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Розныя, здавалася б, кам
паніі: уборачная ды выбарчая.
Але ж, калі ўдумаццаразва
жыць з менталітэтам нашым
спрадвечна сялянскім, хлеба
робскім,тознойдуццапаміжімі
цікавыясэнсавыяпаралелі.

Кожныхлебароб,яккажуць
здаўна, менавіта ў жніўную
пару трымае галоўны экзамен
года. Іатрымліваеўрэшце“ад
знаку” — вядома ж, ураджа
ем! — за працу ў чарговым
жыццёвымцыкле.Якіўключае
процьму работ: угноіць глебу,
заараць яе, пасеяць збожжа,
дагледзець пасевы належным
чынам,своечасовасабрацьура
джай. А як жа ўсё дасканала,
рупліва, з захаваннем агратэх
налогійпавіннабыцьзроблена,
зулікаміўмоўнадвор’я,іасаб
лівасцяў глебы, гатунку насен
ня,кабкожныгектардаваўаж
нопад100цэнтнераўпшаніцы!

Лічбу прыводжу не выпад
кова. Днямі яна прагучала, ка
лі Прэзідэнт Аляксандр Лука
шэнканаведваў аграгаспадарку
“Новае жыццё” ў Нясвіжскім
раёне Міншчыны. Гэта й ад
маёй малой радзімы недалёка.
І згадалася,што ў 70я, калі я,
школьнік, працаваў на жніве ў
калгасе“Беларусь”Ляхавіцкага
раёна Брэстчыны (памочнікам
камбайнёра ў таты, Івана Іосі
фавічаЖдановіча), то пра ўра
джайнасць такую мы й не чу

лі.Якза40цэнтнераўячменю,
пшаніцы на асобных участках
накругбралі—о,гэтабыўпос
пех! Аграном, брыгадзір, стар
шыня калгаса маглі разлічваць
на высокаемесца ў сацспабор
ніцтве,камбайнёры—таксама.
Душа ж радуецца, калі добра
сыплеўбункер,іможнанебла

гую капейчыну на жніве зара
біць.Іславу,хайсабеіўмежах
раёнацівобласці.Прыемнабы
ло, калі тата з братам Пятром
(ёнранейзамянепайшоўупа
мочнікі)нанекаторычас,маючы
новыкамбайнСК4,аказалісяў
лідарах сацспаборніцтва. Ся
ляне,бацьказсынампадлеткам

зневялічкайвёскіЯцкаўшчыны
трапілінараённуюдошкугона
ру, а ў таты журналістка ўзяла
інтэрв’ю: у раёнцы “Будаўнік
камунізму”надрукавалі.

Ды слава, ужо тады я пера
канаўся,—пані яшчэ тая.Кап
рызная й недаўгавечная бывае.
Трохізкамбайнамнештанеза

ладзілася—ілідарстватагояк
не было. А хлеб — ён значна
больш надзейны. Заўсёды па
трэбен:іў70я,іцяпер.Дарэчы,
у развіццё агракомплексу бела
руская дзяржава ўклала звыш
40 мільярдаў долараў толькі
ў апошнія дзве пяцігодкі. Так
умацоўвалася харчовая бяспека
Беларусі.Своечасова!Цяпержа
ў свеце зза каранавіруса праг
назуюццапраблемызхарчаван
нем,наватголад.Івартазгадаць
сёлетнюювясну,калінапасяў
ную наступала “інфавірусная
інфекцыя”, бо некаторым гара
чымгарадскімгаловамздавала
ся:трэбаўсіхпагалоўнаўкраі
непасадзіцьукаранцін.Алеж
і на “форсмажорны” выпадак
беларусы даўно маюць мудрае
выслоўевакцыну:памірацьзбі
райся, а жыта сей! Умелі дзя
ды расстаўляць прыярытэты!
Непрасябе,чалавеча,думай—
прасвойрод,праблізкіхлюдзей.
Ніхтожневечны:хтонароджа
ны— той і сыдзе, як пара на
дыдзе.Датагож,пісаўУладзі
мір Караткевіч, саван кішэняў
немае.Ахлебнасталейпасля
наспатрэбенбудзе.Тамунашы
сялянедыаграгарадкоўцыўсёж
яравыя сеялі, азімыя даглядалі.
Звыклі на сябе спадзявацца—
не на чужую, а тым больш за
межную, дапамогу: там дарма
недадуць,аяшчэйпапракнуць.
➔ Стар. 3

Напярэдадні Дня Незалежнасці, 2
чэрвеня 2020 года, супрацоўнікі Даў
гаўпілскага Цэнтра беларускай куль
туры (ЦБК) з актывістамі Беларуска

га культурнаасветніцкага таварыства
“Уздым” правялі флэшмоб “Віват Бе
ларусь!” у Генеральным консульстве
Рэспублікі Беларусь у Даўгаўпілсе. У
такім нязвычным фармаце беларусы
Даўгаўпілса павіншавалі прадстаўні
коўГенконсульства,сваюБацькаўшчы
нусасвятам.Уяркіхнародныхстроях,
з паветранымі шарамі ў руках юных
удзельнікаў дзіцячай студыі “Скарбні
ца”, супрацоўнікі ЦБК, чальцы праў
лення“Уздыма”прайшлісяпасонечных
вуліцахгорада.➔ Стар. 8
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народную 
творчасць

Стар. 6

Весткі з суполак

сВетапогляд

Флэшмоб “Віват Беларусь!” каля Генконсульства Беларусі ў Даўгаўпілсе

Крэатыўнае віншаванне

Рас цём і жы вём сяў бой ды жні вом
Сё лет няя га ра чая жніў ная па ра ў краіне на бы вае асаб лі ва глы бо кі сэнс:  
бо як раз ця пер мы ў чар го вы раз рых ту ем ся да вы ба раў Прэ зі дэн та Беларусі

Прадстаўнікі Даўгаўпілскага Цэнтра беларускай 
культуры й Беларускага культурна-асветніцкага 
таварыства “Уздым” правялі флэшмоб “Віват 
Беларусь!” прама ў Генконсульстве Беларусі

Жніво-2020. Старшыня Гомельскага аблвыканкама Генадзь Салавей  
дзякуе за ўдарную працу на жніве механізатару Аляксандру Белавусаву  

з аграгаспадаркі “Калінінскі” Добрушскага раёна.
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у лі е паі ёсць доб рая тра ды цыя:  
у дзень вы зва лен ня Бе ла ру сі  
ак ты віс ты Бе ла рус кай су пол кі  
“Ма ра”ўша ноў ваюць ве тэ ра наў  
вай ны, якія вы зва ля лі Бе ла русь  
адня мец ка-фа шысц кіх  
за хоп ні каў

На гэты раз чальцы суполкі з ан
самбля беларускай песні “Паўлінка”
3 ліпеня таксама віталі ў Беларускім
доме ветэранаў. Павіншавалі са свя
там, уручылі падарункі. Сярод вы
зваліцеляў Беларусі, якія жывуць у
Ліепаі,—ГаннаДзям’янаўнаАстапа
ва, Зінаіда Пятроўна Цішчанка. Яны
прыйшліна імпрэзу.Ад імяКанстан
цінаВасілевічаЧыжыкабылажонка:
Галіна Іванаўна Весялова, ветэран
працы.“Беларусь—адназкраін,якая
ўшаноўвае памяць пра Вялікую Ай
чыннуювайну.Мы,беларусы,будзем
заўсёды ўдзячныя тым, хто вызваляў
нашуБацькаўшчыну,хтоабараняўяе.
Ітым,хтозагінуўзанашузямлюўба
ях,іхтозастаўсяжывы.Івы,дарагія,
жывіцедоўга,кабмыяшчэнеразтак,

яксёння,збіралісяразам!”—зтостам
звярнуласядаганаровыхгасцейЖан
наБуйніцкая,кіраўніцагурта“Паўлін
ка”.

Насустрэчыгучалітостызамір,
за Беларусь. А ветэраны дзяліліся
ўспамінаміправайну.ГаннаДзям’я
наўнародамзБеларусі,распавядала:
“Гэтастрашныйскладаныбыўчас.
Шматлюдзейгінула.Улясахбела
рускіхяшчэйцяперляжыцьколькі
народу,шматбезыменных, “згубле
ных”магіл.Маесваякібыліўпарты
занах,братазабралідацёткі,амянеў
партызаныўзялі.Працавалаўбаль
ніцы грамадзянскай. Калі наступ
ленне немцаў было, то кудысьці ў
лестабунконейпайшоў,іхворыяна
павозках,імызаімі.Япавярнулася:
народушматідзе.Давечарамытак
ішлі,ціхаўсё,пастрэльваюцьнедзе
тамітам,ітакаятрывожнасць…А
потымякдаліпанас!Загарэўсярап
тамстогсена,коніржуцьінадыбкі
ўстаюць.Мыпабегліхтокуды!Нам
з дзяўчынкай пашанцавала збегчы

адтуль.Ішлі,забралісянанейкіаст
равок, і ўжо сонейка свяціла.Пры
ціснулісяаднадааднойдыадстомы
заснулі.Потымчуем“Хальт!”.Вочы
адкрываем — тры немцы стаяць з
аўтаматамі.Паднялінас,аленекра
нулі.Павялітуды,дзетраншэірылі.
Дык інаспрымусіліпаўтарацідва
месяцы там працаваць. Адзін раз
кармілі вечарам пасля працы, але
небілі:гэтабылінекарнікі.Жыццё
былонялёгкае.ДайБог,кабназямлі
такоенепаўтарылася!”

Ад імя Амбасадара Беларусі ў
ЛатвііВасіляМарковічадаветэранак
звярнуўся кіраўнік суполкі “Мара”
ВіктарЯнцэвіч са словаміпадзякі за
пасільныўнёсакувызваленнеБелару
сі,звіншаваннямі,пажаданнямідоў
гіхгадоўжыцця.АгасцейуБеларус
кім доме прымалі актывісткі суполкі
Зоя Антоненка, Алёна Цюлюкіна,
ВольгаНікалаева,АлёнаЧайкоўская,
Таццяна Данілюк, Алёна Варакушы
на,ІрынаБяляева,ЖаннаБуйніцкая.

АнжэлаФаміна,г.Ліепая

кола дзён
спя ваць дык спя ваць!

Колькі ўсяго цікавага было сёлета на XXІX
“СлавянскімбазарыўВіцебску”—непералічыць.
Авычулі,напрыклад,такуюнавіну:сябрызУкра
іны,якіядалівялікіканцэртугорадзенаДзвіне,
яшчэйпадарыліВіцебскамудзяржаўнамумузыч
намукаледжуімяІ.І.Салярцінскага…пяцьпіяні
на!Іхурачыстаперадаліўнавучальнуюўстанову,
калібыўнатворчымфорумеДзеньУкраіны.Пры
тымкіраўнікукраінскайдэлегацыінафэсце,гене
ральныпрадзюсар і галоўнырэжысёрДняўкра
інскай культуры на “Славянскім базары” Раман
Нядзельскіадзначыў,штогэтанадзвычайцёплы
прыём публікі ў Віцебску падштурхнуў украін
цаў да добрай справы: “За частку ганарараўмы
вырашылінабыцьмузінструментыдлянавучаль
найустановы,дзевучаццамаладыяталенты,якія
паслябудуцьславіцьсваюкраіну—іпанашым
прыкладзедапамагацьюныммузыкам!”

ПадарунакукраінскіхартыстаўМіністркуль
турыБеларусіЮрыБондарлічыцьглыбокасім
валічным, бо піяніна выраблены беларускім
брэндам “Фабрыкафартэпіяна”. Тры гады таму
адрадзілілепшыябеларускіятрадыцыівырабуіх
зулікамсусветнагадосведу.“Ясаммузыка,іта
муасабістаацаніўгучаннейпрацукожнагапія
ніна.Гэтаадзінзлепшыхінструментаўкабінет
нагафармату,наякіхяграў!”—адзначыўРаман
Нядзельскі.

Пяцьпіяніна!Душэўныжэст,высокаемастац
тваміжкультурнагайсяброўскагадыялогу,дара
гіяўкраінскіясябры!Щиродякуем!

Інадзвычайпрыемнабылонампабачыцьсё
лета ў фаварытах абодвух конкурсаў выканаў
цаў—нашыхспевакоў.ПавынікахМіжнародна
гадзіцячагамузычнагаконкурсу“Віцебск2020”
на “Славянскім базары”Гранпры заваявала бе
ларускаяўдзельніцаАнгелінаЛамака.“Усечаль
цы журы— прафесіяналы. У нас думкі супалі
наконтвынікаўконкурсу.Судзіцьдзяцейвельмі
складана,алемысправіліся!”,—казаў,уручаючы
ўзнагароду,АляксандрСаладуха.Беларускіспя
вак адзначыў: журы міжнароднага конкурсу ён
узначаліўупершыню,ігэтасталадляяговялікай
адказнасцю.

ІпрадстаўнікБеларусіРаманВалазнёўзавая
ваўГранпры:уконкурсевыканаўцаўэстраднай
песні. Па выніках двух конкурсных выступлен
няў з кампазіцыяй уласнага сачынення “Свяча”
на вершыМаксіма Багдановіча й сусветным хі
томAutumnLeaves ён набраў 134 балы.Прызы
шыкоўныя: запаветная“Ліра”йпрэмія$20тыс.
ЖурыконкурсуўзначальваўнародныартыстРасіі
АлегГазманаў.СпявакікампазітарРаманВалаз
нёўадзначаныспецпрэміяйімяУладзіміраМуля
віназалепшаеўвасабленненацыянальнайтэмы,
высокае выканальніцкаемайстэрства, і яшчэ—
спецыяльнымпрызамПарламенцкагасходуСаю
заБеларусідыРасіі.

Вось так спявае Беларусь! Ёсць чым гана
рыцца.

са стужкі наВін

ПадрыхтаваўІванЖдановіч

Адрэдакцыі.Панашайпросьбеаўтаркаўдакладніла
ўГанныАстапавай,штонарадзіласяяна(удзявоцтве:Вя
люга)7снежня1927годаўвёсцыДзёмаўшчынеПолац
кагараёнаВіцебшчыны.Агодаз1940гажылаўКарпіні
чах.Мыглянуліпакарце:Полаччына,левыберагДзвіны.
З1942года,удакладнілаветэранка,улясахнатымбера
зеўжобыліпартызаны,янада іхтрапілаў43м.Ганна
Дзям’янаўнапрацавалаўпартызанскімшпіталіБрыгады
імяВ.І.Чапаева(камбрыгУладзімірМельнікаў):“Яўсё
тамрабіла,кармілахворыхляжачых,прыбірала,паране
ныхперавязвала,злучынкайстаяла,паколькігазынебы
ло.Многіятыфамперахварэлі,утымлікуйя”.

Звяраючыназвувёскі—Дзёмаўшчына—зафіцыйны
мікрыніцамі,высветлілі:яназначыццаўспісестрачаных
вёсакПолацкага раёна.ПаглядзеліпаЭлектроннайбазе

дадзеных“Белорусскиедеревни, сожженныев годыВе
ликойОтечественнойвойны”(http://db.narb.by).Базаство
ранада70годдзяХатынскайтрагедыі,утрымліваевесткі
пра беларускія вёскі, знішчаныя цалкам або часткова з
жыхараміцібез іх.Дыквось:незначыццаДзёмаўшчы
на сярод спаленыхвёсакПолаччыны.Але запісана спа
ленаяўчэрвені1944гавёскаДымовщина(http://db.narb.
by/search/1361).Давайны,паводлезвестакзэлбазы,там
было8хаті31жыхар.Увайнуўсехатыразбурылі,забілі
там16вяскоўцаў,іпаслявайнывёсканеаднавілася.Але!
ВёсказтакойназвайнефіксуеццаўПолацкімраёне:ніў
мінулым,ніцяпер!Томаемнадзеюўтымлікуйздапа
могайзямлячкі,ГанныДзям’янаўны,вырашыцьгэтуюза
гадку.І,каліспатрэбіцца,унесціпапраўкуўЭлектронную
базудадзеныхпраспаленыябеларускіявёскі.

карысны досВед

Ушанавалі ветэранаў

Па кла нен не Агню
Ня гле дзя чы на скла да ную эпі дэ мі я ла гіч ную аб ста ноў ку, Ір куц ка му та ва рыст ву бе ла рус кай 
куль ту ры імя Яна Чэр ска га ўда ло ся ў чар го вы раз зла дзіць Жы вое Ку пал ле пры Ан га ры

Ёсць і Будзе!

ТамтэйшыБеларускіклуб“Крывічы”ўасобеАле
гаРудаковаўсацсеткахшкадуе:“упершынюза25га
доўмынеправядзёмКупалле”. І самклуб закрыўся
даверасня,пажадаўшыўсімздароўядымоцнагаіму
нітэту.Івельміўзрадавалісямы,штоактывістыяшчэ
аднойбеларускай суполкі— ІТБКначале зАлёнай
Сіпаковай—усёжзмагліпадтрымацьуІркуцкуАгонь
Традыцыі.Алёна даслала здымкі: цудоўныя! “Самае
любімаесвятаўнас—Купалле,інуніякнемаглімы
інакш,хоцьунас—ізаляцыя,іўсемасавыяімпрэзызаба
ронены!—напісалаўрэдакцыю.—Мыпапрасілідапамогі
Усявышнягадыўночз23на24чэрвеняўІркуцкузладзілі
Купалле.Безабвяшчэння.Былітолькінашыактывісты,якія
робяць свята.Усяго— за 40 чалавек: траціна беларусы, а
іншыя—даўніяпрыхільнікібеларускагаКупалля,якіяспя
ваюцьбеларускіяпесні,праводзяцьгульні.Пафотабачна:
гэтамоладзь,уасноўнымстудэнтыйвыпускнікінароднаха
равогааддзяленняВучылішчакультуры.Калібнебылоад
іхвелізарнагажаданняправесцісвята,іябнеўзялася.Атак

былодлякагойдляча
гостарацца.Хлопцыз
красавіка мяне дайма
лі: будзе свята ці не?
Цяпер можна сказаць:
святаЁСЦЬіБУДЗЕ!”

АлёнаСіпаковара
дуецца, што выйшла
ўсё вельмі натуральна
йдушэўна:“Мыбыліў
горадзе.НаберазеАн
гары знайшлі месцей

ка,дзезмешанылес.Тамціха,іневідаць,нечувацьгорада.
Ночбылацёплая, івада!Усімспадабалася, інамзЮляй.
(ЮліяПярмінава—адназактывістаксуполкі.—Рэд.)У
падборцыёсцьфота,дзеяемалодшысынідачканапаляне,
ідзезмужамяныпразвогнішчаскачуць”.

Шчасця вам і здароўя,шаноўныякупальцы з берагоў
Ангары!Спадзяемся,гэтаеКупаллеўсімбылотолькінака
рысцьдынаўмацаваннеімунітэту!

ІванІванаў.
Фота:АнастасіяСтоцкая.

Ангеліна Ламака

Раман Валазнёў

Б
ЕЛ

ТА
Б

ЕЛ
ТА



3Голас Радзімы  серада, 29 ліпеня, 2020кола дзён
та лен ты

дып ла Ма тыч ная пош та

сВетапогляд

Рас цём і жы вём 
сяў бой ды жні вом

Бе ла рус кая ам ба са да ў 
поль шы ўша на ва ла па мяць 
во і наў, якія за гі ну лі ў ба ях 
за вы зва лен не Вар ша вы, 
пра вя ла ці ка выя ім прэ зы  
ў го нар дня не за леж нас ці

Прашэрагцікавыхспраў,ак
цыйАмбасадыБеларусіўПоль
шчы, што адбыліся за апошні
месяц, нам напісаў яе Першы
сакратарЯўгенРабцаў.Датаго
жутэкставымфайлейнямала
здымкаў: праўда, не ўсе яны
зза такой перасылкі тэхнічна
прыдатныядлягазеты.Мыра
ды,штозбокуАмбасадыёсць
інтарэсдасупрацызнашымвы
даннем.Ігатовыўчарговыраз
пазнаёміць чытачоў з беларус
кімінавінаміззаБуга.

Заслугоўваепавагі,штосу
працоўнікі Амбасады на чале
з Амбасадарам Уладзімірам
Чушавым26чэрвеняпаўдзель
нічалі ў добраўпарадкаванні
тэрыторыі, архітэктурных эле
ментаў на могілках савецкіх
воінаў, якія загінулі ў баях за
вызваленне Варшавы. Гэта,
удакладняе Яўген Рабцаў, бы
лозробленаўплыніакцыі“Бе
ларусь памятае!”, святкавання
75йгадавіныПерамогій76й
гадавіны Вызвалення Белару
сі.Наздымкахбачна,якпрад
стаўнікі беларускай дыпмісіі
падразаюць зялёнае покрыва
пры магільных плітах, выса
джваюцькветкі,падбельваюць
некаторыядэталімемарыяла. І
ўжо2ліпеня,напярэдадніДня
Незалежнасці й 76й гадавіны
вызвалення Беларусі ад ня
мецкафашысцкіх захопнікаў,
Уладзімір Чушаў, супрацоўні
кі Амбасады ўсклалі вянок на
Брудноўскіхмогілкахпольскай
сталіцы— да помніка воінам,

якія загінулі ў баях за вызва
леннеВаршавы.

Таксама ў Катавіцах прай
шлаакцыязнагодыДняНеза
лежнасці, Дня Вызвалення Бе
ларусі, а таксамаўпамяцьпра
75югадавіныПерамогіўДру
гойсусветнайвайне.ТамГана

ровыконсулБеларусіўКатаві
цахМарэкРасіньскійягожонка
ўсклалікветкідамемарыялана
могілках салдатЧырвонайАр
міі—угарадскімпаркуімяТа
дэвушаКасцюшкі.

І тым жа днём, 2 ліпеня,
святочныя імпрэзы з нагоды
Дня Незалежнасці Беларусі й
75годдзя Вялікай Перамогі ў
Другой сусветнай вайне пра
вялі беларуская Амбасада су
польна з Культурным цэнтрам
БеларусіўПольшчы.Тоеадбы
валася ўМузеіНезалежнасці ў
Варшаве. Гэта, нагадаем, адзін
з галоўных музеяў Польшчы.
Сама імпрэза ўключала ўра
чыстаеадкрыццёдзвюхвыстаў
(“Вайна. Халакост. Памяць без

тэрміну даўнасці” і “Беларусь:
цудоўныя імгненні”), а таксама
паказ вядомага кароткаметраж
нага фільма “Туфлікі”, створа
нагаўБелвідэацэнтры.Нагада
ем, што ў 2013м кінагісторыя
праахвярыХалакосту30х40х
гадоў атрымала ўсе галоўныя

прызы фестывалю ў Манака,
была ў спісе прэтэндэнтаў на
Оскар.Беларускімкінематагра
фістам,калістваралікранальны
йжорскіфільм,дазволілі весці
здымкіўАсвенцыме.Гэтаапо
ведбезтвараўіслоў.Запомніць
персанажаў можна… па нагах.
Камера не паднімаецца вышэй
за калена. Бо галоўная гераіня
дакументальнамастацкай кіна
карціны—паражаночыхчыр
воныхтуфляў.Дарэчы,уяеёсць
прататып: у экспазіцыі канцла
гера.Першыкадрфільмазняты
ўвітрынемагазіна,фінальны—
убрацкаймагілеабуткуАсвен
цыма…Нашыкалегіпаведамля
ліўжо,штонапробахрэжысёр
КанстанцімФамадглядзеўсотні

акцёрскіхног,даздымакдапус
ціўсамыяпластычныя.Усягоў
фільмезнялісякаля400туфляў.
А ў здымках 20мінутнай кіна
карціны паўдзельнічалі кіне
матаграфісты Польшчы, Чэхіі,
ЗША,Расіі,ФранцыідыІзраіля.

Выставу “Вайна. Халакост.
Памяць без тэрміну даўнасці”
прадаставіў Беларускі дзярж
музейгісторыіВялікайАйчын
найвайны,авыставу“Беларусь:
цудоўныя імгненні”—Нацыя
нальная бібліятэка Беларусі.
Адкрываючыімпрэзу,дагасцей
звярнулісяАмбасадарБеларусі
ў ПольшчыУладзімір Чушаў і
дырэктар Музея Незалежнас
ці ў Варшаве Тадэвуш Ско
чак. Сярод удзельнікаў імпрэ
зы былі амбасадары Расійскай
Федэрацыі, Дзяржавы Ізраіль,
старшыня аб’яднання “Поль
шча — Усход”, прадстаўнікі
шэрагуіншыхграмадскіхарга
нізацый,СМІ,культурныхідзе
лавыхколаў.

Аяшчэўсувязізнацыяналь
нымсвятамБеларусіўбеларус
кайАмбасадзеўПольшчы1лі
пеня адкрылася фотавыстава
“Мая Беларусь”. На ёй можна
пабачыць аб’екты нацыяналь
най гістарычнакультурнай
спадчыны. У імпрэзе з поль
скагабокупаўдзельнічаліВіцэ
маршалСеймаРышардТэрлец
кі,намеснікМіністразамежных
спраў Мацей Лянг, намеснік
МіністраспортуйдэпутатСей
маЯцэкОсух,старшыняПоль
скабеларускай парламенцкай
групыМечыслаў Башко, прад
стаўнікіМЗС,Міністэрствараз

віцця,Міністэрстванацыяналь
найабароны,дзелавыхколаў,у
тым ліку ПольскаБеларускай
гандлёвапрамысловай палаты
й беларускіх прадпрыемстваў
у Польшчы, беларускай дыяс
пары.

Уходзе імпрэзы ганаровую
грамату Мінадукацыі, падзя
ку Міністра інфармацыі Бела
русі атрымала загадчыца сек
цыі беларусістыкі Універсітэта
Беластока Галіна Тварановіч.

Ганаровая грамата Мінкуль
туры Беларусі ўручана Стар
шыні беларускага літаб’яднан
ня “Белавежа” Яну Чыквіну.
Абодва — вядомыя прадстаў
нікі беларускайнацменшасці ў
Польшчы.

ІванЖдановіч.
Фотаздымкіпрадастаўлены

АмбасадайБеларусіўПольшчы.

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 
На шчасце, з надвор’ем

уБеларусі ўсё склалася: і цёп
ла, і вільгаці ў пару хапала. І
ёсць надзея, што ўраджай бу
дзе добры. Першыя намалоча
ныяпаўтарамільёнатонразлі
кіапраўдваюць.Гаворацьіпра
выхаднарэкорд—у9зпаловай
мільёнаў тон: гэта калі да зер
невыхкаласавыхдадасцайку
куруза,пасевыякойуБеларусі
штогод павялічваюцца. Зрэш
ты,небудземзабягацьнаперад,
памятаючыдзедаўскае:збожжа
важнеўполі,аўзасеках.

І выбарчая ж кампанія —
гэта, па вялікім рахунку, біт
ва за ўраджай. Электаральны,
так бы мовіць. Збор подпісаў
за кандыдатаў — як “замер
тэмпературнага рэжыму” па
літглебы й пачатак сяўбы. Ін
шыяперадвыбарныяпрацэдуры
з выплескамі эмоцый, шумам
у СМІ, акцыямі й правакацыя
мі—гэта“доглядпасеваў”.Ібу
дзежніво(выбары—9жніўня)
наполі,дзекандыдатыўпрэзі
дэнтынештасеялі.Хтосеяўве
цер—пажнебуру.БараніБожа
адтакойбядыўжніўнуюпару!
Па вялікім рахунку, з кандыда
таўтолькіАляксандрЛукашэн
ка найбольш сістэмна працуе
на электаральнай ніве. Ягоная
дзейнасцьнапасадзеПрэзідэнта

навідавокуўжобольшза25га
доў. Таму й трымаецца ўпэўне
на,якхлебаробзвялікімстажам.
АляксандрРыгоравічнаНясвіж
чынепасялянскузаўважыў,што
выбары—гэтадругаснае,знач
наважнейдлянасцяпержніво.
Бо хлеб, удакладніў, патрэбен
заўсёды.Яквядома,іданасмно
гія пакаленні беларусаў апра
цоўвалі—якхтомогіўмеў—
мясцоваепалітполе.Падвышалі
ўрадлівасцьглебы,ачышчаліяе
адкамянёў,хмызоў,дзядоўніку
пустазелля. Сваімі потам, кры
вёй,атойжыццяміпамікронах
дадавалі спажыўных рэчываў
у “чарназёмны слой”. Ды яшчэ

розныявятры,пераважназзаха
дуціўсходу, імкнулісяпаўплы
ваць на мясцовы, тутэйшы клі
мат.Зрэшты,вятрывіхурытыяі
ўнашымчасеніхтонеадмяняў:
хочаццажнекамужацьтам,дзе
самнесеяў.

Знакавым у беларускай па
літагратэхніцы быў і застаец
цадзень27ліпеня(калійяпі
шу свае нататкі…). Штогод
гэта—разгаржніваўБеларусі.
Атрыццацьгадоўтаму,27ліпе
ня 1990га, якраз у гэты дзень
ВярхоўныСаветБССРХІІсклі
кання прыняў Дэкларацыю аб
дзяржаўным суверэнітэце Бе
ларускай ССР. І пачало стана
віцца явай тое, пра што нашы
папярэднікідаўномарылі:свая
зямля,незалежнаяБеларусь—
толькіпрацуй!Атрымлівайра
дасцьадпрацы.

Хлебнастале,мірнаенеба
надгалавой—гэтажтакважна
дляпростагачалавечагашчас
ця. І на хвіліну сабе страшна
ўявіць,што гэтых дзвюх, зда
валасяб,простыхрэчаў—хле
байміру—раптамне стане.
ТохайбудзехлебнаюБеларус
каяНіва!

ІванЖдановіч

Добраўпарадкаванне на Бруд ноў скіх мо гіл ках у Варшаве

Фотавыстава ля Амбасады

гран ды ёз на- 
му зыч нае ле та
7-га дзін ны ан лайн-кан цэрт 
зла дзі ла пер шая ў Бе ла ру сі 
пры ват ная Му зыч ная шко ла 
ар цё ма шап лы кі

Пра падзею нам напісала
Вераніка Русаковіч. Паведам
ляе: прафесійныя музыканты
й аматары паядналіся ў ан
лайнканцэрце “Грандлета”.
Імпрэза толькі за тыдзень са
бралабольшза4100праглядаў
у сацсетках. Паўдзельнічалі ў
канцэрцеюныяйдарослыяама
тары класічнай музыкі з Бела
русі, Расіі, Украіны, Францыі,
Германіі, Нарвегіі, Вялікабры
таніі, ЗША, Сенегала, Мексікі
дыІзраіля.Выконвалітворыяк
вялікіх кампазітараў мінулага,
такінашыхсучаснікаў.“Больш
за100удзельнікаўз11краін,7
музінструментаў, плюс некаль
кі вакальных нумароў— такая
статыстыка незвычайнага кан
цэрта”,—удакладняеВераніка
Русаковіч.

Варта дадаць: сярод выка
наўцаўбылійбеларусызамеж
жа. Гэта Мацвей Міхайленка
(ЗША),КлаваАстаф’ева(Вялі
кабрытанія), Аляксей Аляксе
енка(Нідэрланды).

Музыка — панад межамі
ў пару змагання з каранавірус
най інфекцыяй! А рэалізаваны
праект “Грандлета” дзякуючы
клопатам заснавальніка школы,
салістаБелдзяржфілармонііАр
цёмаШаплыкідыягосяброўад
надумцаў.

ІванІванаў

Святочная фотасесія на жніве з удзелам беларусаў Цюмені

Артысты прыехалі парадаваць хлебаробаў прама на ніву

На тым бе ра зе Бу га
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Свята нашай годнасці
Завяршаем агляд святочнай рэдакцыйнай пошты: віншаванняў, што паступілі ад беларусаў 

свету з нагоды Дня Незалежнасці
Умінулымнумарымыўзгадалівін

шаванні, атрыманыя ў рэдакцыі ад бе
ларусаў Іркуцка, зТальяційНовасібір
ска.Пісаліпрасвяточныанлайнканцэрт
“Гучы,гоманбеларускі!”.Ягозладзіліў
гонарсвятагістарычнайБацькаўшчыны
супляменнікізІркуцкагатаварыствабе
ларускайкультурыімяЯнаЧэрскага.

Кіраўніца суполкі Алёна Сіпакова
яшчэ паведаміла: кавідсітуацыя пад
штурхнулабеларусаўПрыбайкалляак
тыўней скарыстоўваць ІТтэхналогіі.
Гурт “Белорусы Прибайкалья”, пры
вяла прыклад, паўдзельнічаў у што
тыднёвым міжнародным спеўным ін
тэрнэтпраекце “Спяваем Годна!”. Яго
ладзяць грамадская кампанія “Годна”
разам з музыкам Сержуком Доўгуша
вым:ён—лідаргуртаVuraj,ствараль
нік ініцыятывы “Спеўны сход”. Сэнс
праекта — збіраць у анлайнфармаце
беларусаўзрозныхкуткоўсветуіспя
ваць вядомыя й знакавыя беларускія
песні разам з іх аўтарамі ды вядомы
мі выканаўцамі.Абеларускі з Іркуцка
паўдзельнічалі ў чарговым яго этапе:
спявалібеларускуюкарагоднуюпесню
“Штойпамору”.Спецыялістыкажуць,
штонашынародныяпесні—аднызса
мых старажытных у Еўропе! Карагод
жа,яквядома,—містычнаядзея:усіх
паядноўвае.Іпеснітакіяўнашымчасе,
калітрэбатрымаццаўсімзарукі,быць
разам,—надзвычайпатрэбныя.Пагля
дзіце відэа ў нэце: атрымалася вельмі
прыгожа ды ўзвышана! Паўдзельніча
ла ў запісе больш за 20 фальклорных
гуртоў, сольных выканаўцаў.Сярод іх,
акрамязгаданага,гурты“Варган”,“Ра
да”,Gudа,Volіa (ЗША), “Яваровылю
дзі” (Канада), “Мярэжа”,H.S.P,Антон
Бельскі(дуда),“Гаманіна”,гуртзвёскі
Дзятлавічы, Сяржук Доўгушаў (кола
вая ліра), Маша Яр, Вераніка Кругло
ва,маладыявыканаўцыУладайСоф’я,
ПатрыцыяСвіціна,ЛізаветаРэўтдыін
шыя.Іхораша,гарманічнаскампанава
наўсё.СяржукДоўгушаўрасказваўна
тэлеканале“Беларусь3”прасампраект
“СпяваемГодна!”: https://www.youtube.
com/watch?v=KMgj0zuJjіk. Дарэчы, у
запісе новых песень можа паўдзельні
чацькожныахвотнік.

Цёплае віншаванне з Украіны ў рэ
дакцыю ад імя сяброў Мікалаеўскага
абласнога нацыянальнакультурнага та
варыства беларусаў “Голас Радзімы”
даслала яго кіраўніца ТаццянаДзямен
нікава.Жадаенам(азначыцьіўсімбела
русам) моцнага здароўя,шчасця, апты
мізмуйдабрабыту.Ікабпанавалізаўсёды
ўнашыхсем’яхмірізгода!Анапрыкан
цы віншавальнай паштоўкі такія радкі:
“Мы, прадстаўнікі беларускай дыяспа
ры Мікалаеўшчыны, ганарымся дасяг
неннямі, прыгажосцю нашай Бацькаў
шчыны.Янадлянасзаўсёды—прыклад
гасціннасці,добрасуседства.Мыжадаем
далейшагаросквітунашайлюбайБела
русі!”.Запусцілібеларусымікалаеўцыі
ўінтэрнэтсвяточнаевідэавіншаваннеда
ДняНезалежнасціБеларусі:https://www.
youtube.com/watch?v=AWxSs7WF5CU.
Падаем здымак, які сведчыць: прыгожа
ўсё зрабілі, з добрым густам. Дзякуем,
сябры!Заўсёдырадуемсявесткамадвас.
Бачым,яквашычуйныясэрцы,добрыя
справыдапамаглі“ГоласуРадзімы”раз
гарнуцца ў горадзе Мікалаеве, замаца
ваццаўлікусамыхактыўныхбеларускіх
суполакваУкраіне.

Дарэчы, Таццяна Дзяменнікава кла
пацілася апошнім часам і пра тое, каб
вядомыоперныспявак,народныартыст
УкраіныМіколаКовальзжонкайТама
рай,таксамаспявачкай,былізапрошаны
ўДавыдГарадокнаюбілейныяімпрэзы:
тамужніўнібудуцьадзначаць920год

дзегорада.МіколаАляксеевічродамса
Століншчыны, з вёскі Аздамічы. Ства
рыўнасцэнеУкраінскайоперыдзясяткі
яркіх вобразаў, ёсць у ягонымрэперту
арыйбеларускіяпесні.Мыпісалі,што
марыць уладальнік моцнага барытона
не проста прыехаць на Бацькаўшчыну,
а“Вярнуццазпеснямі”(ГР,03.10.2013).
ЧакаемслыннагаземляканасвяцеўДа
выдГарадку!

Яшчэ адзін украінскі адрас у свя
точнайпошце:Чарнігаў.Кіраўніцатам
тэйшага Беларускага нацыянальнага
культурнагатаварыства“Сябры”Галіна
Варажбіт,віншуючыБеларусьсасвятам,
даслала й фотаздымак з радыёстудыі.
Дзве беларускі — Галіна з сяброўкай,
намесніцай у суполцы Нінай Камін
скай—удзельнічалі3ліпеняўперада
чы“Ранніяпташкі”наабласнымрадыё.
Паўкраінску тое гучыць так: “Ранкове
шоу “Ранні пташки” на Чернігівській
хвилі”.Расказвалі,яксвяткуюцьуБела
русіДзеньНезалежнасці—усталіцыіў
рэгіёнах.Іякадзначаюцьсвятасамічар
нігаўскія “Сябры”. “Гаварылі пра тое,

як сёння жывуць людзі ў Беларусі, як
сустракаюцьсвята,—дзеліццаспадары
ня Галіна.— Казалі пра нацыянальныя
святочныя стравы беларусаў. Прачыта
лі верш, а таксама віншаванні на бела
рускай мове. Перадача ішла больш за
20мінут.Прычымнасталеўчасэфіру,
якбачнайнафотаздымку,ляжыцьгазета
“ГоласРадзімы”.Іжурналістампадары
лімына памяць дзве газеты”.Дарэчы,

цёплыясловынапісалаГалінаВаражбіт
іпрасамонашавыданне—пададзіміх
пазнейупадборцывіншаванняўз65га
довымюбілеем.

Іад“Сяброў”чарнігаўскіхзвернемся
да “Сяброў” зНарвы, зЭстоніі.Павін
шавала ўсіх землякоў з 76й гадавінай
вызвалення Беларусі ад нямецкафа
шысцкіх захопнікаў і з нацыянальным
святам—ДнёмРэспублікі—кіраўніца
нарвскай суполкі Людміла Аннус. Яна
жадае ўсім здароўя, поспехаў і дабра
быту.Каліўжорыхтуеццададрукугэты
агляд, мы атрымалі вестку: у ансамблі
суполкіпоўнымходамідуцьрэпетыцыі.
“Сябры” 25 ліпеня запланавалі правес

ці імпрэзуда76годдзявызваленняНа
рвы— і ўжо ведаем: так і сталася. А
яшчэЛюдмілапаведаміла,штояезапра
сіліпаўдзельнічацьувыставе“СМІўБе
ларусі” 25–26верасня. “Каліўсёбудзе
нармальна, то абавязкова прыедзем ды
пабачымся з Вамі”. Сапраўды, сустра
кацца штогод з нашымі актыўнымі ня
штатныміаўтарамінагэтайвыставе—
ужотрадыцыя.Спадзяемся,штоянане
парушыцца.

Наступнае віншаванне — з Цю
мені. Спасылку на анлайнпаштоўку,
прысвечаную Дню Незалежнасці Бе
ларусі, нам пераслаў зямляк, акты
віст беларускай грамадскасці Цюме
ні Сяргей Яфімчык. (https://cloud.maіl.
ru/stock/іhg25tEhp5Vx8ZXX3rpeBZXp)
Паглядзіце: цікавы эксперымент! Паш
тоўку падрыхтавала беларуская суполь
насцьЦюменьскагакраю,рассылалаЛю
боў Малініна — памочніца Ганаровага
Генконсула Беларусі ў горадзе Цюмені
УладзіміраШуглі.Упаштоўцыёсцьневя
лічкі аповедпрагісторыюсвята,Вызва
ленняБеларусі.Добрыясловысуплямен
нікам адрасуюць памочнік Ганаровага
ГенконсулаУладзіслаўШугля, кіраўніца
Нацыянальнакультурнай арганізацыі
“Автономия Беларусь” Марыя Піскун.
Далей са святамнас віншуюцьбеларус
кіятворчыягуртыЦюменьскайвобласці.
Народнысамадзейнывакальныансамбль
“Лянок” спяваепесні “Носитеордена” і
“Яшчэжывебацькоўскізруб…”.Фальк
лорны маладзёжны ансамбль “Сузор’е”
праспяваў“Когдамыбылінавойне”ды
“Шел казак на побывку домой”.Фальк
лорныансамбль“Березка”(звёскіНова
бярозаўка,Арамашаўскагараёна)спявае
чамусьці песню “МатушкаРоссия” —
якпамне,трошкінеўтэмунашагаДня
Незалежнасці.ДалейАнгелінаПадкары
тава(унучкаМарыіПіскун,дачкаНадзеі
Падкарытавай) чытае кранальны верш
правайну“Девушка,совсемещедевчон
ка…”.СямейнывакальныансамбльПіс
куноўПадкарытавах “Спадчына” спявае
дзвепесніпабеларуску(“Там,улесе…”
ды“Цячэрэчкакаламутна”) ірускамоў
ную “Деревенька”.Уключаны ў анлайн
паштоўку таксамай архіўны запісВеры
Грушкі (тады, пэўна, яшчэ Веры Піс
кун, — яна спявае, прыгожа інсцэнуе,
здаецца, песню “Вальс фронтовой мед
сестры”.

Прагурты“Лянок”,“Спадчына”мы
пісалі ў нашай газеце, а вось пра “Су
зор’е”, здаецца, не. “Гурт утварыўся
гадоўпяцьтаму,аўрэпертуарыяго—
славянскі фальклор, у тым ліку й бе
ларускі, — патлумачыў Сяргей Яфім
чык.—ГуртомкіруеАлёнаПерыкава,з
ёй спяваюцьВольгаКуставайТаццяна
Агібалава,сынЯгор.Асноўнырэпертуар
выконваеццаакапэльна,іпатрохіпачалі
выкарыстоўваць баян. Алёна, дарэчы,
выкладчыцаўШколемастацтваўпакла
себаяна,ёсцьуяейдзіцячыінструмен
тальныансамбль”.Поспехаў,“Сузор’е”!
Прыемнабачыцьпапаўненнеўшэрагах
творчыхсілбеларусаўЦюмені.

СасвятамРэспублікінаспавіншава
лаіЖаннаРаманоўскаязДаўгаўпілса—
кіраўніцаЦэнтрабеларускайкультурый
суполкі “Уздым”. Піша ў дадатак: “Ра
дзімумыпавіншавалісёлетанезвычай
на:уновыхабставінах.Пратоедасылаю
тэкстМарыіПамецькі,фотаздымкіІры
ныАпейнанэ”.Жанна падзякавала нам
за ідэю інтэрнэтКупалля — яе нашы
сябры зДаўгаўпілса творчаўвасобілі ў
жыццё.Пратое,дарэчы,мыкрыхупіса
лі: “Агонь творчасці не стрымаць” (ГР,
17.07.2020).Аўдасланымтэксцепаве
дамляецца пра флэшмоб “Vіvat Бела
русь!”,якіпрайшоўуДаўгаўпілсе.

АглядпадрыхтаваўІванЖдановіч

Бацькаўшчыну віншуюць са святам беларусы Мікалаева

У студыі абласнога радыё — чарнігаўскія беларускі

Сяргей і Святлана Яфімчыкі на Купаллі ў Цюменьскай вобласці
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Вось і адгарэла наша Ку
пальскаевогнішча.Спадзяюся,
згарэліўімдысплылізгаючай
вадою ўсе клопаты й турботы,
наміўбудзённасціназбіраныя.
А з іскрамі ўзнесліся ў вышы
ню,учорнаепаўднёваенебана
шысветлыядумкіжаданні.Ды,
якібываеспрадвекунаКупал
лі,удушыкожнагазкупальцаў
адрадзілася надзея на лепшае,
на светлую йшчаслівую буду
чыню.Іхорашабылоўдумках
перабіраць дзівосныя кветачкі
моманты чароўнага свята, калі
аўтобусужоімчаўнасузвычны
гарадскікамфорт.

Пышнае свята “Купальскія
гулянні” ўпершыню прайшло
на іарданскай зямлі, а зладзі
лі ягомыўсе разам.Ёсцьшто

ўспамінаць! Шум і гоман дзя
цей: ім жа ўсё такое вельмі
падабаецца… Дзяўчынкі кра
суюцца ў нацыянальных кас
цюмах… Святочны стол ад
ветлівай гаспадыні… Гукі на
родных песень, што кранаюць
тонкіядушэўныяструны…Усё
змяшаласяўрадаснуюатмасфе
русвята.Іштогалоўнае:усімі
кожнамубылоцікавайвесела!
Мырасказалі крыху пра выто
кіКупалля ды яго абрады, пра
звычаіКупальскіхварожбаў,по
шукічароўнайПапарацькветкі
ўначнымлесе.Эх,шкада,штоў
Іарданііняматакіхлясоў:мно
гіябылігатовыяпашукацьітут
сваёшчасце!..Нуакалізагуча
лікарагодныяпесні,тоўседзець
намесцыўжонікомунеўдало

ся. Скакалі, вадзілі Купальскія
карагодыўсе!Ігэтабылотакое
дзівоснае, незвычайнае пачуц
цё, калі сяродмаляўнічых гор,
паднебамІарданіігучаліпесні:
родныя,беларускія!Інашыдзе
ціўабдымкахКупалляразамз
намі на светлай хвалі высокіх
пачуццяў паядналіся з нашай
далёкайБацькаўшчынай.У га
рахІарданііцяжказнайсцірэч
ку,кабзладзіцьводныяКупаль
скіяабрады—алежнічогане
перашкодзіла нам апусціць вя
ночкіўвадубасейна.Прытым
дзяўчаты,якіўБеларусі,загад
валіжаданнідызаклікалімілага
дасябе.

Аякпрыгожаўзвілосяўверх
полымяКупальскага вогнішча!
Усе сталі ў карагод, загучалі
песні…Алежтакнебывае,каб
столькішчасцяадразу—ажне
панесці. Вось і з’явілася адне
кульВедзьма,уякойуКупаль
скуюпарусваетурботы.Дымы
не адступілі, не прынялі яе ў

карагод. Пад дружныя загаво
ры,смехіжартыяна,вядомаж,
уцякла прэч (пэўна, у нейкую
бязводную мясцовую пусты
ню…),якіўсёдрэннаейпустое
зжыццянашага.Такзмаглімы
прыўнесціўсваёжыццёчасцін
куроднайБеларусі.

Актывісткі КААБІ вельмі
ўдзячны доктару Алі АльАлі
мату за гасціннасць. Ад усёй
душы дзякуем усім, хто пры
няў запрашэнне далучыцца да
“Купальскіх гулянняў”. Асоб
ная наша падзяка — спеваку,
музыку, этнографу Сержуку
Доўгушавузакансультаванней
прадастаўленыфальклорныма
тэрыял.

ТаццянаМішчанка,
г.Аман,Іарданія.

Фота:РамізХанжы.

Адрэдакцыі.АксанаЧаме
за,празякуюмыатрымалітэкст
іздымкі,удакладніла:Купалле
прайшлонапрыгожайузгорыс

таймясцовасціўгадзінеяздыад
Амана,падМафракам,улетняй
рэзідэнцыі сям’і АльАлімат:
доктараАліАльАліматайяго
жонкіНадзеі(родамзБеларусі,
адной з заснавальніц КААБІ).
Ладзілі свята беларускі, што
ўваходзяцьуаргкамітэтсупол
кі:НадзеяАльАлімат,Аксана
Чамеза, Таццяна Мішчанка й
Ала Філіповіч. Дапамагала ім
Кацярына Грудзінка (яна, як і
Аксана, зЖодзіна родам, зям
лячкі пазнаёміліся ўжо ў Іар
даніі). Купалле вялі Таццяна з
Надзеяй. “Кветакжывых няма
тут у гэтую пару, таму купілі
штучныяйзвілівянкі,—згад
вае “арганізацыйную дэталь”
АксанаЧамеза.—Ічасткувян
коўпазычылі:кабусімхапіла”.
СпачаткунаКупаллі“крыхуго
рачабыло,апаслязаходусонца
надвор’естаяла—якураі.Сэр
цамаё ў туюпару, сярод дрэў
іпагоркаў,адчуваласябеамаль
штоякдома,уБеларусі”.

ужо 16-ы між на род ны фэст  
“ад лі га да ку пал ля” прай шоў  
у ла тыш скім го ра дзе

На пачатку ліпеня ў Вентспілсе ў
чарговыразнепаўторнаесвятадружбы
йдабрынісабралагасцей:гэтабыў16ы
міжнародныфэст“АдЛігадаКупалля”.
ТакпраходзяцьДні беларускайкульту
рыўгэтымгорадзе,іхладзіцьВентспіл
скаебеларускаетаварыства“Спадчына”
зпадтрымкайгарадскогасамакіравання.

Фэст адкрылі кіраўніца “Спадчы
ны” Наталля Бальшакова й Амбаса
дарБеларусіўЛатвііВасільМарковіч.
“Рады вітаць вас на гэтым свяце, якое
ўдармаемаднашыхпродкаў,—казаў
спадарАмбасадар.—Назвафэсту“Ад
ЛігадаКупалля”сімвалічная,боабод
ванароды,якіяжывуцьумірыйдруж
бе,адзначаюцьгэтаесвята.Хацеласяб,
кабтоепрадаўжаласязаўсёды.Дзякую
вентспілсчанаміпрадстаўнікамбізнесу
затое,штояныпаважаюцьбеларусаўі
падтрымліваюцьіх!”

Штогод фэст ладзіцца ў пару, калі
надыходзяцьлатышскаеЛігайславян

скаеКупалле.З2005годаўпершыявы
хадныя ліпеня Вентспілс чуе беларус

кіянайгрышы,звонкіяспевы.Галоўная
мэта імпрэзы— узаемныя знаёмствы:
латышы знаёмяцца з беларускай куль
турай, традыцыямі, укладам жыцця і
наадварот. Сёлета ў Днях беларускай
культуры на сцэне дзіцячага гарадка
Вентспілса з беларускімі, латышскімі,
украінскімі ды рускімі песнямі высту
палі гурты нацыянальных таварыстваў
Латвіі: “Пралеска” (Даўгаўпілс), “Жу
равінка” (Вентспілс), “Паўлінка” (Лі
епая), “Надзея” (Рыга), “Узоры” (Ліва
ны), “Рябинушка” (Прэйлі), “Аколіца”
(Дагда) ды іншыя. Выступаў і вядомы
спявакзВісагінаса(Літва)СяргейШа
бадалаў. Свята ўпрыгожылі й нумары
юныхудзельніцтанцавальныхансамб
ляў,карагодныяКупальскіягульні.

Анапярэдадніканцэртабыўурачыс
ты выязныпрыёмАмбасадыБеларусі ў
гонарДняНезалежнасцідляпрадстаўні
коўбеларускайдыяспарыЛатвіі,актывіс
таўмясцовагасамакіравання.

АнжэлаФаміна

Блізкія людзі

далЁкі Бераг

планета людзей

Весяліліся ўсе ў Вентспілсе

На свяце сярод іншых выступаў і ансамбль “Журавінка”  
з вентспілскай суполкі “Спадчына”

Купалле  
пад Аманам
Бе ла рус кі, што ўтва ры лі Куль тур на-
асвет ніц кае аб’ яд нан не бе ла ру саў  
у Іар да ніі (КА А БІ), упер шы ню зла дзі лі 
Ку пал ле ў гэ тай араб скай кра і не

Ак ты віст кі КА А БІ (зле ва на пра ва): Ка ця ры на Гру дзін ка,  
На дзея Аль-Алі мат і Ак са на Ча ме за ў Ку паль скіх стро ях

Вось якая пры го жая гра ма да са бра ла ся на бе ла рус кае Ку пал ле ў Іар да ніі

Дзяў ча ты з Ку паль скі мі вян ка мі пры іар дан скім ба сей не
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трохгодка Малой радзіМы

спадчына
след на зяМлі

Услаўляем народную творчасць
На старажытнай тураўскай зямлі адкрыты Памятны Крыж —  

як згадка пра ўсіх самадзейных артыстаў Бацькаўшчыны
Поглядзрэдакцыі.
Кожны народ, абжываючы Богам да

дзены яму кавалак зямлі, змагаючыся за
месцападсонцам,ствараесваюадметную
культуру.Хоцьіўсемызчасамсыдзему
нябыт,алежнештайпакінемуспадчыну
нашчадкам.Гадамі,вякамі,нібыневяліч
кія кольцы ў ствалеДрэваНарода, пры
растаеназапашваецца каштоўны досвед
вядзення гаспадаркі: калектыўнай, хат
няй, дамашняй. Досвед вайсковай спра
вы.Досведрозныхрамёстваў,выхавання
дзяцей. Выпрацоўваецца культура зно
сін у соцыуме, шліфуецца мова, звычаі,
складваюцца разнастайныя культурныя
традыцыі. Так спрадвеку было і ў бела
русаў.Асённяўжонашынародныяпесні,
мовагучацьурозныхкуткахсвету,нашы
танцыразышлісяпамногіхкраінах.Пада
лісяўсветбеларусы—ісваекультурныя
традыцыізсабойузялі.Боякжабез іх?
Якбездушыжыць?Народнаемастацтва
йсённянаспаядноўвае,паказвае іншым
хтомыёсць.

Кожнаму з нас уласціва імкнуцца за
глянуцьзанебасхіл:аштотам?Аяктам
людзіжывуць?Якіяўіхтрадыцыі,танцы,
песні,думкі?Аднышукаліўдалёкіхдалях
лепшагажыцця: бывала, беднасць і без
зямелле прымушалі пакідаць бацькоўскі
край.Некагаклікалаздомарамантыка,ка
госьці—вайсковаяслужба,цітокаханне,
ці то проста “покліч іншых берагоў”. У
кожнага—сваё.Аднакбольшасцьбелару
саўзаўсёды,дзебнібылі,памятаюцьпра
сваеродавыякарані.Тамусведчаннем—
шматлікіяпублікацыіў“ГоласеРадзімы”,
шторасказваюцьпрабеларускіяспеўныя,
танцавальныя гурты ў замежжы, фэсты
беларускайкультуры.ІнаБеларусітакса
ма,хоцьіэраінтэрнэтунадвары,ёсцьня
мала самадзейных гуртоў:фальклорных,
танцавальных.Унашайкраінешануюць
тых таленавітых энтузіястаў, хто пасля
працыідзезаймаццатворчасцю—сабей
людзямнарадасць.

НарадзіласянаПалессітакая ініцыя
тыва: самадзейных артыстаў памятным
знакам ушанаваць. Бо ўжо многіх, на
прыклад,ізтых,хтотанцаваўразамзна
міўнароднымансамблі“Прыпяць”,няма
нагэтымсвеце.Аяныжусевартыяпа
мяці:артыстызнарода,якіязлюбоўю,ад
старэйшыхдамалодшыхнеслізберагалі
Традыцыю,любоўданароднайтворчасці.
Якнамаюдумку,тоіўсталіцытакімлю
дзямвартабылобвелічныпомнікусталя
ваць.ЯкзберагальнікамДушыНароднай.

А пакуль што іх памяць ушанава
лі на старажытнай Тураўскай зямлі: ля
хутара Заяцелле, пры дарозе, што злу
чаеГомельшчынузБрэстчынай,вядзез
Турава ў Запясочча. Там непадалёк, да
рэчы, і знакамітыя ГлебаБарысавымо
гілкі,дзеззямлірастуцькаменныякры
жы.УсталяваныПамятныКрыжугонар
тых, хто ўкладваў свае сілы ў развіццё
народнага самадзейнагамастацтва. Зра
біўкрыжмайстарФёдарРыгоравічХмя
лёўскі з Турава— і сам ужо адышоў у
іншысвет.Крыжасвяцілізусімнядаўна
мясцовыясвятарыВасілійдыСергій.На
ўрачыстасцьдаПамятнагаКрыжапрый
шліпрыехалі з розных месцаў (нават з
Масквыбылаграмада)людзізкветкамі,
быліймалыядзеці.Сабралісябылыяар
тыстынародныхансамбляўтанца“Пры
пяць”зТурава,“Верасок”звёскіВерас
ніцаЖыткавіцкагараёна,“Ніва”звёскі
Рэмель Столінскага раёна. Усю працу,
ці, дакладней будзе сказаць, пачэсную
духоўнуюмісіюпаўстаноўцыПамятна
гаКрыжа ўзялі на сябе ветэраны гурту
“Прыпяць”:тыя,хто55гадоўтамурабілі
першыякрокіўнароднайхарэаграфіі.Уз

началіўнашрух, каардынаваўнамаган
ні былы артыст гурту Іван Міхайлавіч
Матох—цяпер ёнпенсіянерРасійскай
арміі.А“камандныдосвед”прыйшоўся
дарэчы!

На Памятным Крыжы ў гонар усіх
самадзейных артыстаў Беларусі ўвер
се ўладкавана іконаБожайМаці.Ніжэй
вісіць званочак, які пры подыхах ветра
пяшчотнапазвоньвае.Ігукягонагадвае
й народныя найгрышы, і ціхае водгул
ле родных песень— можа й тых, што
спявалі калісьці ў жніўную пару нашы
сёстры,матулі,бабулі,прабабулі.Сімва
лічна,штойПамятныКрыжасвечаныў
гарачую паруЖніва. Бо, як вядома, гэ
та на Беларусі пара нялёгкай працы, ад
якойзалежыцьсаможыццё—беднаеці
заможнае.Нездармажказалі раней: бу
дзехлеб—затанцуейдзед.АЗажынкіў
многіхвёсках,аграгарадкахіпагэтычас
неабыходзяццабезпесняў,абрадаўсама
дзейныхартыстаў.

ХорашанаТураўшчынеўшанаваныя
тыя,камуўвыслоўі“будзехлеб—будзе
й песня” адводзіцца хоць і не першая,
але ж, пагадзіцеся, надзвычай важная
жыццёваяроляўвялізнымнароднымар
ганізме.Безнароднайпесні,танцажыц
цёнашаебудзеняпоўным,нярадасным.
Аціжгэтажыццё?..Тамуяўпэўнены:

вартаіўіншыхмясцінахБацькаўшчы
ныразамзпрацаўнікамі“палёўіферм”,
атаксамафабрыкізаводаўушаноўваць
і таленавітых самадзейных артыстаў.
Мемарыяльнымі знакамі, дошкамі, а
можа й сціплымі каплічкамі, крыжа
міаддавацьданінупавагітых,хтоўжо
адышоў, пакінуўшы нам сваю музыку,

песні,танцы.Агуртоўсамадзейныхпа
Беларусі—сотні,ёсцьібеларускіягур
тыўзамежжы.Гэтыялюдзі—самадзей

ныяартысты—іпрацавалі, і зпесняй
народнай ды музыкай, танцамі былі ў
згодзе.Саміцягнулісядапрыгажосці,не
паддавалісяпесімізмудыіншыхвяліза
сабой.Выступаліякнапалявыхстанах,

увясковыхклубах,такінавялікіхсцэ
нах:наша“Прыпяць”убылыячасыдык
іўМінску,іўМаскве,іўіншыхрэспуб
лікахСавецкагаСаюзазрывалабурныя
апладысментыгледачоў.

Шаноўныябеларусы!Дзебвыніжы
лі—памятайцехаты,дамыбацькоўскія,
родныябеларускіякраявіды.Памятайце

мовунашу,песні,танцы.Ілясы,ікрыні
цы.Інават,якпомніццамнезчасужыцця
ўТураве,кваканнежабды іхзладжаны

спеўувясновуюпару.Богэтаўсё—част
канашайзвамібеларускайдушы.Якую
намніўякімразеневартазгубіць,зацер
ці,развеяць,спустошыць.Безпамяціня
манас—нямайБеларусі.Атаму—зям
ныпаклонусім,хтозберагаейпашырае
народнуюкультуру.

Адзін з такіх людзей з вялікім сэр
цам— мой даўні мінскі сябар Валеры
ІларыёнавічСарока.Ёнпрадпрымальнік,
пісьменнік,сынфрантавіка.Звясковага
свайго дзяцінства (родам з Бешанковіц
кагараёнаВіцебшчыны)неабыякавыда
народнай творчасці. Валеры Іларыёна
вічужонераздапамагаўнашамуТэатру
фальклору“Матулінахата”ладзіцьдаб
рачынныя выступленні, канцэрты. Вы
ступаліжмыўдамахсастарэлыхуЖыт
кавіцкімраёнеіўМінску,увыхаваўчай
установедляцяжкіхпадлеткаўуМагілё
ве,увясковыхклубахіДамахкультуры.
Дзякуючыфінансавайпадтрымцыгэтага
дабрадзея стала магчымай калектыўная
наша паездка зМінска на Тураўшчыну
й на гэты раз. Хай заўсёды Усявышні
спрыяевам,шаноўныВалерыІларыёна
віч!Мне было вельмі прыемна бачыць,
зякойудзячнасцюпрымаліўпадарунак
вашыкнігіўдзельнікіўрачыстасціляПа
мятнагаКрыжа.Жадаемваммоцы,пос
пехаўувашыхсправах!

МіколаКотаў,ганаровы
грамадзянінТурава,заснавальнік

народныхтанцавальныхкалектываў
“Прыпяць”,“Верасок”,“Ніва”

Асвячэнне Памятнага Крыжа

Іван Матох і Мікола Котаў на ўрачыстасці

…8.Ісказаўяму(музыку.—Рэд.)Хрыстос:
несмуцісяўсэрцысваім.Ціжнетваепесні
спяваюцьяныцяпер, учасежніва!Тамуне
схіляйнізкагалавытвае, інехавайаблічча
сваёадвачэйлюдскіх.
9.Бонямапраўдыўтым,каторыкажа,што

ты—лішніназямлі.Запраўдыкажуятабе:на
дыдзеямугадзінагорычы—ічымёнразважыць
тугусваю,апрочпеснітваёй?Якудзеньсмутку,
таксамаіўдзеньрадасціёнпрызавецьцябе.

10.І,навучаючыяго,казаў:падпеснікла
дуцьчалавекаўкалыску,ізспеваміжапу
шчаюцьумагілуяго.

11.Штодзённымі клопатамі поўніцца
жыццёлюдское.Алекалізварухнеццадуша
чалавека—толькіпесня здолее спатоліць
яе.Шануйцежпеснісвае!

12.Боспяваюцьнаватіжабыўбагне,а
ціжнелепшымібудзецевызаіх?

…
19.ТадыізноўсказаўПётра:аленяхай

жа ў песнях будзе страва для душы, ня

хайбудуцьдумкідобрыяіпавучальныя,каб,
апрочкрасы,быўуіхіспажытакчалавеку.

20.І адказаў ямуХрыстос: няма красы
безспажытку,босамакрасайёсцьтойспа
жытакдлядушы.

21.Інавучаючыіх,мовіў:агляніцесянаво
кал!Ціжненівакалыхаеццакалянас?

22.Цяжка працаваў гаспадар каля яе і, вось
бачыць:паміжзбожжаўзраслівасількі.

23.Ісказаўёнусэрцысваім:хлебадбіра
юцьумянегэтыясініякветкі,бопаўнаважкія
каласымаглібузрасцітутзаміжвасількоў.

24.Але,яшчэзмаляццякрасаіхпрый
шласямнедадушы. І тамуяневырву з
каранёміхіневыпляню,якусякаеблагое
зелле.Няхай растуць і радуюць, як ума
ленстве,сэрцамаё.

25.Такказаўсабегаспадарусэрцысва
ім!Інепадняўёнрукінавасількі.

26.Яжкажувам:добрабыцьколасам;
алешчаслівытой,камудадзенабыцьвасіль
ком.Бонаштокаласы,калінямавасількоў?

...але шчас лі вы той, ка му да дзе на быць ва сіль ком
Радкіз“Апокрыфа”МаксімаБагдановіча
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Беларусь мае велізарны,
шматвекавы досвед жыцця ў
мірыдызгодзелюдзейрозных
веравызнанняў і нацыяналь
насцяў. І сённяўнашайкраіне
суладна жывуць армяне, азер
байджанцы, афганцы, грэкі,
грузіны, дагестанцы, казахі,
карэйцы, латышы, літоўцы,
малдаване, немцы, палесцін
цы, палякі, рускія, башкіры,
татары, туркмены, украінцы,
цыгане, чувашы, эстонцы, яў
рэі,прадстаўнікірозныхіншых
народаў. Ёсць нагода, каб на
гэты раз больш расказаць пра
армян, якіх, паводле апошня
гаперапісунасельніцтва,уБе
ларусі—8тысяч512чалавек.
Мінскаму гарадскому армян
скаму культурнаасветніцкаму
аб’яднанню “Айастан” споўні
лася30гадоў.ЯгостаршыняГе
оргійЕгіазаран,якогаведаюць,
любяць і паважаюць не толькі
армяне,алейбеларусы,цяперу
перадсвяточных клопатах. На
пярэдадні святкаванняў ён па
гадзіўся даць інтэрв’ю газеце
“ГоласРадзімы”.

—Георгій Анушаванавіч,
уБеларусі выжывяцедаўно,
імногіявастутведаюць.Рас
кажыце,якаказалісянабела
рускайзямлі?

—Дзякуючыпрафесіі.Яна
радзіўсяў1954муЕрэване.За
кончыўКіеўскі інстытут інжы
нераў грамадзянскай авіяцыі,
пачаў працаваць у Ерэванскім
упраўленні грамадзянскай аві
яцыі. У Мінск прыехаў праца
ваць па спецыяльнасці, жыву
тутз1979годаіўвесьчаспра
цуюўавіякампаніі“Белавія”на
розных пасадах. Апошнім ча
самузначальваюслужбузабес
пячэння вытворчай дзейнасці.
Праца мне вельмі падабаецца,
калектыўтаксама.Умянешмат
сяброў розных нацыянальнас
цяў.Маюсям’юможнаназваць
армянабеларускай: я пабраўся
шлюбамзбеларускай.Янайда
памагламнеасвоіццаўБелару
сі.АўАрменііўмянезастаецца
шмат сваякоў, братоў і сясцёр,
пляменнікаў і пляменніц. Я ж
восьмыпа ліку ў сям’і, найма
лодшы. Бацькоў даўно няма
сяроднас,алеянепарываюсу
вязяўзрадзімай.Часталятаюў
Арменію. Запрашаю родных і
сяброўда сябеў госці, уБела
русь.Яныпрамянетаксамане
забываюцца. Нават дзіцяці, як
толькі пачынае гаварыць, рас
казваюць:уягоўБеларусіёсць
сваякГеоргій.

—А як стаць “сваім” ся
род “чужых”? Камусьці бы
вае цяжка прызвычаіцца на
новыммесцы…

—Імнекалісьціказалі,што
не выжыву ўдалечыні ад радзі
мы. Сапраўды, спачатку было
цяжка без родных, сяброў, ад
накласнікаў. Многае на новым
месцыбылонязвыклыміўраж
вала.Цяпер я ведаю: кабжыць
у іншым культурным асяродку,
трэбапагадзіццапрыстасоўвац
ца. Калі ў мяне пытаюцца, хто
ў гэтай краіне павінен прыста
соўвацца першым, я адказваю
адназначна: іншаземец. Бо як
жа можна прыязджаць сюды й
пачынацьустанаўлівацьсваепа

радкі! Кожная краіна мае свае
асаблівасці, алежлюдзі ўсюды
падобныятым,штонадаброад
казваюцьдабром.Калідалюбо
га чалавека ставіцца з павагай,
томожначакацьтагожуадказ.
Гэтаправіладапамагаемнезаво
дзіцьновыхпрыяцеляў,небыць
чужыму іншайкраіне.АБела
русьмнеспадабаласяадразу.

—Аб’яднанне “Айастан”
узнікла ў 1990 годзе. Вядома,

штоармянепачалімасавапе
расяляцца ў Беларусь адразу
пасляВялікайАйчыннайвай
ны. Дарэчы, як воіныармяне
абараняліБеларусь і гінулі за
яе, мы пісалі. (“Баявы шлях
адАрменіідаБеларусі”—ГР,
15.11.2019. — Рэд.) Скажыце:
чаму грамадская арганізацыя
ў армян узнікла менавіта ў
90я?

—АрмянеўБеларусідата
го часу збіраліся невялічкімі
групамі, каб паразмаўляць, аб
мяняцца думкамі, паспяваць
нашыпесні,выпіцьармянскага
віна. Такжа лягчэй адаптавац
цаўновыхумовах.Арашэнне
стварыцьаб’яднанне“Айастан”
выспелапасляземлятрусуўАр
меніі ў 1988 годзе. 30 армян,
штоапынулісяўБеларусіпасля
развалу Савецкага Саюза, аб’
ядналісяўсуполку,кабсумесна
дапамагаць суайчыннікам, па
цярпелымадземлятрусу.Пасля
рэгістрацыіаб’яднанняпершым
ягостаршынёйстаўталенавіты
мастакідызайнерЛявонДарбі
нян.Аянатойчасбыўягона
меснікам. Сёлета да 30годдзя
мы выдалі юбілейны часопіс,
падаліў ім гісторыюаб’яднан
ня“Айастан”.

—На вокладцы часопіса
мяне ўразіла выява Эчміа
дзінскага кафедральнага са
бора.Гэта,відаць,сімвалічны
храмдлябеларускіхармян?

—Так, бо гэта ж галоўны
храм Армянскай Апостальскай
Царквы: у горадзе Вагаршапат
Арамавірскай вобласці Арме
ніі.З2000годахрамуваходзіць
у спіс Сусветнай спадчыны
ЮНЭСКА, лічыцца адным з
найстаражытных у свеце. Мне
асабіста Сабор дарагі яшчэ й
таму,што я там быў ахрышча
ны ў 2002 годзе.Многія гады,
пакульнебылоўнастутсваёй
царквы,святыммесцамдлябе
ларускіх армян быў “Хачкар”,
або крыжкамень. Ён вырабле
ны майстрамі Святога Эчміа
дзіна і ўстаноўлены ля сцяны

царквы Аляксандра Неўскага:
на Вайсковых могілках у Мін
ску.Асвячацькрыжпрыязджаў
святарзЭчміадзіна.Кожныгод
армяне прыходзяць да памят
нага знака ў дзень землятрусу,
7 снежня, і дзень генацыду ар
мянскага народа, 24 красавіка.
Ускладаем кветкі ў памяцьпра
ахвяры. “Хачкар” актывісты
“Айастана” ўстанавілі адразу
паслязаснаваннясуполкі:напа
чатку1991года.

—І вось стала вядома:
3чэрвеня2020годаармянскай
рэлігійнай грамадзе “Святой
ГригорийПросветитель”быў
выдзелены зямельны надзел
у Мінску па вуліцы Філімо
нава пад будаўніцтва храма.
Яведаю,штовыўваходзіцеў
Кансультатыўны савет гэтай
рэлігійнай грамады. З якімі
эмоцыямі ўспрынялі армян
скіявернікітакіпадарунак?

—Мы аднесліся да такой
весткі вельмі ўзрушана.Цудоў
на,штоўБеларусінарэшцез’я
віццаармянскаяцарква.Янаўжо
ёсцьуРасіі,ваУкраіне,уПоль
шчыдыіншыхкраінах.Апершы
крок у гэтым кірунку беларус
кіяармянезрабіліў2003годзе:
тады ў Мінску была створана
згаданаярэлігійнаяграмадаАр
мянскайАпостальскайЦарквы.
Уверасні2004гаўпершынюпа
запрашэнні грамады Беларусь
наведаў Глава НоваНахічэван
скай і Расійскай Епархіі Ар
мянскай Апостальскай Царквы

Епіскап(цяперАрхіепіскап)Ез
рас. Ён сустракаўся зМітрапа
літамМінскім і Слуцкім Філа
рэтам, Патрыяршым Экзархам
усяе Беларусі. Многія беларус
кіяармянесённяжадаюцьхрыс
ціцца й вянчацца ў сапраўднай
армянскай царкве. Дагэтуль та
кое было магчымым некалькі
разоўнагодуДомеміласэрнас
ціўМінску.Длятагопрыязджалі
Епіскап(цяперАрхіепіскап)Ез
расісвятарАкоп.Можацесабе
ўявіць, з якой радасцю вернікі
ўспрынялінавінупрамесца,дзе
будзепабудаванацарква!Цяпер
мы актыўна абмяркоўваем усе
нюансы ўзвядзення храма. Ар
мянская Апостальская Царква
дапамаглаармянамзахаваццаяк
нацыі.Армянскаямовайкульту
ратаксамаразвівалісяумногім
дзякуючыёй.

—А што “Айастан” ро
біць, каб армянская мова не
былатутвашымісупляменні
камізабыта?

—Мыўпершыяжгадыіс
навання “Айастана” стварылі
пры суполцынядзельнуюшко
лу, пачалі там навучаць армян
скамупісьменству,гутарковаму
маўленню. У ролі такога на
стаўніка ў 90я гады давялося
пабыцьімне:прафесійныхвы
кладчыкаў на той час у нас не
было. У мой клас прыходзілі
як дзеці, так і пенсіянеры. Ча
самішлі,кабпростапаслухаць
армянскую музыку й песні. Я
стараўсярабіцьурокіцікавымі.
Сёння ў праграме выкладання
нядзельнай школы армянскай
дыяспары такія прадметы, як
армянская мова й літаратура,
гісторыя Арменіі, народныя
танцы й народныя песні. Усе
настаўнікішколыпрайшлікур
сы прафпадрыхтоўкі ў Арменіі
ў 2010–13 гадах.Ушколе ёсць
ансамбль песні й танца “Наи
ри”, які актыўна выступае.Мі
ністэрстваДыяспарыРэспублі
кі Арменіі ўзнагародзіла нашу
армянскую нядзельную школу
дыпломам1йступені,прызна
ла лепшай сярод аднадзённых
школ.Вартасказаць,штонаша
моладзьсённяахвотнавывучае

нетолькіармянскуюмову,алей
беларускую.Длямаладыхармян
Беларусьсталарадзімай,амова
беларускаганародароднай.Яны
ззадавальненнемразмаўляюцьі
паармянску,іпабеларуску.

(Як армяне й беларусы ўза
емна ўзбагачаюць свае культу
ры — гл.: “Беларускае шчас
це Рузаны Аванесян”. — ГР,
26.04.2019.Утэксцезгадваецца,
штомаладыя армянеразмаўля
юцьпабеларуску.—Рэд.)

—Штояшчэможнапаста
віць“Айастану”ў заслугуна
яго30годдзе?

—Тое, што мы не абмежа
валіся аб’яднаннем невялічкай
групы людзей. Аб’яднанне ад
крытадляўсіх: іармян, ібела
русаў. Нашы канцэрты прахо
дзяць у перапоўненых залах.
Выступаюць вядомыя ў Бела
русі выканаўцы й калектывы:
ансамбль“Эребуни”,якімкіруе
РузанаАванесян,спевакіСтэла,
Іскуі Абалян, ЕгіазарФарашан

ды іншыя. Прычым выступа
юць бясплатна, бо яны, як ар
мяне, хочуць быць карыснымі
“Айастану”. І творчыя вечары
ны,якіяладзіцьнашамоладзе
вая грамада, папулярныя. На
30гадовы юбілей мы рыхтуем
цікавую, насычаную праграму.
Запросім шмат гасцей: прад
стаўнікоў амбасад, розных мі
ністэрстваў, Рэспубліканскага
цэнтра нацыянальных культур,
апаратУпаўнаважанагапаспра
вах рэлігій і нацыянальнасцяў
ды іншых. Прыйдуць армяне,
якімімыганарымся.

—Як шматгадовы стар
шыняКансультатыўнагаміж
этнічнагаСаветапрыУпаўна
важанымпасправахрэлігійі
нацыянальнасцяўвыбачыце
стасункіміжкіраўнікаміроз
ных суполак. Наколькі яны
сяброўскіяйпрыязныя?

—Кіраўнікі суполак ар
мян, карэйцаў, татараў, башкі
раў, чувашаў, дагестанцаў, азер
байджанцаў, яўрэяў, малдаван,
украінцаў, грэкаў, туркменаў,
цыган, літоўцаў, рускіх, паля
каў, эстонцаў, грузін, афганцаў,
палесцінцаў,казахаў,немцаў,су

стракаюцца як на пасяджэннях
згаданагаСавета,такінарозных
фестывалях, святах, канцэртах.
У нас даўно склаліся сяброў
скіядачыненні.Цяперускладзе
Савета 21 чалец, усе мы прад
стаўляем нацыянальнакультур
ныя грамадскія аб’яднанні ды
іх саюзы, зарэгістраваныя ў ад
паведнасціззаканадаўствамБе
ларусі.Сумеснаплануемработу
сваіхсуполак,рыхтуемпраекты.
Разамвырашаем,якіяз іхнеаб
ходнафінансавападтрымаць.За
кошт сродкаў Упаўнаважанага,
выдзеленых з рэспубліканскага
бюджэту, для творчых калекты
ваўісалістаўнацыянальнакуль
турных грамадскіх аб’яднанняў
прафесіяналамі вырабляюцца
й бясплатна перадаюцца нацы
янальныя сцэнічныя касцюмы,
сцэнічныабутак,нацыянальныя
музінструменты. Бывала, нека
торыянацыянальныясуполкіад
маўлялісяадфінансавыхсродкаў
на карысць іншых аб’яднанняў,
калі тымтакаяпадтрымкабыла
больш патрэбная. Спрацоўвае
сяброўскаяўзаемавыручка.

Ялічу,штоўБеларусі ство
раныўсеўмовы,кабпрадстаўні
кі любой нацыянальнасці маглі
развівацьіпаказвацьсваюкуль
туру. Нідзе ў тым не чыніцца
перашкод. Ніхто не забараняе
армянам іпрадстаўнікам іншых
нацыянальнасцяўведацьівыву
чаць родную мову, размаўляць
наёй,акцэнтавацьувагунасваіх
нацыянальных асаблівасцях. У
Беларусі вітаецца этнакультур
ная разнастайнасць. Розныя на
цыянальныя суполкіжывуць на
беларускайзямлімірнаіўзгодзе.

ГутарылаГаннаЛагун

Георгій Егіазаран з удзельніцамі фальклорнага  
ансамбля “Эребуни”

Архіепіскап Езрас, Мітрапаліт 
Філарэт, Георгій Егіазаран  

(у цэнтры) у рэзідэнцыі 
Мітрапаліта. 2004 год.

суладдзе

У бе ла рус кіх ар мян — юбілей 
Вя лі кая ар мян ская гра ма да ў Бе ла ру сі пры мае він ша ван ні: су по лцы “Ай а стан” — 30 га доў 

УпаўнаважаныпасправахрэлігійінацыянальнасцяўЛеанід
Гуляканеаднаразова адзначаў,штоБеларусь з’яўляеццашмат
канфесійнайішматнацыянальнайдзяржавай.Унашайкраіненя
маніякіхрэлігійныхканфліктаўіміжэтнічныхсутычак.Правы
грамадзяннасвабодусумленняйверавызнання,дзейнасцьрэлі
гійныхарганізацыйінацыянальныхаб’яднанняўзабяспечваюц
цадзяржавай.Беларусьславіццаталерантнымстаўленнемгра
мадзяндаўсіхрэлігійныхкірункаўінацыянальныхменшасцяў.
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Заснавальнік: 
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
“Выдавецкі дом 
Звязда ”

Галоўны рэдактар
Іван ЖДАНОВІЧ

Адрас рэдакцыі:
220013, Мінск, 
вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. 
Пакой 907.
E-mail: golas_radzimy@tut.by
Тэлефон: + 375-17-2871526

Рэдакцыйнае пасведчанне №61.
Выдадзена 16.07.2018 года 
Міністэрствам інфармацыі 
Рэспублікі Беларусь

Выдавец: 
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
“Выдавецкі дом Звязда ”.
Дырэктар – галоўны рэдактар 
Павел Якаўлевіч СУХАРУКАЎ
 

Аб’ём выдання: 2 друк. арк.
Падпісана да друку: 29.07.2020 г.
Наклад 373.
Заказ – 1058.
Выходзіць 2 разы на месяц

Рукапісы прымаюцца толькі ў 
электронным выглядзе, не вяртаюцца 
й не рэцэнзуюцца. Пазіцыі рэдакцыі 
ды аўтараў, матэрыялы якіх 
друкуюцца на старонках “Голасу 
Радзімы”, могуць не супадаць.

Чытайце газету ў інтэрнэце на партале zviazda.by Падпісацца на газету “Голас Радзімы” можна ў паштовых аддзяленнях Беларусі © “Голас Радзімы”, 2020

Месца друкавання: 
Друкарня Рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства
“Выдавецтва Беларускі Дом друку ”
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004
Пр-т Незалежнасці, 79/1. 220013, Мінск, 
Рэспубліка Беларусь

“Голас Радзімы”: 65 гадоў!

Наша ліра: што за яна?
уста но ва “тра ды цыя”  
сер жу ка доў гу ша ва,  
якая зна ё міць су час ні каў  
з бе ла рус кай тра ды цый най  
куль ту рай, упер шы ню  
зла дзі ла “лір ніц кія  
су стрэ чы” ан лайн. кам па нія 
мае на мер вы даць у хут кім 
ча се кні гу пра лі ру  
й лір ні каў на Бе ла ру сі ра зам 
з ад па вед ным рэ пер ту а рам.

Першаявіртуальнаясустрэ
чалірнікаўбыла скіраванаяна
беларускую публіку. Ахвочых
знаёмілі з традыцыямі лірніц
тва, расказалі пра беларускую
колавую ліру. Наступнымі ра
замі на сустрэчы запросяць і
замежнікаў.Цяпержа вялі рэй
вядомыя ў Беларусі этнамузы
колаг Лілія Баранкевіч, мала
дыя майстры музінструментаў
Дзяніс Сухі ды Сяргей Чуб
рык, а таксама спявак, музы
ка й культурны дзяяч Сяржук
Доўгушаў. (Інтэрв’ю з ім гл.:
ГР, 12.03.2020 http://zvіazda.by/
be/news/20200319/1584589120
tradycyyauspevahіmuzycy)

Даследчыкі музыкі лічаць:
колаваялірабыланезаслужана
забыта.Сённяжёсцьмайстры,
якія зацікавіліся такім музін
струментам і вырабляюць яго
па замове. Сучасным музыкам
даспадобы незвычайны этніч
нытэмбрліры,іянызноўпача
ліграцьнаёй.Штодалірнікаў
наБеларусі,тоўнашыднімож
наіхпералічыцьпапальцах.А
раней нямала тых, каго звалі
“старцы”, “дзяды”, “сляпыя”,
хадзілізліраміпавясковыхха
тах. Лірнікаў было так шмат,
што яны нават паядноўваліся
ў карпарацыі, цахі ды школы.
НаБеларусі было каля дзесяці
лірніцкіхшкол.Навукоўцывы
дзяляюцьМагілёўскую,Рэчыц
каЛоеўскую, СлуцкаСалігор
скую, Ляхавіцкую, Віцебскую,
Полацкую, Себежскую. Сваё
майстэрства дзецям перадава
лі старэйшыя музыкілірнікі
цягам двухтрох, а то й болей
гадоў.Лірніцкіяпеснівучніза
вучвалі на памяць. Навучанне
былоплатным, і,бывала,сяля
не гатовыябылі аддаць і каро
ву,адзінуюкарміцелькуўсям’і,

кабтолькісынцідачкаспасціг
лімузычнуюграмату.Аддавалі
вучыцца ў школы ў тым ліку
сляпых хлопчыкаў з музычны
міздольнасцямі.

З лірніцкіх школ пайшла
традыцыя складвання й вы
канання беларускіх духоўных
вершаў. Вывучаючы духоўныя
песні,ЛіліяБаранкевіч,дацэнт
кафедрыгісторыімузыкійму
зычнай беларусістыкі Беларус
кай дзяржакадэміі музыкі, за
цікавіласятрадыцыяйлірніцтва
наБеларусі.Паяесловах,убы
лыячасыспяванне тыхпесень
падакампанементколавайліры
былопрафесіяй:лірнікіжмелі
за спевымузыку ва ўзнагаро

дупрадуктыхарчавання,рэчы,
зрэдку грошы. Лірнікаў бачы
лі ў беларускіх вёсках яшчэ ў
6070я гадыXXстагоддзя.Са
смерцю апошняга з іх знікла і
лірніцтва як з’ява на Беларусі.
Але,якпаказаўчас,ненадоўга.
Некаторыяартыстысённязго
нарамназываюць сябелірніка
мі.Хоцьіхняшмат,алеімвель
міпадабаеццаграцьнаколавай
ліры.

Сяржук Доўгушаў памятае,
як трапіў да яго кампактдыск
“Ліра” вядомага папулярыза
тара этнамузыкі Алеся Лася.
Гучанне ліры яго заваражыла,
Сяржук зацікавіўся гісторыяй
яестварэння.Чытаўкнігіўкра
інскіх ібеларускіхаўтараўпра
лірніцтва.Шматзвестакпралі
ру Сяржук знайшоў у артыку

лах польскага этнамузыколага
ПятраДайліха, і сустракаўся з
гэтымнавукоўцам.УПольшчы
Доўгушаў наведваў майстар
класыігрыналірыйвыступаўз
лірай.Першыканцэртлірнікаў
на Беларусі ён зладзіў разам
з іншымі ў плыні беларускага
фальклорнага фэсту “Камяні
ца”. То быў “Лірніцкі пагост”,
які яднаў лірнікаў цягам двух
гадоў.Канцэртылірнікаўладзі
лісяіўчасефэстутрадыцыйнай
музыкі“Раёк”.

На “Лірніцкіх сустрэчах”
анлайнмыпабачыліфотаздым
кі колавай ліры зВіленшчыны
канцаХІХ—пачаткуХХ ста
годдзя са збору Беларускага

этнаграфічнагамузея імя Івана
Луцкевіча ў Вільні. Паказвалі
выяву ліры, якая захоўваецца
ўфондахНацыянальнагагіста
рычнага музея Беларусі. Пака
залі нам рэчыцкую ліру канца
ХІХ стагоддзя. Хтосьці скажа:
гэта ўсяго цікавыя музейныя
артэфакты. Але для майстроў
Дзяніса Сухога й Сяргея Чуб
рыка, якія прыйшлі на вірту
альную сустрэчу, яны маюць
прыкладное значэнне. Сяргей
Чубрык прызнаўся, што перад
тым, як ствараць чарцяжы й
майстраваць ліры, ён пабываў
не ў адным музеі, у тым ліку
і ў Нацыянальным гістарыч
ным.ПатрапіўуШарамецеўскі
палац: адзін з філіялаў Санкт
Пецярбургскага дзяржмузея
тэатральнагаймузычнагамас

тацтва. У музычнай калекцыі
палаца — больш за 3 тысячы
інструментаў,яна—адназпя
ці буйнейшых у свеце ды леп
шаяўРасіі.Захоўваюццатамі
ліры.Сяргейзнаёміўсятаксама
з калекцыяй ліраў, якія ёсць у
Расійскімэтнаграфічныммузеі,
сяродіхзнайшоўібеларускія.

Ліра — гэта не спрадвеч
ны беларускі музінструмент:
даследчыкі сцвярджаюць, што
спачаткуёнз’явіўсянаУсходзе,
затымпатрапіўуЗаходнююЕў
ропу, і адтульданас.НаБела
русі ж набыў свае адметнасці,
якія Сяргей Чубрык і захацеў
выявіць самастойна, ужо ве
даючы, што ліры ёсць нямец

кія, французкія, італьянскія,
венгерскіяды іншыя. І задаўся
пытаннем, чым розніцца ад іх
беларуская. Найперш звярнуў
увагу на знешніяформы: у за
ходнееўрапейскіхпераважаюць
прамавугольныя, а беларускія
падобныяна скрыпкуйбароч
нуюгітару.НазахадзеЕўропы
раней выраблялі ліры з храма
тыкай, складаныя па сваёй бу
дове,сашматлікіміклавішамій
струнамі.Анабеларускіх зем
ляхпрыжылісялірыздыатоні
кай, большпростыя.На думку
СяргеяЧубрыка,тоесведчыць,
штомузыкітутнеграліналіры
прафесійную й танцавальную
музыку:падяеакампанементу
сваёйбольшасціспявалі.

Цяпермайстарствараехра
матычнуюліру.Чамутакую?Бо

музыкі апошнім часам бяруц
цаграцьналірыскладануюпа
сваім складзе сучасную й кла
січнуюмузыку.НоваяліраСяр
геяЧубрыкабудземецьформу
скрыпкі. Сяргей змайстраваў
больш за 10 ліраў, сучасных
і традыцыйных. Ніводная не
паўтараепапярэднюю.Скажам,
нааднойзіхёнувасобіўсюжэт
беларускайнароднайпесні.На
стварэнне другой яго натхні
лаБібліяФранцыскаСкарыны.
У выніку асабісты знаксігнет
Скарыны, своеасаблівы герб з
выяваміСонцайсярпаМесяца
зчалавечымітварамінашчыце,
упрыгожыліяекрышку.Аўча
сепрацынаднаступнайёнвы
карыстаўаднузгравюрнатэму
стварэннясвету.Сяргейімкнец
ца,кабяголірыбыліадметныя
й па музычных уласцівасцях, і
памастацкім афармленні.Яны
падабаюцца музыкам. Сяржук
Доўгушаўграеналіры,зробле
найСяргеемЧубрыкам.

Майстар Дзяніс Сухі, які
браў удзел у анлайнсустрэчы,
таксама робіць як традыцый
ныя, так і сучасныя ліры. Ён
засведчыў,штолірузрабіцьня
проста. Яна складаецца з час
так,якіяцяжкадапасаваць,каб
атрымаць добры гук. Да таго
часу,якДзяніспачаўвырабляць
музінструменты, ён і паспяваў
угурце“Кудмень”.Дзянісубы
ло важным стварыць ліру, пад
якую можна было б не столь
кі танцаваць, колькі спяваць.
Імкнуўсядамагчысяўёйтакой
колькасціструніклавішаў,каб
голаслірынеперабіваўспевы.
Уягоатрымалася.Падпершую
лірумайстарспяваўсам.Дзяніс
зрабіўкаля8ліраў,некалькіза
сталісяўБеларусі, аднапатра
пілаўПольшчу,тры—уЛітву.
Акаштуелірасённяад950да
ляраў і вышэй—залежыць ад
яепрызначэнняйскладанасці.

Арганізатар “Лірніцкіх су
стрэч” Сяржук Доўгушаў аб
вясціў, што наступным разам
лірнікізбяруцца,кабіграцьму
зыкуналіраханлайн.Слухачы
змогуцьацаніцьіхнепаўторнае
гучанне.

ГаннаЛагун

анлайн-сустрэчы

Крэатыўнае віншаванне
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)

На тэрыторыі Генконсульства іх гасцінна
сустрэліЯўгеніяБарткевіч,якаявыконваеаба
вязкіГенеральнагаконсулаБеларусіўДаўгаў
пілсе, консул Мікалай Раманкевіч, супрацоў
нікідыпустановы.ДырэктарЦБКйстаршыня
праўлення“Уздыма”ЖаннаРаманоўскаяўвін
шавальнайпрамовепажадалаРэспубліцыБела
русь“заўсёдыбыцьшчаслівай:мірнай,здаро
вай,багатай,моцнайісвабоднай”.Спадарыня
Жаннаўручыладыпламатампрыгожыябукеты.
Дзеціжпадапладысментыстарэйшыхнатхнё

на праспявалі песню “Беларусь чароўная”. А
потымумірнаеблакітнаенебаўзляцелічырво
назялёнабелыяшары: у колерах беларускага
Дзяржаўнагасцяга.

Потымбылапазнавальнаяэкскурсіяпабудын
куГенконсульства,якуюправялаЯўгеніяБартке
віч.Адалейізакубкамгарбатыпрацягнуласяці
каваягутарказдыпламатамі.

МарыяПамецька,
метадысткаЦэнтрабеларускайкультуры,

г.Даўгаўпілс.
Фота:ІрынаАпейнанэ.

Весткі з суполак

Лірнікі на Слуцкім базары. Канец ХІХ ст. Ліры бываюць розныя

Беларусы Даўгаўпілса ідуць па ву лі цах го ра да


