на сель
ніц тва, у Но ва сі бір скай воб лас
ці жы ве ка ля 8 ты сяч бе ла ру
саў. Ад нак, ка жуць, на са мой 
спра ве — знач на больш: толь кі 
яны асі мі ля ва лі ся. Ёсць тыя, хто 
ро дам з Бе ла ру сі ды пе ра ехаў у 
Сі бір. Ёсць і бе ла ру сы “па кры
ві”, хто й не быў на гіс та рыч най 
Баць каў шчы не: іх прод кі ка лісь
ці пе ра еха лі ў Сі бір і “ўка ра ні лі
ся” тут. А ін тэ гра цыя ў бліз кае 
па ду ху, ды ін шае гра мад ства 
мае свае на ступ ствы. Ці збе ра га
юць эт ніч ную куль ту ру прод каў 
жы ха ры бе ла рус кіх па ся лен няў 
Сібіры? Не ка то рыя бе ла рус кія 
вёс кі да сле да ва ны, “зна ход кі” 
апра ца ва ны. Вый шла, на прык
лад, са лід нае на ву ко вае вы дан не 
“Фальк лор бе ла ру саў Сі бі ры і 
Да лё ка га Ус хо ду”. А коль кі ўся
го ці ка ва габе ла рус ка га рас се я
на на пра сто рах Сі бі ры!

У тую, кра са віц кую па ру мы 
ні бы ад чы ні лі “ку фар” бе ла рус
кай куль ту ры. Па чуць на шу мо
ву, да кра нуц ца да эт ніч най куль
ту ры бе ла ру саў мож на бы ло ў 
ча се ін тэр ак тыў напа зна валь най 
пра гра мы “Бе ла русь і Сі бір” — 
то бы ла за ключ ная па дзе я цык ла 
“Ра сія і Бе ла русь — наш агуль
ны дом”. За пра сі лі мы на ім прэ

зу гурт бе ла рус кай пес ні “За ві ру
ха” — і песні гу ча лі на поў ную 
моц. А на род ны ка лек тыў ан
самбль на род най пес ні “Вя сёл ка” 
па ка заў і тра ды цый ны бе ла рус кі 
аб рад сва таў ства. Фальк лор ны 
гурт “Ку муш кі” так са ма пры ўнёс 
ка ла рыт ныя фар бы ў ім прэ зу. А 
яшчэ мож на бы ло па гля дзець, 
на быць вы ра бы з са лом кі. Май
стэр ства — тра ды цый нае для 
Бе ла ру сі, а кі раў ні ца на род най 
сту дыі “Пля цен не” Воль га Ве
ра шча гі на знай шла пры знан не ў 
та кой твор час ці. З ін шы мі сак рэ
та мі дзе ліц ца. Мы яшчэ рас каз
ва лі, што ра ней бе ла рус кая дзяў
чы на да 13 га доў па він на бы ла 
са брацьна пра ца ваць ку фар з 
па са гам. Бы лі ж у ім прад ме ты 
адзен ня і… для бу ду ча га му жа. 
Пра тра ды цый ныя строі так са ма 
іш ла га вор ка на су стрэ чы.

А “на са лод кае” па кі ну лі мы 
на цы я наль ную кух ню. Сак рэ та
мі га та ван ня бе ла рус кіх страў 
дзя лі ла ся гас па ды нябе ла рус ка 
Ган на Гур’ еў на Мат ве е ва. Наш 
Цэнтр, да рэ чы вы даў збор нік 
рэ цэп таў “Смач на!” — гэ та ўсё 
рэ цэп ты ся мей ных стра ваў ад 
но ва сі бір скіх бе ла ру саў.

Вось так, сяб ры, мы зблі
жа ем — пры да па мо зе куль ту
ры! — Бе ла русь і Сі бір. Вель мі 
ра ды, што на ша пра ца — не да
рэм ная. І за клю ча ныя ў Санкт
Пе цяр бур зе но выя да мо вы аб 
су пра цы тое па цвяр джа юць.

Тац ця на Ня лю бі на, 
ме та дыс тка 

Но ва сі бір ска га цэнт ра 
бе ла рус кай культуры

Падпісваюцца беларуска-расійскія пагадненні

Анастасія Дзяменцьева — удзельніца Форуму
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КарыСныдоСвед

На Ан га ры да сві таль най па ры

Мес ца су стрэ чы — Усол ле-Сі бір скае
Паініцыятывеіркуцкіх
беларусаўабласноесвята
“дзеньБеларусі”
ўПрыбайкалліўпершыню
прайшло6ліпеня
ўрайцэнтрынаангары

Яр кую, свя точ ную, шмат га
ло сую ім прэ зу мы пры мер ка ва
лі да Дня Не за леж нас ці ды 75й 
га да ві ны вы зва лен ня Бе ла ру сі 
ад ня мец кафа шысц кіх за хоп
ні каў. З’е ха лі ся ва Усол леСі
бір скае, ра ён ны го рад, бе ла ру
сы з усёй Ір куц кай воб лас ці. 
(Свят ка ваць Дзень Не за леж
нас ці ў тым го ра дзе — над звы
чай сім ва ліч на! Бо гіс та рыч на 
го рад цес на звя за ны з на шы мі 
су пля мен ні ка мі: там, на бе ра
зе Ан га ры, ад бы ва лі па ка ран не 
не ка то рыя з удзель ні каў Паў
стан ня Кас ту ся Ка лі ноў ска
га. У пры ват нас ці, у нэ це ёсць 
звест кі пра жа но чы ка та ліц кі 
кляш тар Ор дэ на бо сых кар ме
лі так, які дзей ні чае ў го ра дзе. 
На зва ны ён па іме ні свя то га Ра
фа ла Ка лі ноў ска га, які, як быў 
у цар скай вы сыл цы, тры га ды 
пра вёў ва Усол лі. А Rafal Jozef 
Kalіnowskі, “шлях ціц, ін жы нер, 
па ўста нец, ма нах Ор дэ на бо
сых кар ме лі таў, ка та ліц кі свя
ты”, як пі ша пра яго Ві кі пе дыя, 
ро дам быў з Віль ні (1835). Ка лі 
ву чыў ся (з 1856 г.) у Мі ка ла
еў скай ін жы нер най ака дэ міі ў 

Пе цяр бур зе, то зблі зіў ся там з 
ад на фа міль ца мі — бра та мі Ка
лі ноў скі мі. Ра фал Ка лі ноў скі 
ўрэш це стаў ад ным з кі раў ні
коў Паў стан ня 1863–64 га доў. 
28 мая 1864га ва ен ны суд вы
нес яму за тое смя рот ны пры
суд, які паз ней быў за ме не ны на 
10 га доў ка тар гі. — Рэд.) Са мая 
вя лі кая дэ ле га цыя бы ла з го ра да 
Ча ром ха ва, так са ма шмат лі кія 
гру пы пры еха лі з Тай шэ та, Ір
куц ка, Куй ту на, Усоль ска га ды 
За ла рын ска га ра ё наў.

Удзель ні каў свя та, што пра
хо дзі ла ля Па ла ца куль ту ры 
“Мир”, ві та лі мэр го ра да Мак
сім Та роп кін, стар шы ня Усоль
ска га бе ла рус ка га та ва рыст ва 
На тал ля Дрэй гал, стар шы ня Ір
куц ка га та ва рыст ва бе ла рус кай 
куль ту ры імя Яна Чэр ска га Але
на Сі па ко ва й кі раў нік су пол кі 
“Бе ла ру сы Ча ром ха ва Ір куц кай 
воб лас ці” Ва сіль Ра кі та.

Хо ра ша ўсім бы ло на свя це! І 
пра гра му кан цэрт ную мы зра бі лі 
на сы ча най. Вы сту па лі твор чыя 
гур ты го ра да і воб лас ці. Асаб лі ва 
цёп ла пры ма лі гле да чы тай тур скі 
ха рэа гра фіч ны гурт “Улыб ка”: 
ён бліс ку ча вы кон ваў бе ла рус кія 
тан цы! Ча ром хаў скі хор “Ве те
ра ноч ка” пра нік нё на спя ваў пра 
Бе ла русь, а по тым усоль скія гур
ты “Звонница” ды “Сияние” хо
ра ша спя ва лі пабе ла рус ку.

Яшчэ зга даць вар та яр кае 
вы ступ лен не Аляк санд ры Ла
бар і агітб ры га ды “Зор ка”. І гурт 
эст рад на га тан ца “Серпантин”, 
гур ты “Ча ба рок”, “Ялін ка”, і та
лен ты з клу ба “Ков чег” бу дуць 
ус па мі нац ца тым, хто прый шоў 
на на шае свя та. З бе ла рус кім 
фальк ло рам гле да чоў зна ё мі лі 
ан самб лі “Су ніч кі”, “Квя то чак”, 
“Ле нуш ка”, “Бел ору сы При
байкалья”, “От ра да”. Ла дзі лі ся 
на род ныя бе ла рус кія гуль ні й 
за ба вы.

А на пло шчы пе рад Па ла
цам куль ту ры рас кі нуў ся вя лі кі 
“Го рад бе ла рус кіх май строў” — 
бы лі прад стаў ле ны тво ры ра
мес ні каўумель цаў. Ла дзі лі ся 
май старкла сы па вы шыў цы, 
руч ным ткац тве, са ло ма пля цен
ні, ла пі ка вай ляль цы, вя зан ні. А 
коль кі ста ноў чых эмо цый вы клі
ка ла на цы я наль ная кух ня! Мно
гія ж у Сі бі ры вель мі лю бяць 
бе ла рус кія дра ні кі, каў ба сы ды 
вант ра бян кі, уз ва ры з са да ві ны, 
сма жа ную ў чы гун ку буль бу ды 
ін шыя пры сма кі, як ка жуць, з на
цы я наль ным ка ла ры там.

Паў сюль ва Усол лі ад чу
ваў ся дух Бе ла ру сі! У бе ла рус
кім на цы я наль ным сты лі бы ла 
ўпры го жана пло шча, га нак Па
ла ца куль ту ры, па віль ё ны “Го
раду бе ла рус кіх май строў”. Да 
та го ж усе ар тыс ты й на род ныя 

май стры бы лі ў бе ла рус кіх кас
цю мах. Сім ва ліч на ўзвыш алі ся 
над на шым свя там два сця гі: ра
сій скі ды бе ла рус кі.

Усіх удзель ні каў свя точ най 
ім прэ зы гас па да ры свя та ўзна
га ро дзі лі дып ло ма мі, па мят
ны мі па да рун ка мі. За вяр шы лі 
ж мы “Дзень Бе ла ру сі” вя лі кім 
друж ным ка ра го дам.

Шчыра дзя куем усім, хто 
пад трым лі вае на шы бе ла рус кія 
куль тур наасвет ніц кія пра ек ты! 
На гэ ты ж раз свя та ла дзі ла ся 
з пад трым кай Упраў лен ня Гу
бер на та ра Ір куц кай воб лас ці ды 
аб лас но га Ура да па су вя зях з 
гра мад скас цю й на цы я наль ных 
ад но сі нах. Нам спры я лі так са ма 
й ад мі ніст ра цыя го ра да Усолле

Сі бір скае, а най больш — ад дзел 
куль ту ры ўпраў лен ня па са цы
яль накуль тур ных пы тан нях. І, 
на ту раль на, не ма лую час т ку ар
га ні за цый ных кло па таў узя ла на 
ся бе й на ша бе ла рус кая су пол ка.

Пра ект “Дзень Бе ла ру сі” ця
пер толь кі, як ка жуць, на бы вае 
раз гон у Пры бай кал лі. Гэ та ім
прэ за, якая ванд руе па роз ных 

мес цах. А іні цы я ва лі пра ект 
гра мад скія бе ла рус кія су пол кі 
Ір куц кай воб лас ці. У 2020 го
дзе пры ма ю чым бо кам фэс ту 
“Дзень Бе ла ру сі” вы бра ны го
рад Ір куцк. Бу дзем рых та вац ца!

Але на Сі па ко ва, 
стар шы ня Ір куц ка га та ва рыст ва 

бе ла рус кай куль ту ры  
імя Яна Чэрскага

На свяце “Дзень Беларусі” ва Усоллі-Сібірскім

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
І ў Ку паль ска га за стол ля — 

свае пра ві лы. Да рэ чы, збор гас
цей з па час тун кам у бе ла ру саў 
на зы ва ец ца: бя се да. Зда ва ла ся 
б, па гу чан ні слоў ца бліз кае да 
рус ка га “бе се да, раз го вор”, ды 
па сэн се — роз ніц ца. Як і на
ле жыць, стол Ку паль скі на кры
лі ўсклад чы ну: кож ны па ста віў 
на яго тое, што пры вёз. Ад мет
ная Ку паль ская стра ва — бе лы 
сыр — лі чыц ца пры кме тай без
за ган нас ці дзяў чы ны, якая пры
нес ла яго. У аб ра да вай пес ні, 
якую спя ва лі й “Пес ня ры”, ёсць 
сло вы: “Чым Ку па ла вя чэ ра ла? 
Ой, ра на на Іва на… Ой, ра на 
на Іва на… Вя чэ ра ла бе лым сы
рам”. Га ту ец ца ж ён з ма ла ка й 
тва ра гу на вог ні шчы, а пра цэс 
той па ка за лі нам пра ма на па
ля не.

Але на Сі па ко ва ка за ла яшчэ, 
што Ку пал ле — гэ та й свя
та мо ла дзі: на ім да пус ка ец ца 
спрад ве ку шмат “воль нас цяў”: 
тан цы, гуль ні, гу лян ні па ра мі 
па па лет кахлу гах, скач кі праз 
вог ні шча… І гэ та 
ўсё пар нае, свое
асаб лі выя агле дзі
ны, а пас ля Ку паль
скае но чы, уво сень, 
дзяў чы на з хлоп цам 
маг лі й пажа ніц ца. 
З ве рай у цу доў ныя 
ўлас ці вас ці Ку паль
скіх траў звя за ны й 
по шу кі Па па раць
квет кі. Тым, хто яе 
зной дзе, на род ныя 
пад ан ні абя ца юць 
пра яву звыш здоль
нас цяў (на прык лад, 
ра зу мен не мо вы рас лін, звя роў 
і пту шак), а так са ма ўла ду над 
ня чыс ты мі ду ха мі.

агоньзсімваламСонца
Пад гуль ні, ка ра го ды, май

старкла сы й кір маш роз ных 
вы ра баў — ад упры га жэн няў 
да пра дук таў — за хо дзі ла сон
ца. Па га дзін ні ку бы ло над 
Ан га рой 21.25, і на ста ла па
ра для Ку паль ска га вог ні шча. 
Увян ча лі яго квет ка вым ко лам, 
сім ва лам Сон ца. Рас паль ва лі 
агонь муж чы ны. “Мы з ва мі 
пра вя лі дзень, ся рэ дзі ну ле та, 
і ця пер Сон ца па ва роч ва ец ца 
да зі мы, — ка за лі ку паль цам 
вя ду чыя. — На шы хлоп цы раз
вод зяць не вя ліч кае вог ні шча, 
каб по тым пад па ліць ад яго 
Ку паль скае. Мы з ва мі бу дзем 
у ба дзё рас ці, па куль не ўзы дзе 
Сон ца но ва га дня: та ды мож
на бу дзе пай сці да ра кі, каб 
вы ку пац ца”. На гэ ты раз ір ку
ця не зна ё мі лі ся з Ку паль скі мі 
звы ча я мі, ха рак тэр ны мі для 
Брэсц кай воб лас ці. Вог ні шча 
пад па лі лі з ча ты рох ба коў чац
вё ра ха лас тых хлоп цаў. Ад на з 
пры кмет: у ка го з іх агонь хут
чэй зой мец ца, той пер шым і 

ажэ ніц ца. Хут ка ўсё вог ні шча 
за ня ло ся, ста ла ў цэнт ры свя та. 
Ва кол яго ва дзі лі ка ра го ды, пры 

ім спя ва лі пес ні, ла дзі лі гуль ні. 
Бы ло й “ачы шчэн не аг нём”: ку
паль цы ска ка лі праз вог ні шча. 
Ка лі ж узы шло Сон ца но ва га 
дня, то, па вод ле пры го жай Ку
паль скай тра ды цыі, вян кі дзяў
ча ты пус ка лі па ра цэ. А тыя, 
хто смя лей шы, не пра пус ці лі 
яшчэ адзін ачы шчаль ны ры ту
ал — ку пан не ў Ан га ры!

Купаллеяднаекультуры
Ад мет насць эт на фэс ту “Ку

пал ле на Ан га ры” — 
яго муль ты куль тур
насць. Але на Сі па ко ва 
ка жа: тыя, хто ла дзіць 
яго, імк нуц ца зна ё
міць гас цей не толь
кі з бе ла рус кі мі тра
ды цы я мі. На кож нае 
свя та за пра ша юць 
роз ныя гур ты. Сё ле та 
ў кан цэр це паў дзель
ні ча лі Клуб ка лян дар
нааб ра да вай рэ кан
струк цыі “Ков чег” і 
за слу жа ны ка лек тыў 
на род най твор час ці 

Ра сіі, фальк лор ны гурт “За ба
ва” з па сёл ка Баль шая Рэч ка. 
“Мы сён ня тут, бо бе ла ру сы з 

су пол кі імя Яна Чэр ска га — 
на шы сяб ры, — удак лад ні ла 
кі раў ні ца “За ба вы” Свят ла на 
Аска ра ва. — Сяб ру ем больш за 
20 га доў. Спя ва лі мы ад ну з на
шых лю бі мых ка ра год ных пе
сень з Ал тай ска га краю, а так
са ма й пабе ла рус ку — сяб ры 
нас на ву чы лі”.

За во дзі лі тан цы, гу ль ні ля 
вог ні шча ўдзель ні кі вя до май 
у Ір куц ку сту дыі ста ра даў ня га 
тан ца Antіquo More. Пры еха ла 
на Ку пал ле ме на ві та фальк лор
ная гру па сту дыі. Яе мас тац кая 
кі раў ні ца Юлія Арэ ха ва па тлу
ма чы ла, што гру па пра цуе на 
поль скім ма тэ ры я ле XІX ста
год дзя, тан цы ў асноў ным тыя, 
што бы та ва лі на сель ска гас
па дар чых аб ра дах, ці то гэ та 
ра ман тыч ныя гіс то рыі пра ка
хан не. Яны доб ра ста су юц ца да 
Ку паль ска га свя та.

Ча ка ным гос цем Ку пал ля 
стаў гурт “Пихто” з Крас на
яр ска га краю, у рэ пер ту а ры 
яко га ёсць як бе ла рус кія, так і 
за ход не еў ра пей скія тво ры. На 
фэс це гра лі аж но два ду да ры! 
“Упер шы ню за 24 га ды на на
шым фэс це вы сту пае вя лі кі му

зыч ны ка лек тыў, які ўжы вую 
вы кон вае му зы ку на аў тэн тыч
ных ін стру мен тах. Бы ва лі ў нас 
ра ней адзін ка выя вы ка наў цы: 
гар ма ніс ты, ба я ніс ты, гі та рыс
ты, ад ной чы ду дар пры яз джаў. 
А тут — цэ лы ан самбль, і гэ та 
вя лі кая па дзея для нас”, — ка жа 
Але на Сі па ко ва.

За вяр шы ла ся ча роў ная, най
ка рот кая ў го дзе ноч яшчэ ад
ным ры ту а лам: з дух мя ных тра
ваўзё лак на Ку паль скай ва дзе 
для ку паль цаў зга та ва лі смач ны 
звар. Ка жуць, цу доў ны сро дак 
ад усіх хва роб.

На до світ ку, ка лі шум ныя гу
лян ні сціх лі, дзяў ча ты пай шлі 
да рэч кі, каб па мыц ца й пус ціць 
па плы ні Ан га ры вян кі з за па
ле ны мі свеч ка мі. Ва ра жы лі: ка
му лё сам на ка на ва на за муж жа? 
Мне ж па да ло ся, што кож ная з 
іх, чыё сэр ца здоль нае ўспры
няць вы со кую пры га жосць і 
муд расць Ку пал ля, вар тая та го, 
каб быць у бе раж лі вы да ло нях 
Су све ту — ка ха наю ды шчас лі
ваю.

Алё на Гры гор’ е ва, г. Ір куцк. 
Фо та: Мат ро на Бі зі ка ва  
і Мі ка лай Благанравін.

Паслякупальскае світанне над Ангарой

Купальскі жаночы карагод
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ўміжнародныхдзіцячых
конкурсахпрыгожага
пісьменства,штоладзіліся
ўФранцыідычэхіі

З чым у нас аса цы ю ец ца 
Рым? Ся род уся го ін ша га — з 
ба га ты мі куль тур ны мі тра ды
цы я мі, з Алім пій скі мі гуль ня мі. 
Та му, ка лі Бе ла русь рых та ва ла ся 
да дру гіх Еў ра пей скіх гуль няў, 
то і ў “веч ны го рад “ на па чат ку 
мая скі ра ва ная бы ла на ша ўва га. 
У Ры ме, у му зей ным комп лек
се Ara Pacіs Museum, дзе зна
хо дзіц ца Ал тар мі ру, 3 мая быў 
за па ле ны агонь ІІ Еў ра пей скіх 
гуль няў. Ад туль па ча ла ся эс
та фе та “По лы мя мі ру” — праз 
вяр шы ню Манб лан! — па тэ
ры то ры ях роз ных кра ін, усіх аб
лас цях, роз ных га ра дах і зна ка
вых мес цах Бе ла ру сі ў Мінск, на 
На цы я наль ны алім пій скі ста ды
ён “Ды на ма”. Да рэ чы, Еў ра пей
скі алім пій скі ка мі тэт пры няў 
ра шэн не, што агонь усіх на ступ
ных гуль няў бу дзе за паль вац ца 
ад Ал та ра мі ру: Бе ла русь, та кім 
чы нам, за кла ла тра ды цыю для 
ўся го кан ты нен та.

Мы ўжо рас каз ва лі, што й 
рым скія бе ла ру сы паў дзель ні
ча лі ва ўра чыс тас цях пры комп
лек се Ara Pacіs Museum (“Хоць 
і ў Не апа лі ды ў Ры ме, але ж 
дум ка мі — на Ра дзі ме!”. — ГР, 
13.06.2019). Ура джэн ка Ор шы, 
пе да гог Ні на Па шчан ка па ве да
мі ла пра тое ў рэ дак цыю, да сла
ла здым кі. Яна ж, прэ зі дэнт ка 
Куль тур нааду ка цый на га цэнт
ра “Фран цыск Ска ры на”, 15 мая 
па дзя лі ла ся ра дас най на ві ной: 
“Сён ня аб вяс ці лі вы ні кі Між

на род на га кон кур су слоў най 
твор час ці для дзя цей “Фабрика 
слов”. Больш за 20 кра інудзель
ніц, 304 пра цы па да дзе на бы ло 
ў трох уз рос та вых ка тэ го ры
ях. А 1 і 3 мес цы — у бе ла рус
кіх хлоп чы каў з на ша га цэнт ра! 
Пер шае — у Мі ка лая Чэ за ры ні, 
трэ цяе — у Ма тэа Дэ Гран дзі са”.

У нэ це мы ўдак лад ні лі: кон
курс для дзя цей “Фабрика слов” 
ла дзі лі сё ле та ўпер шы ню Ка мі
сія па аду ка цыі ды рус кай мо ве 
Ка ар ды на цый на га Са ве та ра
сій скіх су ай чын ні каў у Фран
цыі, Сту дыя твор ча га раз віц ця 
“Сюрприз” і Аса цы я цыя ама та
раў рус ка моў най дзі ця чай лі та
ра ту ры “Буковки”. Пад тры ма лі 
пра ект Ам ба са да Ра
сіі ў 

Фран цыі ды 
Дзярж ін сты тут рус кай мо вы імя 
А. С. Пуш кі на. Кон курс за ду ма
ны для раз віц ця лі та ра тур на
твор чых здоль нас цяў дзя цей, 
ён быў “ад кры ты для вуч няў 
рус кіх школ да дат ко вай аду ка
цыі, рус кіх сек цый дзяр жаў
ных і пры ват ных на ву чаль ных 
уста ноў Фран цыі, а так са ма для 
ўсіх рус ка моў ных дзя цей, якія 
жы вуць за мя жой і жа да юць 
па спра ба ваць свае сі лы ў слоў
най твор час ці на рус кай мо ве”. 
Кан кур сан там пра па на ва лі на
пі саць на рус кай мо ве каз ку ці 
апа вя дан не са сло ва мі: “Ма ша 
і кот”.

Пры гле дзім ся да юных бе
ла ру саў Ры ма, якія пра яў ля юць 
свае та лен ты на між на род ным 
уз роў ні. “Мі ко ла Чэ за ры ні на
ра дзіў ся і вы рас у Іта ліі (ён з 
2004 го да), ро да выя ж ка ра ні ў 
яго бе ла рус кія: дзя ды й пра дзе
ды — з Грод на й Гро дзен скай 
воб лас ці, — на пі са ла Ні на Па
шчан ка. — Хло пец час та ез дзіць 
у Бе ла русь, на ве даў Брэсц кую 

крэ пасць і Бе ла веж скую пу шчу. 
Яго, рас каз ваў, ура зі лі ве ліч ныя 
зуб ры, і для Мі ко лы го нар быць 
на шчад кам тых муж ных лю дзей, 
што да лі ад пор вой скам на цысц
кай Гер ма ніі. Да рэ чы, ён бе раж
лі ва за хоў вае ва ен ную фор му дзе
да і Ор дэн Чыр во най Зор кі сва ёй 
пра ба бу лі, якая ва я ва ла ў пар ты
зан скім атра дзе ў га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. Ця пер жы ве 
ў го ра дзе Мон тэ ра тон да, што ў 
ад мі ніст ра цый ным пад па рад ка
ван ні Ры ма, за кон чыў пер шы год 
ка ле джа з фі зі кама тэ ма тыч ным 
ухі лам. Лю біць дак лад ныя на ву

кі, за хап ля ец ца тэ ні сам і гор на
лыж ным спор там”.

А вось ку ча ра ва га хлоп чы
ка, лаў рэ а та кон кур су Ма тэа Дэ 
Гран дзі са на шыя чы та чы ўжо ба
чы лі на здым ку ў зга да най пуб
лі ка цыі — ра зам са зна ка мі ты мі 
бе ла рус кі мі спарт сме на мі, што 
бы лі ў Ры ме ў ча се цы ры мо ніі 
за па лен ня “По лы мя мі ру”. Ма
тэа (імя пабе ла рус ку гу чыць, 
на пэў на, як Ма цей…) на ра дзіў
ся ў 2012 го дзе ў італь ян скім 
го ра дзе Па лест ры на. Ні на Па
шчан ка па ве дам ляе, што ма ма 
яго, Воль га Сяр ге еў на, у дзя воц
тве Тыль ко віч, ро дам з Пін ска, і 
да спор ту мае са мае не па срэд нае 
да чы нен не: за кон чы ла Бе ла рус кі 

дзярж уні вер сі тэт 

фі зіч най куль ту ры, 
май стар спор ту па спар тыў най 
гім нас ты цы. З 2012 го да пе ра
еха ла жыць у Іта лію, і пра цуе ў 
Куль тур нааду ка цый ным цэнт
ры “Фран цыск Ска ры на”. Два 
ра зы на год Ма тэа на вед вае род
ных і бліз кіх у Бе ла ру сі, да та го 
ж у яго бе ла рус кае гра ма дзян
ства. Хлоп чык лю біць фут бол, 
яму вель мі па да ба ец ца вы сту
паць на свя тах, а так са ма чы
таць каз кі й вя сё лыя гіс то рыі, да 
та го ж ён сам спра буе скла даць 
ма лень кія апа вя дан ні. Ад но з іх 
і тра пі ла на кон курс ды пры нес
ла Ма тэа Дэ Гран дзі су га на ро вае 
лаў рэ ац кае зван не.

І яшчэ адзін ву чань з рым
ска га КАЦ “Фран цыск Ска ры
на” па ра да ваў сва іх на стаў ні каў 
і баць коў: Юра Па ле еў за няў 
трэ цяе мес ца на “Меж ду на род
ной олимпиаде по рус ской сло
весности 2019” у Чэ хіі. Ла дзяць 
алім пі я ду, на га да ем, гра мад ская 
ар га ні за цыя Між на род ны куль
тур ны ін сты тут “Ключ”, Рус кая 
шко ла ў Брно й Рус кая гім на зія ў 
Кар ла вых Ва рах — “для школь ні
каў і сту дэн таў, дзе ля збе ра жэн ня 
й па шы рэн ня рус кай мо вы за мя
жой: як у Чэ хіі, так і па ўсім све
це”. Алім пі я да — што га до вая, 
і кож ны год аб’ яў ля ец ца тэ ма
тыч ным: сё ле та ён пры све ча ны 
220м угод кам Аляк санд ра Пуш
кі на. Юра Па ле еў паў дзель ні чаў 
у “За воч ным ту ры” — трэ ба бы ло 
ад ка заць на 20 пы тан няў. Да рэ чы, 
звяр та ем ува гу ін шых ак ты віс
таў бе ла рус кіх су по лак за меж
жа: паў дзель ні чаць у алім пі я дзе 
мо гуць як школь ні кі й сту дэн ты, 
што жы вуць за ме жа мі Ра сіі, так 
і ўсе, хто вы ву чае рус кую мо ву 
як за меж ную. Ін шыя ўмо вы — 
шу кай це ў ін тэр нэ це. Пра Юру з 
до пі саў Ні ны Па шчан кі ста ла вя
до ма: на ра дзіў ся ў Іта ліі, вы ву чае 
італь ян скую, анг лій скую, рус кую 
мо вы, за хап ля ец ца пла ван нем. 
Яго ма лод шая сяст ра так са ма 
зай ма ец ца ў Цэнт ры “Фран цыс ка 
Ска ры ны”. У Юры ёсць ар тыс
тыч ны та лент, ён лю біць вы сту
паць і яму заў сё ды да юць на свя
тах га лоў ныя ро лі.

З апош ніх вес так, да сла ных 
Ні най Па шчан кай, мы да ве да лі
ся: у бе ла ру саў Ры ма ў рас пра
цоў цы вя лі кі пра ект з італь ян ца
мі, якія бя руць дзя цей з Бе ла ру сі 
на азда раў лен не ў свае сем’і. Як 
бу дуць зру хі ў гэ тай важ най 
спра ве — спа дзя ем ся, пра тое 
на шы сяб ры з Іта ліі на пі шуць.

Іван Ждановіч

Суладдзе
Пад ста ра жыт ным Тра ка ем гас цей ві та ем

ПланеТалЮдЗей

Пе ра ма га юць пры го жым сло вам

З роз ных кут коў Літ вы 6 лі
пе ня ў ма ляў ні чую мяс ці ну пры 
во зе ры Віл кокш ніс, што пад го
ра дам Тра каем, з’е ха лі ся сяб ры 
Згур та ван ня бе ла рус кіх гра мад
скіх ар га ні за цый Літ вы, дып ла
ма ты Ам ба са ды Бе ла ру сі ў Літ
ве ды шмат роз ных гас цей. А 
са бра лі ся мы ра зам — каб ужо 
ў 22і раз ад свят ка ваць там ста
ра жыт нае й ма гіч нае свя та “Ку
пал ле”. (Вар та ўзга даць, што й 
мяс ці ны ў ва ко лі цах Тра кая — 

зна ка мі тыя, ма юць да чы нен не 
да ста ра бе ла рус кай гіс то рыі. Да 
1940 го да Тра кай на зы ва лі Тро
кі, ці Но выя Тро кі — у ад роз
нен не ад Ста рых Тро каў (су час
ны СянейіТра кай), што за 4 км 
на паў днё вы ўсход. Ста рыя Тро
кі за сна ваў вя лі кі князь лі тоў скі 
Ге ды мін у кан цы XІІІ ста год
дзя, і з 1316 па 1323 год бы лі 
яны ста лі цай Вя лі ка га княст ва 
Лі тоў ска га. Па вод ле пад ан ня, 
Ге ды мін пас ля па спя хо ва га па
ля ван ня па ба чыў у ле се зруч ны 
па го рак ды за га даў па бу да ваць 
там за мак і пе ра нес ці ту ды ста
лі цу з Кер на вы (літ. Kernave). 
Паз ней там пра віў сын Ге ды мі
на Кей стут, які й пе ра нёс ста лі
цу (1375) у аба ро не ныя во зе рам 
Но выя Тро кі. А там Аст раў ны 
за мак уз вя лі ў 1409м, і ён быў 
ад ным з са мых не пры ступ ных 
ва Ус ход няй Еў ро пе. Вя до мы 
як асноў ная рэ зі дэн цыя вя лі ка
га кня зя Ві таў та: там збі раў ён 
вой скі й на зна ка мі тую Грун
валь дскую біт ву 1410 го да. — 
Рэд.).

Нас ві таў Над звы чай ны й 
Паў на моц ны Ам ба са дар Бе ла
ру сі ў Літ ве Ва ле ры Ба ра ноў

скі, звяр ну ла ся да ўдзель ні каў 
свя та з ві тан нем су пра цоў ні ца 
Рэс пуб лі кан ска га Цэнт ра на цы
я наль ных куль тур з Мін ска Але
на Гос це ва. Аў та ры сцэ на ра й 
вя ду чыя свя та Воль га й Сяр гей 
Ша ба да ла вы зла дзі лі свя точ
ную ім прэ зу та кім чы нам, каб 
не бы ло на Ку пал лі гле да чоў і 
ар тыс таў. Кож на му з ку паль
цаў знай шло ся мес ца ў гуль нях 
і ка ра го дах. І мас тац кія гур ты 
бе ла рус кіх су по лак па каз ва лі 

май стэр ства. На пя рэ дад ні Яна
ва дня (бо і ў пес нях спя ва юць: 
“Сён ня Ку па ла, а заўт ра Ян”) 
він ша ва лі ўсіх ку паль цаўІва
наў. Па хо дзе свя точ нае дзеі 
дзяў ча ты пус ка лі на ва ду свае 
вя ноч кі, спле це ныя з ляс ных і 
па ля вых кве так.

А по тым рас цві ло, асвя ці
ла на ва кол ле й на шыя ду шы 
Ку паль скае вог ні шча. Ва кол 
яго амаль сто ку паль цаў па вя
лі ка ра го ды. На пры кан цы свя та 

па шан ца ва ла нам знай сці ча
роў ную Па па рацьквет ку, і яна 
бы ла ўру ча на стар шы ні Згур
та ван ня Мі ка лаю Лог ві ну. Гэ ты 
руп лі вец усім дзя ка ваў за пры
го жае й друж нае, са праў ды бе
ла рус кае свя та: бо яно ж цал кам 
прай шло на бе ла рус кай мо ве! 
Пас ля за хо ду Ку паль ска га Сон
ца свя та за вяр шы ла ся ско ка мі 
праз вог ні шча, ку пан нем у во
зе ры й свя точ ным са лю там.

Вель мі пры ем на, што, як і 
заў сё ды, Ку пал ле бе ла рус кае 
пад Тра ка ем пад тры ма лі Дэ
парт амент на цы я наль ных мен
шас цяў Літ вы, Ам ба са да Бе
ла ру сі ў Літ ве, прад пры ем ства 
“Alvora”. Усім даб ра дзе ям ак
ты віс ты Згур та ван ня бе ла рус кіх 
ар га ні за цый Літ вы вы каз ва юць 
сар дэч ную, шчы рую па дзя ку.

А мы ўжо рас па чы на ем пад
рых тоў ку да но ва га пра ек та — 
пра вя дзен ня Свя та бе ла рус кай 
пес ні. Яно прой дзе ў кан цы ве
рас ня ў го ра дзе Шаль чы нін кай, 
дзе бе ла ру сы Літ вы із ноў збя
руц ца ўсе ра зам. Усіх, хто лю
біць род ную пес ню, — за пра
ша ем да нас на свята!

Воль га Ві дзо віч, Літва

Дзе б ні жы лі бе ла ру сы — яны з вя лі кай па ша наю, бе раж лі ва ста вяц ца да тра ды цый  
прод каў, і асаб лі ва Ку паль скіх

Зняцца ўсім разам на фоне Купальскага вогнішча —  
гэта вельмі добрая прыкмета!

Вя ду чыя свя та — Воль га  
і Сяр гей Ша ба да ла вы

Мікола Чэзарыні (злева), Матэа  
Дэ Грандзіс і Юра Палееў
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“Яеч ня сяброўства” ў Крас ла ве
Дзень бе ла рус кай куль ту ры прай шоў у го ра дзе на Дзві не-Даў га ве, што  ў Лат галь скім рэ гі ё не Лат віі

Шматколер нае, ары гі наль
нае свя та пры маў у Крас ла ве 
зам ка вы комп лекс Пля тэ раў: 
там 1 чэр ве ня 2019 го да ла дзіў
ся Дзень бе ла рус кай куль ту ры. 
Гэ та пра ект Ге не раль на га кон
суль ства Бе ла ру сі ў Даў гаў піл
се ў су пра цы з Крас лаў скаю 
края вой ду май. Маш таб ную 
му зыч напа зна валь ную ім прэ зу 
пад тры ма лі бе ла рус кія су пол
кі Лат галь ска га рэ гі ё ну, у тым 
лі ку й Даў гаў піл скі Цэнтр бе
ла рус кай куль ту ры. На тэ ры то
рыі ве ліч на га ро да ва га ма ёнт ка 
Пля тэ раў, дзе ажы вае гіс то рыя, 
пра цу юць сён ня Цэнтр ту рін
фар ма цыі Крас лаў ска га краю й 
Між на род ны цэнтр ку лі нар най 

спад чы ны, Крас лаў скі гіс та
рыч ны й мас тац кі му зей, Дом 
ра мёст ваў (у рэ кан стру я ва ных 
граф скіх стай нях), там пры го
жы пей заж ны парк. У пер шы 
дзень ле та, які вы даў ся га ра чым 
і со неч ным, крас лаў ча не й гос ці 
краю маг лі па зна ё міц ца блі жэй 
з раз на стай нас цю бе ла рус кай 
куль ту ры, звы ча яў і тра ды цый, 
пес ня мі й тан ца мі.

Як ад зна чыў на ўра чыс тас ці 
ў Крас ла ве Ген кон сул Бе ла ру сі 
ў Даў гаў піл се Ула дзі мір Клі маў, 
“Бе ла рус кі дзень у Крас ла ве” — 

гэ та склад нік та кіх пра ек таў 
краю, як “Пяць вёс лаў” і “За ад
ным ста лом”: “Пры ваб насць іх 
у вы дат ным у сва ёй прос тас ці, 
зра зу ме лым кож на му па сы ле — 
згур та ваць гра мад ства праз яго 
раз на стай насць. Праз раз на стай
насць куль тур, тра ды цый і звы
ча яў, праз тую раз на стай насць, 
якая імк нец ца да мі ру, доб ра су
сед ства і ўза ем на га ду хоў на га 
ўзба га чэн ня”.

Тэ му са друж нас ці Бе ла ру сі 
й Лат віі пра доў жыў стар шы ня 
Крас лаў скай края вой ду мы Гу
нарс Упе ні екс. Ён пад крэс ліў, 
што на крас лаў скай зям лі ў мі
ры й зго дзе жы вуць прад стаў ні
кі роз ных на ро даў, што знай шло 

ад люст ра ван не ў гер бе го ра да — 
гэ та лад дзя з пяц цю вёс ла мі на 
сі нім фо не. Вёс лы сім ва лі зу
юць асноў ныя на цы я наль нас ці 
Крас ла вы: гэ та ла ты шы, па ля кі, 
яў рэі, рус кія, бе ла ру сы. Та му 
Дзень бе ла рус кай куль ту ры ў 
Крас ла ве — но вы, ці ка вы й ла
гіч ны пра ект. Пра важ насць су
пра цы і раз віц ця двух ба ко вых 
ста сун каў Лат віі ды Бе ла ру сі, 
іх пры меж ных тэ ры то рый ка заў 
кон сул Лат віі ў Ві цеб ску Угіс 
Скуя. З ім па га дзі лі ся стар шы
ня Глы боц ка га рай са ве та дэ пу

та таў Га лі на Уну ко віч і кі раў нік 
Бе ла рус ка га бю ро Еў ра рэ гі ё ну 
“Азёр ны край” Мі ха іл Арэ хаў.

Шмат люд на й шум на бы ло 
ў До ме ра мёст ваў. Пры га жосць 
Бе ла ру сі бач на бы ла ў прэ зен та
цый ным філь ме, а на фо не тых 
кад раў пад ме ла дыч ныя бе ла
рус кія пес ні ла дзі лі ся раз на стай
ныя май старкла сы: па вы ра бе 
ля лекабя рэ гаў, рэ чаў з глі ны і 
свіс ту лек. Яшчэ паказвалі, як 
ра біць фі гур ны рос піс на до
шчач ках, раз ма лёў кі, рос піс па 
тка ні не ды ін шыя пра муд рас
ці. На стэн дах — ма тэ ры я лы аб 
дзяр жаў най сім во лі цы, ста тыс
тыч ныя да дзе ныя пра Бе ла русь, 
раз на стай нія кні гі, бук ле ты, ма
пы. Жы вую ці ка васць у на вед
ні каў вы клі ка ла вы ста вапрэ
зен та цыя бе ла рус кіх руч ні коў з 
фон даў Даў гаў піл ска га ЦБК. У 
нас у му зей ным па коі “Бе ла рус
кая хат ка” экс па ну юц ца аў тэн
тыч ныя на цы я наль ныя руч ні кі з 
усіх аб лас цей Бе ла ру сі. Са бра лі 
гэ ты скарб жы ха ры Даў гаў піл са, 
сяб ры бе ла рус кай су пол кі “Уз
дым” ды на шыя сяб ры. Тка ныя 
раз на стай ны мі ўзо ра мі ды ар на
мен та мі, аздоб ле ныя ка рун ка мі, 
ад бе ле ныя й на крух ма ле ныя, 
вы шы тыя ўме лы мі, пра ца ві ты мі 
ру ка мі мам і ба буль, руч ні кі на
шы пра ме няць асаб лі вае цяп ло, 
вы клі ка юць на сталь гію ў тых, 
хто да лу ча ны да Бе ла рус ка га 
Ма це ры ка. І шмат хто з на вед
ні каў До ма ра мёст ваў, асаб лі ва 
лю дзі ва ўзрос це, ці ка ві лі ся ка
лек цы яй руч ні коў, якія мы прэ
зен та ва лі. Ці ка васць па да гра ва
ла й гуль ня: трэ ба бы ло знай сці 
на руч ні ках пэў ныя сім ва лыар
на мен ты. Ка му ўда ва ла ся, той 
атрым лі ваў прыз ад Ген кон суль
ства Бе ла ру сі.

У за ле Крас лаў ска га му зея 
зла дзі лі вы ста ву кар цін “Па пя
ро выя сны”, вы ка на ных у тэх

ні цы вы ці нан кі — гэ та тво ры 
вя до май мас тач кі, сяб роў кі Са
ю за май строў на род най твор
час ці Бе ла ру сі Але на Ша лі мы з 
Мін ска. Не каль кі дзён гле да чы 
зна ё мі лі ся з рэд кім ві дам дэ ка
ра тыў напры клад ной твор час ці 
бе ла ру саў.

А ля му ра ва
ных бу дын каў на
вед ні кі трап ля лі 
ў шум ную ды вя
сё лую ат мас фе ру 
бе ла рус ка га свя та. 
Там спя ва лі ан
самб лі “На кцюрн” 
Крас лаў ска га до ма 
куль ту ры і “Ако
лі ца” Да гдска га 
бе ла рус ка га та ва
рыст ва “Вер бі ца”. 
Пас ля лат галь скіх 
бе ла ру саў вы сту
паў На род ны тэ атр 
фальк ло ру “Ця рэш ка” Цэнт ра 
тра ды цый най куль ту ры й на
род най твор час ці г. Глы бо кае 
(Бе ла русь): вя сё лыя бе ла рус кія 
пес ні чар га ва лі ся з вір ту оз ны мі 
кам па зі цы я мі гар ма ніс таў. Гле
да чы пад пя ва лі, пры тан цоў ва лі, 
шчод ра апла дзі ра ва лі ар тыс там.

Тым ча сам у це ню ста ра жыт
на га пар ку су пра цоў ні кі Ген кон
суль ства Бе ла русі рых та ва лі ся 
прэ зен та ваць бе ла рус кую на цы я
наль ную кух ню. І пер шая згад ка 
тут, вя до ма ж, пра дра ні кі! Май
старклас па вы пя кан ні буль бя
ных блі ноў на све жым па вет ры, 
на ад кры тай жа роў ні па каз ва ла 
стар шы ня Крас лаў ска га бе ла
рус ка га та ва рыст ва “Вя сёл ка” 
Свят ла на Сталь ма чо нак. А як па
ча лі дэ гус та цыю, то вель мі шмат 
ах во чых бы ло па спы таць дух мя
ныя дра ні кі, ды са смя та най і яеч
няй, якая на ват яшчэ сквар чэ ла. І 
ўсім ха пі ла па час тун каў!

Сім ва ліч ным за вяр шэн нем 
Дня бе ла рус кай куль ту ры ў Крас
ла ве стаў ку лі нар ны ін тэр ак тыў. 
Ула дзі мір Клі маў, Угіс Скуя ды 
Гу нарс Упе ні екс, а так са ма іх 
га на ро выя гос ці ра зам сма жы лі 
“Яеч ню сяброўства”. Зга да ем: 
як у ла ты шоў, так і ў бе ла ру саў 
яй ка — гэ та ж сім вал сон ца і ад

ра джэн ня жыц ця. А яшчэ — зда
роўя, пос пе ху й ба гац ця, ча го й 
па жа да лі ўсім удзель ні кам свя та 
яго ар га ні за та ры.

Жан на Ра ма ноў ская,  
Ма рыя Па мець ка,  

г. Даў гаў пілс, 
Цэнтр бе ла рус кай куль ту ры 

І ме жы нам — не пе ра шко да
дніславянскайкультуры
ўТалінеаб’ядналі
беларусаўЭстоніідылатвіі

Пра ца ў бе ла рус кіх су пол
ках ці ка вая й тым, што мы ад
чу ва ем ся бе сва і мі — па ўсім 
све це, дзе жы вуць на шы су
пля мен ні кібе ла ру сы. На гэ ты 
раз нам да вя ло ся здзейс ніць ці
ка вае па да рож жа. 25–26 мая ў 
эс тон скім Та лі не ў плы ні Дзён 
сла вян ска га пісь мен ства й куль
ту ры ла дзіў ся Дзень бе ла рус кай 
куль ту ры “Фар бы Бе ла ру сі”. У 
ім паў дзель ні ча лі ва каль ныя 
ка лек ты вы з бе ла рус кіх су по
лак Эс то ніі. Ас но вай жа пра
гра мы — і тое нам асаб лі ва 
пры ем на! — ста ла вы ступ лен не 
твор чых гур тоў Даў гаў піл ска
га Цэнт ра бе ла рус кай куль ту ры 
(ЦБК): ан самб ля на род най пес
ні “Ку па лін ка” ды тан ца валь на
га “Лян ка”.

Вар та зга даць, што ЦБК 
даў но й плён на су пра цоў ні
чае з бе ла рус кі мі су пол ка мі з 
Та лі на, На рвы, Ма ар ду. Уво
гу ле, сяб ра ваць — гэ та ж заў
сё ды больш ра зум най й пра
дук тыў на, чым ва ра га ваць… 
Прад стаў ні кі, твор чыя гур ты з 
эс тон скіх га ра доў бы ва лі гас

ця мі на на шым Між на род ным 
фес ты ва лі “Кір маш бе ла рус кі ў 
Даў гаў піл се”.

На гэ ты раз па за пра шэн
ні Бе ла рус ка га та ва рыст ва 
“Ялін ка” (Ма ар ду), яе кі раў ні
цы Але ны Ка ля гі най май скай 
су бот няй ра ні цай у Та лін ад
пра ві ла ся вя лі кая й прад стаў
ні чая дэ ле га цыя ў скла дзе “Ку
па лін кі” (кі раў нік Вя ча слаў 
Пят роў) і “Лян ка” (кі раў ні ца 
Ма ры на Ме ду нец кая). Со ней
ка ды кам фар та бель ны аў то
бус, друж ная кам па нія твор
чых, па зі тыў на на стро е ных 
ар тыс таў спры я лі ванд роў цы. 
І хоць су стрэў нас Талін хма
ра мі, не вя лі кім даж джом і вет
рам, ды на строю тое ні ко му не 
са пса ва ла. Цёп лая й пры вет
ная ўсмеш ка спа да ры ні Але ны 
Ка ля гі най, ар га ні за тар кі свя та, 
якая су стра ка ла на шу дэ ле га
цыю й пры яз на су пра ва джа ла 
ўвесь час, ка за ла: вам тут ра
ды! І ўні каль ны бу ды нак Рус
ка га куль тур на га цэнт ра, уз ве
дзе ны ў сты лі не акла сі цыз му, 
у якім пра хо дзіў кан цэрт, на
стро іў на па зі тыў ную хва лю. 
Бы ло жа дан не вы сту піць так, 
каб усім бы ло хо ра ша.

Ад кры ва ючы свя точ ны кан
цэрт Дня бе ла рус кай куль ту ры, 
Над звы чай ны й Паў на моц ны 
Ам ба са дар Бе ла ру сі ў Эс то ніі 
Вя ча слаў Ка ча наў ка заў пра 
важ ную ро лю бе ла рус кіх су
по лак за меж жа ў збе ра жэн ні 
куль тур най спад чы ны бе ла ру
саў. Пад крэс ліў па яд наль ную 
ро лю пес ні ва ўма ца ван ні су вя
зяў між людзь мі, ар га ні за цы я мі, 
га ра да мі й кра і на мі. Да лей вы
сту па лі са ма дзей ныя ар тыс ты 

з бе ла рус кіх су по лак “Сяб ры” 
(На рва), “Лёс” (Та лін), “Ялін
ка” (Ма ар ду), а по тым сцэ на 
больш чым на га дзі ну — на
ша. Пра гра му скла лі так, што 
час вы сту пу пра ля цеў не пры
кмет на. Вя сё лыя й лі рыч ныя 
пес ні “Ку па лін кі” чар га ва лі ся 
з не менш яр кі мі ды за хап ляль
ны мі тан ца валь ны мі ну ма ра мі 
“Лян ка”. Соль ныя пес ні ў вы
ка нан ні Ві та ля Мі хай лаў ска га 
й Анд рэя Пра не ві ча мя ня лі ся 

на тан цы Ва ле рыя Ме ду нец ка га 
й Люд мі лы Ма лы гі най. Яр кія, 
ма ляў ні чыя ну ма ры злу чы лі ся 
ў адзі ную гар ма ніч ную па літ ру 
ла гіч ны мі ды ма ляў ні чы мі звяз
ка мі ў про зе й вер шах на бе ла
рус кай мо ве вя ду чай кан цэр та 
Ма рыі Па мець кі.

За ключ ную пес ню “Мы 
вам жа да ем” спя ва ла “Ку па лін
ка” — і яе друж на пад ха пі лі ўсе 
ўдзель ні кі кан цэр ту. Пуб лі ка 
пад пя ва ла, бур на апла ды ра ва ла, 
не ха це ла ад пус каць ар тыс таў.

Па зі тыў ны на строй пас ля 
вы ступ лен ня за ха ваў ся на на
ступ ны дзень. Но выя пры ем ныя 
ўра жан ні мы атры ма лі ў ча се 
эк скур сіі па Та лі не, які гар ма
ніч на спа лу чае ў са бе і даў ні ну, 
і су час насць. Там кут кі з ры са мі 
Ся рэд ня веч ча (га тыч ныя да мы, 
не пры ступ ныя сце ны, вуз кія 
ву лач кі, ста ра даў нія бу дын кі…) 
су се дзяць з су час ны мі ве жа мі 
й хма ра чо са мі, мод ны мі квар
та ла мі й буй ны мі ганд лё вы мі 
цэнт ра мі. А для твор чых гур
тоў па езд ка за мя жу — гэ та ж і 
маг чы масць атры маць но вы до
свед, за вя заць но выя зна ём ствы 
для да лей шай су пра цы.

Ма рыя Па мець каБеларусы Даўгаўпілса на экскурсіі ў Таліне

На выставе беларускіх ручнікоў у краслаўскім Доме рамёстваў

Дранікі 
ад Святланы  Сталь ма чо нак

Уладзімір Клімаў пачынае гатаваць
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Анд рэй Гра мы ка. Но выя фак ты з бія гра фіі
Зна ка мі ты ўра джэ нец Го мель шчы ны быў ад ным з най вя до мых па лі ты каў Са вец ка га Са ю за

Анд рэй Гра мы ка звыш 28 га
доў (1957–1985) быў мі ніст рам 
за меж ных спраў Са вец ка га Са
ю за, у той час ад ной з дзвюх 
“звыш дзяр жаў” све ту. Ні во
дзін ін шы наш зям ляк не ўва
хо дзіў у склад Па літ бю ро ЦК 
КПСС так доў га, як ён: 15 га
доў (1973–1988). Пра ца ваў і 
пер шым на мес ні кам стар шы ні 
Са ве та Мі ніст раў СССР (1983–
1985). Пра тое мы згад ва ем у 
па ру, ка лі ад зна ча юц ца 110я 
ўгод кі зем ля ка — ён на ра дзіў ся 
18 лі пе ня. Быў не прос та са вец
кім пар тый ным і дзяр жаў ным 
дзея чам: Анд рэй Гра мы ка — 
двой чы Ге рой Са цы я ліс тыч най 
Пра цы. Яшчэ пры жыц ці стаў, 
пэў на ж, най вя до мым у све це 
ўра джэн цам Бе ла ру сі. Да рэ чы, 
на фа куль тэ це між на род ных ад
но сін БДУ па ста но вай Са ве та 
Мі ніст раў Бе ла ру сі ад 8 ве рас ня 
1999 го да ўста ноў ле на сты пен
дыя імя Анд рэя Гра мы кі.

Гіс то ры кі дып ла ма тыі лі чаць 
яго ад ным з са мых уні каль ных 
дып ла ма таў ХХ ста год дзя. Ген
ры Кі сін джэр, эксдзярж сак ра
тар і адзін з най вя до мых і та ле на
ві тых аме ры кан скіх дып ла ма таў, 
га ва рыў, што вес ці пе ра мо вы з 
мі ніст рам за меж ных спраў СССР 
Анд рэ ем Гра мы кам, не ва ло да ю
чы дэ та ля мі праб ле мы, бы ло б 
раў на знач на са ма за бой ству. У 
чым жа сут насць, асаб лі вас ці яго 
дып май стэр ства? Ка жуць, ён па
збя гаў ім пра ві за цый, вы кон ваў 
ін струк цыі, ра ней скла дзе ныя 
са мо му са бе. На ста ле клаў па пку 
з ды рэк ты ва мі, ад нак ад кры ваў 
яе толь кі та ды, ка лі га вор ка іш ла 
пра ней кія тэх ніч ныя пад ра бяз
нас ці, на прык лад, у пра цэ се раз
збра ен ня, і та му па трэб на бы ло 
зве рыц ца з ліч ба мі. Ас тат нюю 
не аб ход ную ін фар ма цыю тры
маў у га ла ве, што ад роз ні ва ла яго 
ад аме ры кан скіх ві за ві, якія свае 
важ ныя па са жы за чыт ва лі з па пе
рак. А на пя рэ дад ні ві зі ту Гра мы
ка дэ та лё ва вы ву чаў асо бу, бія
гра фію парт нё ра па пе ра мо вах, 
імк ну чы ся зра зу мець яго шля хі 
пра вя дзен ня раз мо вы і ўмен не 
па ле мі за ваць. На во дзіў да вед кі 
аб яго пер со не ў пад начале ных 
дып ла ма таў. Гра мы ка ня дрэн на 
ўспры маў анг лій скую мо ву, ад
нак заў сё ды на стой ваў на пе ра
кла дзе — і вый гра ваў да дат ко вы 
час для роз ду му, аб дум ван ня ад
ка зу.

малавядомыястаронкі
збіяграфіі

Пас ля смер ці Анд рэя Гра мы кі 
(2 лі пе ня 1989 г., Маск ва) прай
шло 30 га доў. Вый шлі два вы дан
ні двух том ні ка яго ме му а раў “Па
мят ное” (М., 1988, 1990). Ад нак 
яшчэ не ство ра на поў ная, дак лад
ная бія гра фія сла ву та га зем ля ка. 
Ана лі зу ю чы ма ла вя до мыя ста
рон кі яго жыц ця і дзей нас ці, ба
чым: на ват у эн цык ла пе дыч ных 
і да ве дач ных вы дан нях Ра сіі, Бе
ла ру сі пра яго лёс ёсць сур’ ёз ныя 
фак тыч ныя па мыл кі. На прык лад, 
у кні зе Джын Врон скай і Ула
дзі мі ра Чу гу е ва “Кто есть кто в 
России и быв шем СССР” (М., 
1994. Пер. з англ.) ёсць рад кі: 
“Гро мы ко Анд рей Андреевич… 
Ве те ранминистр иностранных 
дел СССР (око ло 40 лет)… Окон
чил Экономический институт в 

1932, за тем — Минскую сель
ско хо зяй ствен ную техническую 
шко лу”. У бія гра фіч ным эн цык
ла пе дыч ным слоў ні ку Кан стан
ці на За лес ка га “Империя Ста
лина” (М., 2000.) чы та ем: “… 
получил образование в Минском 
сель ско хо зяй ствен ном институте 
(1932)… Автор ме му а ров «Де ло 

всей жизни»”. На са мой жа спра
ве аў тар та кіх ме му а раў — Мар
шал Са вец ка га Са ю за Аляк сандр 
Ва сі леў скі. У “Эн цык ла пе дыі гіс
то рыі Бе ла ру сі” (Т. 3. Мн., 1996) 
на пі са на, што Гра мы ка “скон
чыў эка на міч ны ін сты тут”. А ў 
элект рон най “Ві кі пе дыі” ўво гу ле 
чы та ем: “Анд рей Гро мы ко… В 
1931 го ду поступил в Белорус
ский го су дар ствен ный институт 
на род но го хо зяй ства”.

А як бы ло на са мой спра
ве? Мы ве даем, што на ра дзіў ся 
дып ла мат 5 (18) лі пе ня 1909 го
да ў вёс цы Ста рыя Гра мы кі, 
гэ та быў на той час Го мель скі 
павет, Ма гі лёў ская гу бер ня Ра
сіі. Пас ля за кан чэн ня 7га до
вай шко лы Анд рэй Гра мы ка 
ву чыў ся ў пра фе сій натэх ніч
най шко ле ў Го ме лі, за тым — у 
Ста ра ба ры саў скім сель ска гас
па дар чым тэх ні ку ме. І ма ла хто 
ве дае: быў там і вы клад чы кам. 
Вось фраг мент з ус па мі наў яго 
дач кі, Эмі ліі Анд рэ еў ны Гра
мы кіПі ра да вай: “Ма ма реши
ла на всег да ос тать ся в го ро де 
(Мін ску. — Э. І.). Она уе ха ла 
в г. Борисов учиться по пу тёв
ке ком со мо ла. Там открылись 
сель ско хо зяй ствен ные кур сы и 
сель ско хо зяй ствен ный техни
кум… Ма ма поступила в сель
ско хо зяй ствен ный техникум… 
В техникуме ма ма встретила 
па пу. Он там ра бо тал пре по да
ва те лем…” (Э. А. Гра мы каПі
ра да ва “А. А. Гро мы ко и век 
пе ре мен”. — 2009, С. 65). А ці 
па сту паў Гра мы ка ў Бе ла рус кі 
дзяр жаў ны ін сты тут на род най 
гас па дар кі, ці “за кон чыў эка на
міч ны ін сты тут” у Мін ску? Не, 
бо пер шы быў ад кры ты толь кі ў 

1933 го дзе, а эка на міч на га ін
сты ту та ў Мін ску ні ко лі не бы
ло. Ху чэй за ўсё га вор ка ідзе пра 
Ін сты тут эка но мі кі Бе ла рус кай 
ака дэ міі на вук, які ад крыў ся ў 
са ка ві ку 1931 го да.

Нель га не зга дзіц ца з ву чо
нымгіс то ры кам Вік та рам Ша
дур скім, які па дзя ліў бія гра фію 
Анд рэя Гра мы кі на ча ты ры эта
пы: пер шы — ста наў лен не і ста
лен не, якія га лоў ным чы нам звя
за ныя з Бе ла рус сю, дру гі — яго 
ак тыў ны ўдзел ў ства рэн ні ААН 
і вы ра шэн ні пы тан ня аб уклю
чэн ні БССР у склад дзяр жаўза
сна валь ніц гэ тай між на род най 
ар га ні за цыі, трэ ці — кан так ты 
з Бе ла рус сю ў пе ры яд яго пра цы 
на па са дах мі ніст ра за меж ных 
спраў СССР і стар шы ні Прэ зі
ды у ма Вяр хоў на га Са ве та СССР, 
і на рэш це, чац вёр ты этап — 
уша на ван не па мя ці пра Анд рэя 
Гра мы ку ў Бе ла ру сі. Вар та яшчэ 
да даць: най больш ак тыў ныя су
вя зі дып ла ма та з род най Бе ла
рус сю пра яў ля лі ся ў яго дэ пу
тац кай дзей нас ці. Ад БССР ён 
вы бі раў ся ў склад Са ве та Са ю за 
Вяр хоў на га Са ве та СССР ця гам 
31 го да (у 1958–1989), 5га — 
11га склі кан няў.

4 са ка ві ка 1958 го да ў Бе ла
ру сі бы ла на дру ка ва на ка рот кая 
бія гра фія кан ды да та ў дэ пу та
ты — мі ніст ра за меж ных спраў 
СССР Анд рэя Гра мы кі. У ёй 
чы та ем: з 1929 па 1932 га ды ён 
ву чыў ся ў сель ска гас па дар чым 
тэх ні ку ме і на вы шэй шых сель
ска гас па дар чых кур сах у Ба ры
са ве (“Со вет ская Белоруссия”, 

4 са ка ві ка 1958 г.). Аб ву чо бе ж 
яго на Вы шэй шых сель ска гас
па дар чых кур сах у Ба ры са ве да
гэ туль ні ко лі не га ва ры ла ся.

7 са ка ві ка 1958 го да ў Ві лей
скім ра ён ным До ме куль ту ры ад
бы ла ся су стрэ ча прад стаў ні коў 
вы бар шчы каў Ма ла дзе чан скай 
вы бар чай акру гі з Анд рэ ем Гра
мы кам. На су стрэ чу ра зам з мі
ніст рам пры ехаў пер шы сак ра тар 
Ма ла дзе чан ска га аб ка ма пар тыі 
Сяр гей Во сі па віч Пры тыц кі, які 
ба ла ці ра ваў ся па той жа акру
зе ў Са вет На цы я наль нас цяў. 
Пра дзей насць Анд рэя Анд рэ

е ві ча рас ка заў 
парт орг саў га са 
“Вя зынь” Ві
лей ска га ра ё на 
Ма лі каў. Потым 
з вя лі кай пра мо
вай вы сту піў сам 
Гра мы ка. Ка лі 
аў тар гэ тых рад
коў праз чвэрць 
ста год дзя, у 
80х, вы сту паў з 

лек цы яй аб між на род ным ста но
ві шчы ў СССР па лі ніі Мінск ага 
аб лас но га та ва рыст ва “Ве ды”, то 
не ка то рыя слу ха чы ўспа мі на лі 
пра тую пра мо ву.

Праз не каль кі га доў пас
ля та го вы ступ лен ня ў Ві лей
цы Анд рэй Анд рэ е віч яшчэ 
раз пры яз джаў у той жа ДК на 
су стрэ чу з вы бар шчы ка мі. Яго 
вы ступ лен не пра цяг ва ла ся паў
та ры га дзі ны. Пас ля ча го Анд
рэй Анд рэ е е віч вый шаў на бал
кон. Яго ві та лі ты ся чы жы ха роў 
го ра да і на ва коль ных вё сак, якія 
са бра лі ся на пло шчы пе рад До
мам куль ту ры.

У лю тым 1962 го да Гра мы
ка быў вы лу ча ны кан ды да там у 
дэ пу та ты ВС 6га склі кан ня па 
Го мель скай га рад ской вы бар чай 
акру зе № 610 (у яе ўва хо дзі лі 
част ка Го ме ля, Ча чэр скі, Доб
руш скі і Вет каў скі ра ё ны). Вы
лу чэн не ад бы ло ся на агульным 
схо дзе ў кал га се “Каст рыч нік” 
Вет каў ска га ра ё на. На схо дзе ў 
пад трым ку зем ля ка вы сту пі лі 
аг ра ном А. Кон чыц, стар шы ня 
кал га са В. Са ба леў скі ды ін шыя 
жы ха ры вёс кі.

На вы ба рах у ВС СССР 7га 
склі кан ня, якія пра хо дзі лі 12 чэр
ве ня 1966 го да, Анд рэй Гра мы ка 
ба лата ваў ся па Мін скай сель скай 
вы бар чай акру зе, а гэ та Мін скі, 
Бя рэ зін скі, Пу ха віц кі і Чэр вен
скі ра ё ны. Ра шэн не па мя няць 
акру гу ў Го мель скай воб лас ці, на 
ма лой ра дзі ме мі ніст ра, на акру
гу ў Мін скай пры ма ла ся ў ЦК 
КПСС. Што бы ло та му пры чы
най? Па куль не вя до ма.

Су стрэ ча Анд рэя Гра мы кі з 
вы бар шчы ка мі пра хо дзі ла 1 чэр
ве ня 1966 го да ў Па ла цы куль ту
ры кам воль на га кам бі на та. Там 
жа бы ла сус трэ ча і ў час вы бар
чай кам па ніі 29 мая 1970 го да ў 
ВС СССР 8га склі кан ня. Мне 
згад ва ец ца, як баць кі мае, жы ха
ры г. Бе ра зі но Мін скай воб лас ці, 
га на ры лі ся: 12 чэр ве ня 1966 го
да ідуць га ла са ваць за мі ніст ра 
за меж ных спраў СССР Гра мы ку.

У кра са ві ку 1973 го да Пле
нум ЦК КПСС аб раў Анд рэя 
Гра мы ку чле нам Па літ бю ро ЦК 
КПСС. Яго вы ступ лен не 10 чэр
ве ня 1974 го да пе рад вы бар шчы
ка мі Мін скай га рад ской вы бар
чай акру гі № 2 у Акруж ным До ме 
афі цэ раў ста ла най больш вя до
мым. Бы ло цал кам на дру ка ва на 
ў цэнт раль ным, рэс пуб лі кан скім 
і мяс цо вым дру ку. Та ды Анд рэй 
Анд рэ е віч у Мін ску быў два дні, 
пра вёў на ра ду з пар тый надзяр
жаў ным кі раў ніц твам рэс пуб лі
кі, на ве даў ВА “Ін тэ грал” і ме ма
ры яль ны комп лекс “Ха тынь”.

У на ступ ны раз Гра мы ка су
стрэў ся з жы ха ра мі Мін ска — 
сва і мі вы бар шчы ка мі ў лю тым 
1979 го да ў Дзяр жаў ным ака
дэ міч ным Вя лі кім тэ ат ры опе
ры і ба ле та БССР. Та ды ён быў 
абра ны чле нам двух прэ зі ды у
маў: га на ро ва га (Па літ бю ро ЦК 
КПСС) і ра бо ча га.

Апош няя вы бар чая кам па
нія, якая пра хо дзі ла ў са вец кай 
тра ды цыі, ад бы ла ся 4 са ка ві ка 
1984 го да. Гра мы ка пры ля цеў 
у Мінск 27 лю та га і ў той жа 
дзень су стрэў ся з вы бар шчы ка
мі Мін скаМас коў скай вы бар
чай акру гі. Су стрэ чу ад крыў 
рэк тар Бе ла рус ка га дзярж уні
вер сі тэ та Ле а нід Іва на віч Кі
ся леў скі ў якас ці да ве ра най 
асо бы кан ды да та ў дэ пу та ты 
Вяр хоў на га Са ве та. Ён ко рат
ка аха рак та ры за ваў дзей насць 
дып ла ма та на між на род най 
арэ не. Мне ж, у той час да цэн
ту Мінск ага пе дінс ты ту та імя 
А. М. Гор ка га, лек та руміж на
род ні ку та ва рыст ва “Ве ды”, да
вя ло ся быць на той су стрэ чы. 
Мно гія вы бар шчы кі не ха ва лі 
свай го го на ру, што бе ла рус кая 
зям ля на ра дзі ла та ко га сла ву
та га ча ла ве ка.

2 лі пе ня 1985 го да па пра па
но ве Мі ха і ла Гар ба чо ва Анд рэй 
Гра мы ка быў абра ны Стар шы нёй 
Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве
та СССР. Праў да, мно гія жы ха
ры Бе ла ру сі доб ра ўсве дам ля лі, 
што но вае пры зна чэн не азна ча ла 
хут чэй за ўсё га на ро вую ад стаў
ку кі раў ні ка знеш не па лі тыч на га 
ве дам ства кра і ны. А для пе ра
важ най боль шас ці з іх ста лі не ча
ка нас цю не ка то рыя дэ та лі яго 
афі цый най бія гра фіі, на дру ка ва
ныя 3 лі пе ня 1985 го да. У пры
ват нас ці, ад зна ча ла ся, што Анд
рэй Гра мы ка з’яў ля ец ца рус кім 
па на цы я наль нас ці. Хоць 23 га ды 
та му, на пя рэ дад ні вы ба раў у ВС 
СССР 6га склі кан ня, якія ад бы
лі ся 18 са ка ві ка 1962 го да, у бе
ла рус кіх га зе тах бы ла на дру ка ва
на бія гра фія Анд рэя Гра мы кі, у 
якой ад зна ча ла ся, што ён бе ла рус 
(“Го мель ская праў да”, 1962, 4 са
ка ві ка). Да рэ чы, дач ка яго, Эмі лія 
Гра мы каПі ра да ва, у сва іх ме му
а рах пад крэс лі ва ла, што яе баць
ка заў сё ды лі чыў ся бе рус кім.

У якас ці кі раў ні ка Прэ зі ды у
ма ВС СССР Анд рэй Гра мы ка ў 
лю тым 1988га на ве даў Мінск і 
Мін скую воб ласць. Як ад зна ча лі 
бі ёг ра фы, гэ та быў апош ні пры
езд на ша га сла ву та га зем ля ка ў 
Бе ла русь.

Эма ну іл Іо фе, 
пра фе сар Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га пе ду ні вер сі тэ та 
імя Мак сі ма Тан ка, 

док тар гіс та рыч ных на вук 

Урачыстасць ля помніка А. Грамыку ў Гомелі.18 ліпеня 2019 г. 
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Там, дзе чу юць сэр ца мі
ПраеКТы

Бе ла русь — дзі вос ная па 
сва ёй пры род най пры га жос ці 
кра і на. І хоць края ві ды ў нас ня
кід кія, але здаў на пры гляд ныя 
для мас та коў. Зга да ем пей за жы 
та кіх бе ла рус кіх май строў як 
Ві тольд Бя лы ніц кіБі ру ля, Фер
ды нанд Ру шчыц, Апа лі на ры 
Га раў скі, Ста ні слаў Жу коў скі, 
а так са ма Ві таль Цвір ка, Ле а нід 
Шча мя лёў, Ва ле ры Шка ру ба... 
Вы дат ны рус кі мас такпе да гог 
Ілья Рэ пін ства раў зна ка мі тыя 
тво ры, жы ву чы й пра цу ю чы ў 
сва ёй ся дзі бе Здраў нё ва, што 
не па да лёк ад Ві цеб ска.

За ча роў ва юць пры га жос цю й 
края ві ды Мін шчы ны. І зу сім не 

вы пад ко ва, што 16 га доў за пар 
пад Мінск ам, у Дзяр жын скім ра
ё не на лет нія пле нэ ры пад наз вай 
“R + Я” пры яз джа юць мас та кі з 
праб ле ма мі слы ху з Ра сіі, Укра і
ны, Бе ла ру сі, Лат віі.

Гіс то рыя пле нэ раў па ча ла ся 
ў ра сій скім го ра дзе Ула дзі мі ры, 
ку ды на між на род ны пле нэр 
ез дзі лі мас та кі з праб лем ным 
слы хам ды іх вуч ні з Ра сіі, Бе
ла ру сі, Літ вы. Адзін ства ін та
рэ саў спа ра дзі ла жа дан не пра
доў жыць па доб ныя су стрэ чы. 
І з 2003 го да мес цам пле нэ раў 
юных мас та коў з праб ле ма мі 
слы ху ста ла вёс ка Вя лі кае Ся
ло. Іні цы я тар кай, ар га ні за тар

кай твор чых су стрэч бы ла й 
за ста ец ца цу доў ная жан чы на: 
мас тач капе да гог, ды рэк тар ка 
ра ён на га До ма на род най твор
час ці На тал ля Ер ма ло віч. З 2010 
го да на пле нэ ры ў Вя лі кае Ся ло 
пры яз жа юць пра фе сій ныя мас
та кі Ра сіі, Укра і ны, Бе ла ру сі, 
та кія як маск ві чы Ана толь Мік
ля еў, Аляк сей Глад коў, пі це рац 
Сяр гей Віш ня коў, да свед ча ны 
пе да гогмас так з Го ме ля Ва сіль 
Сі да рэн ка ды ін шыя.

З 2015 го да пле нэр “R + Я” 
па чаў пра хо дзіць у Ра сіі, ва 
Укра і не. У 2013м у Бе ла русь 
на юбі лей ны пле нэр пры еха лі 
та кія мас та кі як Ана толь Мік
ля еў, Аляк сей Глад коў, Ак са на 
Коў нер, Сяр гей Віш ня коў (Ра
сія), Мі ха іл Па плаў ка, Вя ча слаў 
Гу сеў (Україна), Ва сіль Сі да
рэн ка, Аляк сандр Па ка ці ла, 
Аляк сей Іг на цен ка (Бе ла русь). 
На пры кан цы та го пле нэ ру ў 
цэнт ры Дзяр жын ска 3 лі пе ня — 
у Дзень Не за леж нас ці — прай
шла вы ста ва ра бот яго ўдзель
ні каў. Пра вя дзен не пле нэ ра на 
бе ла рус кай зям лі цес на звя за на 
з ідэ яй, за кла дзе най у наз ве “R + 
 Я”: збі ра юц ца ра зам тыя, хто 
сла ба чуе і хто чуе доб ра. З тых, 
хто доб ра чуе й раз маў ляе, — 
Ула дзі мір Чык він з Дзяр жын
ска, маск віч ка Ак са на Коў нер 
(яна ж і пе ра клад чы ца).

Сё ле та на пле нэр з’е ха лі ся 
мас тач ка з Ры гі Сан та Ке сен фел
дэ з му жам Ро бер там, рэз чы кам 
па дрэ ве, Ана толь Мік ля еў, Ак
са на Коў нер, мас так з Укра і ны 
Аляк сей На шы вач ні каў, Ма ры
я на Бан дар чук з Грод на, Ва сіль 
Сі да рэн ка з Го ме ля ды ін шыя. З 
2017 го да пле нэ ры ла дзяц ца на 
ба зе аг ра ся дзі бы На ква сы: там 
гас цей з роз ных кра ін пры ма
юць гас цін ныя гас па да ры Ва
сіль і Ала Ве ра мей чы кі. Мас та кі 
вы хо дзяць на пры ро ду й ма лю
юць. А твор часць да па ма гае ім 
знай сці сваё мес ца ў жыц ці. Іх 
пле нэр ныя пей за жы вель мі рэа
ліс тыч ныя, пра сяк ну тыя лю
боўю да пры ро ды. На ва кол ле 
бе ла рус кае ба чыц ца ім та кім зя

лё ным, пры го жым, што гля дзіш 
тво ры — і хо чац ца за ныр нуць 
у на ма ля ва ную вы со кую тра ву, 
упі вац ца па ха мі лу га вых кве так.

Упер шы ню па шчас ці ла мне 
па зна ё міц ца з мас та ка мі ды іх
ні мі тво ра мі ў 2010м. Сё ле та 
за пра сі лі мя не ў аг ра ся дзі бу на 
свя та “На ква саў скі гас ці нец”, 
на якім удзель ні кі пле нэ ра вы
стаў ля лі свае тво ры. Пры го жыя 
ляль кі й тка ныя па ясы прад
стаў ля лі май стры хі з Дзяр жын
ска га Цэнт ра куль ту ры й на род
най твор час ці. А пад поль кі ды 
“Ля во ні ху” тань чы лі з бе ла ру са
мі так са ма рус кія, укра ін цы.

У Дзень Не за леж нас ці, 3 
лі  пе ня, на шы гос ці вы стаў ля лі 
свае тво ры на га лоў най алеі га
рад ско га пар ка ў Дзяр жын ску, 
дзе ла дзі лі ся свя точ ныя ім прэ
зы ў го нар 75год дзя Вы зва
лен ня Бе ла ру сі. Твор чая рэ абі
лі та цыя срод ка мі вы яў лен ча га 
мас тац тва та ле на ві тых лю дзей, 
што ма юць праб ле мы са слы
хам, па спя хо ва пра даў жа ец ца 
на гас цін най бе ла рус кай зям лі.

Ля вон Це леш, 
г. Дзяр жынск.
Фо та аў та ра.

У Дзяр жын скі ра ён Мін шчы ны на лет нія пле нэ ры пад наз вай “R + Я”  
пры яз джа юць мас та кі з праб ле ма мі слы ху з Ра сіі, Укра і ны, Бе ла ру сі, Лат віі

Ладзіць пле нэ ры  
На тал ля Ер ма ло віч 

Сан та Ке сен фел дэ з Рыгі

Агульны здымак удзельнікаў пленэру

Турк мен скія  
лі та ра та ры —  
гос ці Бе ла ру сі
Беларуска-туркменскія
стасунківаўсегады
застаюццатрывалым
падмуркамдлядружбы
нацыянальныхлітаратур,
нацыянальныхкультур

І, зра зу ме ла, гэ ты мост доб рых ад
но сін тры ма ец ца дзя ку ю чы асо бам, кан
крэт ным лю дзям. Вось і ня даў на ў Бе ла
ру сі па бы ва лі ашха бад ская пуб лі цыст ка, 
ка рэс пан дэнт ка Дзяр жаў на га ін фар ма
цый на га агенц тва Турк ме ні ста на Вік то
рыя Шчу пак, а так са ма па эт, жур на ліст 
Акму ха мед Хе мі даў, які пра цуе ў ча со

пі се “Дзі яр”. Іх пры ма лі ў Мі ніс тэр стве 
ін фар ма цыі Бе ла ру сі. Гос ці па бы ва лі ў 
Брэс це, шмат но ва га ад кры лі для ся бе 
пра Бе ла русь. І па спе лі ўжо рас ка заць пра 
нашу краіну, пра свае ад крыц ці, здзейс не
ныя тут, сва ім чы та чам.

Вар та на га даць, што ў апош нія га ды 
ў Мін ску, Бе ла ру сі гас ця ва лі турк мен ская 
паэ тэ са Ге рой Турк ме ні ста на Га зель Ша
гу лы е ва, вя до мы па эт і пра за ік Ага гель
ды Ала на за раў (да рэ чы, у роз ныя га ды 
пабе ла рус ку па ба чы лі свет тры яго кні гі, 
ад ра са ва ныя дзе цям), пра за ік і пе ра клад
чы ца Бя гуль Ана ба е ва. Та кія су стрэ чы, 
та кое гас ця ван не, якія да зва ля юць уба
чыць, раз гле дзець на род, кра і ну, што 
на зы ва ец ца, на свае во чы, не су мнен на, 
да юць сты му лы для па чат ку роз ных твор
чых пра ек таў.

Кас тусь Ладуцька

КанТаКТы

Вя лі кі дзя куй вам, дарагія “Сяб ры”!
роЗГалаС

Фэстбеларускайкультуры
“нашарадзіма—Беларусь”,
штопрайшоўунарве,заслугоўвае
самыхнайлепшыхслоў

У мі ну лым ну ма ры га зе та пі са ла пра 
фэст (“Веч на жы ві, у сон цы квіт ней!” — 
ГР, 15.07.2019), што ла дзі лі ак ты віс ты 
су пол кі “Сяб ры” ў на рвскім Па ла цы 
куль ту ры “Ругодив”. Мы, хто быў на 
свя це, — пад вя лі кім ура жан нем ад тае 
па дзеі. Ар га ні за та ры — прос та ма лай
цы: аб са лют на ўсё прай шло на вы со кім 
уз роў ні. Пры ўва хо дзе, у фае гас цей су
стра ка ла вы ста ва фо та здым каў, пры све
ча ных Бе ла ру сі й ва ен ным пом ні кам, ме
ма ры я лам на яе тэ ры то рыі. У за ле ка ля 
сцэ ны, на са мой сцэ не бы лі пры го жыя, 
з гус там зроб ле ныя кам па зі цыі з бе ла
рус кі мі на род ны мі вы ра ба мі, руч ні ка мі, 
квет ка мі.

Вель мі ар га ніч на ў па ча так фэс ту 
ўпі са лі ся да ку мен таль ныя кад ры пра 
Бе ла русь. Пес ню “Жу раў лі” не тра ды
цый на, пра нік нё на спя ва ла юная Лі за ве

та Гаў ры ла ва з пры го
жым, моц ным го ла сам. 
І, да ні най па мя ці за гі
ну лым, у за ле мы ўсе 
слу ха лі пес ню сто я чы. 
Лю дзі ўсхваляваліся, 
вы ці ра лі во чы — так 
усіх гэ та кра ну ла.

Вя до ма ж, хо ра ша 
ся бе па ка за лі так са ма 
гас па да ры (ан самбль 
на рвскіх “Сяб роў”), а 
так са ма спя вач кі з тар
тус кай су пол кі “Спад
кі”. По тым ну прос та 
фу рор зра бі лі гос ці: на
род ны гурт пес ні “Плі
са” з Сма ля віц ка га ра ё
на. Гэ та вель мі пра фе сій ны, з чыс цют кім 
гу чан нем, скла да ным шмат га лос сем і 
дзіў най лёг кас цю вы ка нан ня гурт. А са
ліс ты! Ура зі ла Іры на Ве лян цей чык: ма
лень кая, строй нень кая — а як за спя ва ла! 
Маг чы мас ці яе го ла су дзі вяць, за ва рож

ва юць: так дак лад на 
яна ін та нуе ад най да лі
кат ных гу каў да прос
та ма гут на га гу чан ня. 
Вель мі спа да баў ся са
ліст Ілья Ка на пель ка, а 
го лас Але га Сё мі на так 
на гад вае зна ка мі та га 
“пес ня ра” Ула дзі мі ра 
Му ля ві на!

Без умоў на, увесь 
ка лек тыў “Сяб роў” 
шмат зра біў, каб пад
рых та ваць, пра вес ці 

та кі фэст. А га лоў ная ро ля ўсё ж на ле
жыць Люд мі ле Ан нус, кі раў ні цы су
пол кі. Што ка заць: пра сцей клу бу, до му 
куль ту ры пра во дзіць па доб ныя ім прэ зы: 
у іх — штат, спе цы я ліс ты на зар пла це. 
А гра мад скай су по лцы да во дзіц ца спа
дзя вац ца на ўлас ныя сі лы, на эн ту зі язм і 
жа дан не штось ці зра біць. І зра біць — на 
вы со кім уз роў ні! Асаб лі вая мая па дзя ка 
“Сяб рам” за тое, што дзя ку ю чы іх на ма
ган ням у На рве на род заў сё ды ўспры мае 
бе ла рус кія ім прэ зы на “ўра”. За ла ў “Ру
годиве” бы ла не прос та поў най — воль
ных мес цаў не бы ло, лю дзі ста я лі ўздоўж 
сцен. А як пры ма лі!!! Уво гу ле — за хап
лен не!!!

Зі на і да Клы га,  
стар шы ня Бе ла рус каЭс тон ска га 

Згур та ван ня ІдаВі ру маа БЭЗ.
Фота: Віктар Байкачоў.

Актывісты суполкі “Сябры” з Нарвы

Пасля канцэрта на сцэне Палаца культуры “Ругодив” 


