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Дзелячагосябруюцьлюдзі,
краіны? Вядома ж, і дзеля та
го, каб у свеце гэтым, які пра
дзімаюцьшмат розных вятроў,
мацней трымаццананагах.Як
вядома, любую сістэму, пры
ўзнятуюнадзямлёй,трыпунк
тыапорыробяцьбольшустой
лівай, ці то простая табурэтка,
ці то — нацыянальная экано
міка… А што, дарэчы, наконт
“стратэгіі сяброўства” кажуць
эканамісты? Цікавыя развагі
на такое пытанне мы пачулі ў
часепадрыхтоўкісаліднагаспе
цыяльнага“ўзбекскагаблока”ў
часопісе “Беларусь. Belarus”
(№ 7, 2019). Ён, дарэчы, ёсць
у інтэрнэце: на партале Выда
вецкагадома“Звязда”.Звярніце
ўвагу на вокладку са здымкам
Прэзідэнтаўітрапнымвыслоў
ем:“ЗцэнтраЕўропы—уЦэнт
ральнуюАзію”.Таманансуецца
і Форум рэгіёнаў Беларусі ды
Узбекістана—як“новыпункт
адліку ў пашырэнні супрацоў
ніцтвадзвюхкраін”.Увыданні
ёсць сярод іншых тэматычных
тэкстаўігрунтоўнаеінтэрв’юз
Насірджанам Юсупавым, Над

звычайным і Паўнамоцным
АмбасадарамУзбекістанаўБе
ларусі пад назваю “Тот насто
ящий друг, кто всегда рядом”
(блоквыйшаўпаруску).

НасірджанСабіравіч—док
тар эканамічных навук, паліто
лаг, вядомы дзяржаўны дзеяч
Узбекістана. Дарэчы, такі па
служныспісАмбасадара—чым
не сведчанне ўвагі Узбекістана
даБеларусі!Датагождыплама
тычную кар’еру наш паважаны
субяседнікпачынаўу2003годзе
Надзвычайным і Паўнамоцным
Амбасадарам у Кітаі ды па су
мяшчальніцтвеўМанголіі.Вось
якёнразважаепратое,чамуна
шым краінам варта сябраваць:
“Мы жывем у грамадстве спа
жывання.Тамуважна,ствараю
чыбазіс,пабольшнадавацьувагі
ітаму,штокласікіэканамічных
тэорый называлі надбудовай:
духоўным,маральным,культур
нагуманітарным аспектам. Ва
Узбекістане 33 мільёны жыха
роўіцяпервысокіятэмпыпры
ростунасельніцтва,ён—уліку
сусветных лідараў: штогод нас
становіцца больш прыкладна

на паўмільёна. І для таго, каб
паспяхова вырашаць сацыяль
ныя пытанні, нам вельмі важ
намець добрую эканоміку.Каб
яемець, у першуючаргу трэба
выбудавацьдобрыяадносіныса
сваімісуседзямі.Зкраінамі,якія
данаспасяброўскуставяцца,з
якіміўнасёсцьузаемныя інта
рэсы.Адназтакіх—Беларусь.
Унасагульныягістарычныяка
рані.Мыбольшза70гадоўбылі

ўаднойкраіне.Менталітэтнаш
вельміблізкі.Ялічу,штоўзбекі
вельмі падобныя да беларусаў,
а беларусы—да ўзбекаў. Быц
цамбымыгеаграфічна аддале
ныя,аменталітэт,унутранысвет
вельміблізкі.Калітыдзеньдругі
будземагчымасцьуваспажыць
ва Узбекістане — вы тое самі
адчуеце. Таму нам варта разам
ажыццяўляць ўзаемавыгадныя
планы”.➔ Стар. 3 

ДзяржаўныяўзнагародыБеларусі
ўручыліветэранамлатвійскага
горадаДаўгаўпілсаўЦэнтры
беларускайкультуры

“Беларусьпамятае”—масаваяпатры
ятычнаяакцыяпадтакойназвайштогод
праходзіцьуБеларусідаДняПерамогі.
Асёлетада75годдзяВызваленняпрай
шлаініцыяванаямоладдзюакцыя“Бела
русь памятае. Памятаем кожнага”. І за
межамі Бацькаўшчыны ўшаноўваюцца
ветэраны,якіяўдзельнічаліўвызвален
ні нашай Радзімы. 25 ліпеня 2019 года
ў Даўгаўпілсе ветэранам Вялікай Ай
чыннай вайны ўрачыста былі ўручаны
юбілейныямедалі“75гадоўвызвалення
Беларусі ад нямецкафашысцкіх захоп
нікаў”. Узнагароды ўручаў Генеральны
консулБеларусіУладзімірКлімаў.

Беларуская сталіца была, як вядома,
вызвалена ад гітлераўцаў 3 ліпеня 1944

года.ГэтаядатасталапразгадыйДнём
незалежнасці Беларусі. Маштабна ад
значылі ў краіне 75годдзеВызвалення.
Юбілеюгістарычнайпадзеіпрысвечаны
медалі, якіх удастоены партызаны, сал
даты і афіцэры, якія ваявалі ўБеларусі,
вызваляліяезямлюаднацыстаў.20зіх
цяпер жывуць у Даўгаўпілсе, і мы за
прасілі іхнаўрачыстасцьуЦэнтрбела
рускайкультуры.Прыйшлінеўсе:гады,
здароўе.УладзімірКлімаўусваёйпрамо
венагадаўпранекаторыяважныямоман
тызваеннайгісторыіБеларусі:абарона
Брэсцкай крэпасці й Магілёва, шырокі
партызанскірух,спаленыяХатыньіты
сячыіншыхвёсак,лагерсмерці“Трасця
нец” ідзіцячыканцлагер“ЧырвоныБе
раг”,аперацыя“Баграціён”івызваленне
Беларусі ад акупантаў. “У Беларусі, па
водлеапошніхпадлікаў,загінуўувайну
кожны трэці жыхар. Калі б не вайна, у
краінежылобцяпернеменшза30міль
ёнаў чалавек, а зза яемы па колькасці
насельніцтва на ўзроўні 1941 года... Я
ўпэўнены:здаровысэнспавіненперамаг
чы,трагічныяпадзеітойвайныбольшне
будуцьпаўтарацца зноў”,—падкрэсліў
беларускідыпламат.Ёнвыказаўпадзяку
ветэранамзаіхгераічнаеюнацтваўімя
перамогі,вызваленняРадзімы.

С т а р ш ы н я
Даўгаўпілскага
таварыства зма
гароў антыгітле
раўскай кааліцыі
Ларыса Міхай
лаўна Задохіна
павіншавала чле
наў арганізацыі
з дзяржаўнымі
ўзнагародаміБе
ларусі. Яна так
саманосіцьусэрцычасцінкубеларускай
трагедыі:удвазпаловайгадыбылавы
везеназВіцебскаўканцлагер.

Зхваляваннем,слязамінавачахлю
дзішаноўнагаўзроступрымалімедаліз
рукГенеральнагаконсула.“Няхайжывеі
квітнеемаяроднаяБеларусь!”—успом
ніўроднуюгаворкурадавыпартызанЛе
анідАндрэевічЛітвінаў, які ваяваўпад
ПолацкаміблакаднымЛенінградам.

Анатоль Гаўрылавіч Гунар казаў:
“Мнебыло13гадоў,каліястаўразвед
чыкамупартызанаў.Мызаходзіліўмно
гіяхаты.Такіхадносіндасавецкіхвай
скоўцаў,партызан,якуБеларусі,янідзе
больш не сустракаў. Простыя жыхары
былізвельмівысокайсамасвядомасцю.
Беларускія падзеі я ўспамінаю кожны

дзень і вельмі ўдзячны Прэзідэнту Бе
ларусі за медаль”. Аляксандр Сямёна
віч Сцяпанаў павайсковаму адчаканіў:
“Дзякуюзапамяць!”.Укожнагаз іхза
плячымацэлаежыццёісваявайна.Пры
чымдлякагосьціянапрадаўжаеццайпа
гэтыдзень—устрашныхснах,адгалос
ках раненняў, галодных успамінах ды
вострымпачуццінесправядлівасці,калі
гісторыю той страшнай вайны пачына
юцьперапісваць...Тамутакшчыраветэ
ранырадавалісятойкрысеўвагі,якуюім
удзяліліГенконсульстваБеларусі,Цэнтр
беларускай культуры. Таму з такім за
давальненнем глядзеліслухалі святоч
ны канцэрт, а пад песню ў выкананні
Паўла Прозара нават станцавалі вальс.
➔ Стар. 5 
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Паклікаў 
Давыд-

Гарадок 
Стар.  7

Свя та 
са сла вян скай 

даў ні ны
  Стар. 4

Ма лю юць 
дзе ці 

Бе ла русь
Стар. 5

Да ні на ўдзяч нас ці, да ні на па ва гі
памятаем!

Паміж Мінскам і Ташкентам
СяБры

Беларусь і Узбекістан хуткімі тэмпамі развіваюць супрацоўніцтва: краіны за кароткі тэрмін выйшлі на ўзровень стратэгічнага 
партнёрства. Пра тое гаварылася ў пару, калі Беларусь з афіцыйным візітам наведваў Прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мірзіёеў.

Ветэраны Даўгаўпілса з сябрамі на ўрачыстасці
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БеларуСкімаЦярык
Нашылюдзі
наБайкале
іркуцкаетаварыства
беларускайкультуры
імяянаЧэрскагазноў
запрашаедасябеўгосці—
наміжнародныфорум
“БеларусысветунаБайкале”

Сустрэчаўжохутка: з21па
27жніўня.Тамбудзецікавабе
ларусаміўсім,хтомаеінтарэсда
нашай культурай, цэніць зносі
нызблізкіміпадухулюдзьміз
розныхкраін.Хтолічыцьвозера
Байкал, як і самі арганізатары
форуму, месцам сілы. “Возера
Байкалікампаніяаднадумцаў…
Штоможабыцьлепш!—запра
шае гасцей кіраўніца суполкі
АленаСіпакова.—Мывыдатна
адпачнемнаБайкале. Будзе аб
мендосведам,аэнергетыкаБай
кала дапаможа ўсім натхніцца
на супрацу па захаванні й
развіцці беларускіх традыцый,
мовы,культуры”.

Багатую й разнастайную
культурнапазнавальную пра
граму абяцаюць арганізатары:
з прэзентацыямі кніг, прэс
канферэнцыяй, круглым ста
лом, экскурсіямі, канцэртамі,
сустрэчамі з сібірскімі бела
русамі ў глыбінцы. Як тое бу
дзе— плануем расказаць. Ад
накнепашкадуетой,хтонасвае
вочыўсёпабачыць.

Іван Іванаў

Аляксандр Лукашэнка і Шаўкат Мірзіёеў 
ва ўрадавай рэзідэнцыі  “Заслаўе”
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Падрыхтаваў Іван Ждановіч 

пагаДНеННе

Эх,дарогі…
Чацвёрты патрыятычны аўтапрабег “Дарогі

вайны.Дарогіміру.Дарогіпамяці”праходзіў26–
28ліпеняўРасіідыБеларусі.Галоўныініцыятар,
арганізатар аўтапрабегаў — Беларуская нацыя
нальнакультурнаяаўтаноміяСмаленскайвоблас
ці, курыруе праектФНКА “БеларусыРасіі”.Як
паведаміў нам кіраўнік Беларускага таварыства
пасувязяхзсуайчыннікамізарубяжом“Радзіма”
МаксімДубянок,якісустракаўгасцейуМінску,
сёлета імпрэза прысвечана была 75годдзюВы
звалення Беларусі, а таксама 20годдзю ФНКА
“БеларусыРасіі”.

Да аўтапрабегу быў выдадзены юбілейны
Атласпамяці,маршрутузгодненыпанапрамках
галоўныхстратэгічныхудараўБеларускіхфран
тоў.КалонарухаласяпалініяхСмаленск—Шу
мячы—Магілёў,Талачын—Мінск—Мядзел,
Глыбокае—Наваполацк—Ушачы,іпразсектар
Віцебск— Лёзна— Рудня беларусы Расіі вяр
нуліся дадому. Па ходзе аўтапрабегу ладзіліся
сустрэчызмясцовыміжыхарамі,угарадахіпа
сёлкахпрайшлімітынгірэквіемы.Сабраныматэ
рыялыпаўвекавечанніпамяцізагінулых,гісторыі
бітваў,якіябудуцьвыкарыстаныўновымвыдан
ніАтласапамяці,атаксамапрыпадрыхтоўцыда
75годдзяВялікайПерамогі.

Хтонавучыцьдзетаклётаць?

Алімпійская чэмпіёнка па фрыстайле Ала
Цупер адкрыеЦэнтрдляразвіцця здольнасцяў
дзяцейад2да12гадоўуМінску.Пратоеспарт
сменка расказала карэспандэнту БЕЛТА.Яна
хоча, каб Беларусь заўсёды заставалася спар
тыўнай краінай. А дзеці, якія вядуць актыўны
ладжыцця,растуцьбольшздаровыміймэтана
кіраванымі.“Якмамадвухдзяцейіспартсменка
ябачусваюмісіюўтым,кабдапамагчыюным
развіцьсваенавыкіўспорце”,—распавялаАла
Цупер.

Цэнтр адкрыецца ўмінскіммікрараёнеКа
меннаяГорка,дзежывешматмаладыхсем’яў,
ужоўверасні.Упраграмецэнтра—спартыў
ная й аздараўленчая, эстэтычная гімнастыка,
фрыстайл,акрабатыкайпаркур.Заняткібудуць
праводзіць трэнеры, якія маюць досвед працы
здзецьмі.

гасцейпалічылі
дыяшчэзапрасілі

Каля 37,5 тысяч турыстаўнаведаліБеларусь
учасеІІЕўрапейскіхгульняў—пратоепаведаміў
журналістамупрэсцэнтрыБЕЛТАнамеснікМі
ністраспортуйтурызмуМіхаілКравец.Нагуль
ні па квітках заехалі 8167 замежных грамадзян,
на падставе акрэдытацыі— 6813. Чыноўнік лі
чыць:правядзеннеЕўрапейскіхгульняўстаноўча
паўплываланаэканомікутургаліны.Напрыклад,
уМінскуэкспарттурпаслугвырасна10%,павя
лічыўсяйраздробнытаваразварот,загрузкагатэ
ляў(на20%).

Гасцей запрашалі мэтанакіравана: толькі
Мінспорту ладзіў нацыянальны стэндБеларусі
зпрэзентацыяйспаборніцтваўна24міжнарод
ных турвыставах. Праведзены шэраг асобных
прэзентацыйтурпатэнцыялукраіны,12азнаям
ленчыхтураў.ПрыўдзелеМінспортуствораны
відэаролікпраМінскяксталіцуІІЕўрапейскіх
гульняў,якіпаказвалінабартахсамалётаўавія
кампаніі EtіhadAіrways. Відэаролік пра турпа
тэнцыялБеларусідэманстравалійнатэлеканале
Euronews.

Штопасеянаякасна—тое,кажуць,абавязко
вапрарасце.Новыябуйныяміжнародныяспабор
ніцтвыўсё часцейпрымаеБеларусь. І бязвіз—
дзейнічае.

Мінск. Масква. Дыяспара 

Пагадненнеабпраграмепадпісалі
рэктарМаскоўскагадзяржуніверсітэ
та імяМ.ЛаманосаваВіктарСадоў
нічы і рэктар Беларускага дзяржуні
версітэтаАндрэйКароль—18ліпеня
ў СанктПецярбурзе, на VІ Форуме
рэгіёнаўБеларусідыРасіі.Праграма
распрацавана гістарычнымі факуль
тэтамі абедзвюх ВНУ пры ўдзеле й

падтрымцы актывістаў Федэральнай
нацыянальнакультурнай аўтаноміі
“Беларусы Расіі”. З расійскага бо
ку праграму ўзначальвае выканаўчы
дырэктар ФНКА “Беларусы Расіі”,
кіраўніцалабараторыігісторыідыяс
паргістфакаМДУімяМ.Ламаносава
АксанаСолапава,збеларускага—да
цэнткафедрыгісторыістаражытнага

светуйсярэдніхвякоўгістфакаБДУ
АндрэйПрохараў.

Праграма “Гісторыя беларускай
дыяспары” — першая сумесная ра
сійскабеларуская аспірантура, вы
пускнікі якой упершыню ў гісторыі
міжуніверсітэцкай супрацы Расіі й
Беларусі атрымаюць два дыпломы
двухгалоўныхуніверсітэтаўСаюзнай
дзяржавы. Абодва бакі будуць імк
нуццадацьмагістрантаммагчымасць
атрымаць фундаментальныя веды,
прайсціяркіянавучальныяпрактыкі,
паўдзельнічаць у палявых даследа
ваннях. Першы набор на магістар
скуюпраграмуўжостартаваў.

Дарэчы, менавіта актывісты НКА
“Беларусы Масквы” са згаданай ла
бараторыяй МДУ стварылі інфарма
цыйнааналітычны партал “ДРУЖБА
НАРОДОВ. Палитра диаспор, земля
честв, автономий, национальнокуль
турных общественных организаций”:
http://www.palіtradіaspor.ru/.Галоўнай
мэтайпраектападаеццафармаваннеў
Расіі“единойгражданскойнации”.

Ры гор Гарэшка

Міжнародную сумесную адукацыйную магістарскую праграму 
“Гісторыя беларускай дыяспары” будуць асвойваць аспіранты 

як Беларускага, так і Маскоўскага дзяржуніверсітэтаў

Эстонскіявучніпаўдзельнічалі
ўФэсцепаэзіі“голассвайго
пакалення”,штоўчацвёртыраз
праходзіўуНясвіжскай
цэнтральнайраённайбібліятэцы
імяпаўлюкапранузы

ШтогодуЭстонііЦэнтрнацыяналь
ных меншасцяў “Радзіма” праводзіць
ДнібеларускайкультурыўТаліне.Ад
назмэтаўнашыхутыядні—знаёміць
жыхароўЭстоніізтворчасцюбеларус
кіх пісьменнікаў. Такія музычнапаэ
тычныявечарынысталітрадыцыйнымі.
Мыўжознаёміліталінцаўзбеларускі
міказкамі,зжыццёмітворчасцюЯнкі
Купалы,Максіма Багдановіча, Пімена
Панчанкі.Амінулы,2018годбыўюбі
лейнымдляпаэтафрантавікаПаўлюка
Пранузы(1918–2007).ДзякуючыЦэнт
ру“Радзіма”імпрэзыпатворчасціпаэ
тамыпрацягваемісёлета,утымлікуі
ўНясвіжы.

Вартанагадаць:летасьувосеньмы
ўшаноўвалі памяць Паўлюка Прану
зы ў Таліне. У прыватнасці, правялі
конкурс,зладзіліяркуюміжнародную
выставу дзіцячых малюнкаў “Вершы
ПаўлюкаПранузыўмалюнках”.Ітады
жз’явілася ідэя:паказацьяеўНясві
жы,дзедоўгічасжыўіпрацаваўпаэт
іпедагог.Звязаласязсупрацоўнікаміз
Нясвіжскайбібліятэцы,распавялапра
нашпраект.ЗЛюдмілайІванаўнайВіт
ко,дырэктаркайбібліятэкі,дамовіліся
прасустрэчу,іўлютымразамзмужам
ікіраўніцайпраекта“Школыпабраці
мы”48ймінскайшколыВольгайПят
роўнайКанановічнаведалібібліятэку.
Нас там гасцінна сустрэла загадчыца
аддзелаабслугоўваннядыінфармацыі
ЗояАнатолеўнаСілкова.Нампаказа
лібібліятэку,распавяліпракірункіяе
працы,апотымзакубкамгарбатымы
абмеркаваліпланы,напрамкісупрацы.
Тадыжяперадалаўбібліятэкунашу
выставу. Мы атрымалі запрашэнне
паўдзельнічаць у ІV фэсце паэзіі імя
Паўлюка Пранузы “Голасам свайго
пакалення”. Запрашэнне прынялі, бо
вясной планавалася паездка вучняў і
настаўнікаў Лауласмааскай школы ў
Беларусь—уплынізгаданагапраек
та “Школыпабрацімы”, які 14 гадоў

дзейнічаеміжгэтайэстонскайшколай
ісярэдняйшколай№48г.Мінска.Па
вяртаннідадомупачалірыхтавацьна
вучэнцаўдафэступаэзіі.Вучнізнаёмі
лісязвершаміПаўлюкаПранузы:чы
талііх,перакладалі,вучылінапамяць
упадабаныявершы.

Калі мы былі ў Нясвіжы, то даве
даліся:украсавіку2015гаНясвіжскай
цэнтральнай раённай бібліятэцы бы
ло прысвоена імя Паўлюка Пранузы.
Гэта й падштурхнула яе працаўнікоў
зладзіць, правесці тады Першы фэст
паэзіі імя Паўлюка Пранузы “Голасам
свайго пакалення”. Фэст прысвечаны
ўраджэнцу вёскі Вылева Добрушскага

раёна, паэту, ганароваму грамадзяніну
Нясвіжа, ветэрану Вялікай Айчыннай
вайны,якібольшуючасткужыццяпра
жыўуНясвіжы.Сёлетніжфэстладзіўся
16красавіка,наягопрыехалавялікаяэс
тонскаядэлегацыя:23педагогійнаву
чэнцы.Уфэсцепаўдзельнічалі8вучняў
Лауласмааскайшколыі3вучнізБела
рускайнядзельнайшколы“Буслікі”.Да
тагожэстонскаядэлегацыяпрадставіла
сваю канцэртную праграму, якая была
сустрэтагарачыміапладысментамі.

Нафэсцеадкрыласянашавыстава
“ВершыПаўлюкаПранузыўмалюн
ках”іфотавыстава“ПаўлюкПрануза:
педагог, ветэран, паэт”.Юныя нашы
мастакі з тых, хтобыўу складзе дэ
легацыі,распавядалі,чамуабралі гэ
тыверш,імбыліўручаныпадзячныя

лісты.Удзвюхзалахпраходзіўфэст:у
адной—конкурсчытальнікаў“Чыта
ючыПаўлюкаПранузу”,удругой—
токшоу “Мая нявыдадзеная кніга”:
там аўтары чыталі ўласныя вершы.
Двое з вучняў нашайшколы “Буслі
кі” паўдзельнічалі ў токшоу: браты
ЛарэнзаПукк (верш“МояЭстония”)
і Рычард Раберта Пукк (верш “Мой
котёнок”).Авучаніца8класаЛаулас
мааскайшколыЕлійзэРааматчытала
верш“Ветрыдуют”.РычардРаберта
заняўпершаемесцаваўзроставайка
тэгорыі8–10гадоў.Незасталасяўба
куадсваіхвучняўія:чыталатаксама
сваевершы,набеларускаймове.

У конкурсе “Чытаючы Паўлю
каПрануза” былі адзначанычацвёра
хлопцаўзЛауласмааскайшколы,якія
чыталі вершы паэта на беларускай
мове:ЯнарХагала,РоландСатс,Эркі
Бацхаус, Карл Эрык Роотфельдт. Ні
хтозудзельнікаўнезастаўсябезбела
рускагасувеніра,усеатрымалідыпло
мыйпадзячныялісты.Упадтрымку
эстонскіхсяброўуконкурсепаўдзелі
нічалійвучні48ймінскайшколы.

Пасляфэстумынаведаліцудоўны
Нясвіжскізамак.Выдатныяўспаміны,
уражанні ад фестывалю засталіся ў
наснадоўга.

Ні на Пэ эр на,
сябарпраўленняЦэнтра

нацыянальныхменшасцяў
“Радзіма”,Эстонія

каштоўНыДоСвеД

Фрыстайлістка, 
алімпійская 

чэмпіёнка 
Ала Цупер 

на п’едэстале 
гонару ў Сочы. 

2014 г.

Гас ця ва лі ў Ня сві жы

Рэктары падпісваюць пагадненне

Госці з Эстоніі разам з нясвіжскімі сябрамі на фэсце ў бібліятэцы
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 
Беларусь і Узбекістан сён

ня—гэтанадзейныяпартнёры
йсябры.Тамунезамінаенівя
лікая геаграфічная аддаленасць
паміж Мінскам і Ташкентам,
ні амаль 25гадовы перапынак
у дыпадносінах пасля распаду
СССР. У немцаў, дарэчы, ёсць
показка, што старая любоў не
ржавее—тоеж,пэўна,можна
сказацьіпрамоцнаедаўнейшае
сяброўства. Вы б толькі чулі,
якімі апладысментамі сустрэ
лігледачынасцэнеБеларускай
дзяржфілармоніі знакаміты,
створаны яшчэ ў 1970 годзе ў
Ташкенце, вакальнаінструмен
тальныансамбль“Ялла”падкі
раўніцтвам народнага артыста
Узбекістана Фаруха Закірава!
Ягонуюпесню“Учкудук—три
колодца” многія падпявалі: як
песнюсваёймаладосці.

ВІАдоўгажыхарбыўпрыго
жай разыначкай на святочным
“торце” — галаканцэрце, што
адбыўся пасля адкрыцця Дзён
культуры Узбекістана ў Бела
русі.Яныпраходзіліз29ліпеня
па 1 жніўня ў плыні ІФоруму
рэгіёнаўдзвюхкраін.Убудын
ку Дзяржкансерваторыі былі
разгорнутыфотавыстава“Куль
турная спадчына Узбекістана”,
экспазіцыя дэкаратыўнапры
кладнога мастацтва, на якой
выклікалі захапленне гасцей
свята разьба па дрэве, лакавая
мініяцюра,вышыўка,тэкстыль,
нацыянальнае адзенне й аксэ
суары. Майстры мастацтваў, а
сярод іх былі ансамбль народ
нагатанца“Ташкентзебалары”,
узбекскінацыянальныансамбль
“Мумтоз”,заслужанаяартыстка
Узбекістана Айгуль Надзірава
ды іншыя спевакісалісты, вы
ступаліяшчэўБабруйску—на
сцэне Магілёўскага абласнога
тэатрадрамыйкамедыі.Шмат

фарбнасцьібагатаяаздобакас
цюмаў,вытанчанаяпрыгажосць
рухаў, музыкі, спеваў… Нават
вершыАлішэраНаваігучаліса
сцэныўперакладзенасучасную
рускуюмову.Іўтойжадзеньу
Мінску, крыху раней, адкрылі
помнік (скульптар Максім Ма
карэвіч)гэтамузнакамітамупаэ
тумысляру XV стагоддзя, што
ўпершынюпачаўпісацьвершы
на роднай яму стараўзбекскай
мове, анефарсі, якбылотады
заведзена.Помнікбюстстаіцьу
аднымзмінскіхсквераў(пэўна,
разамзпомнікамсквератрымае
імяАлішэраНаваі?) непадалёк
адНацыянальнагаАлімпійскага
стадыёна“Дынама”,наскрыжа
ваннівуліцСвярдловайКірава.

Ікаліўжоішліпоўнымходам
Днікультуры,першыФорумрэ
гіёнаўБеларусідыУзбекістана,
убеларускуюсталіцу31ліпеня
ўпершынюзафіцыйнымвізітам
прыляцеўПрэзідэнтУзбекістана
ШаўкатМірзіёеў.АляксандрЛу
кашэнкаўтойжадзеньзапрасіў

высокага госця на нефармаль
ную вячэру ўмінскае прадмес
це—удзяржаўнуюрэзідэнцыю
“Заслаўе”.Ізблізкупабачылімы
на відэа, фотаздымках падару
нак Шаўката Мірамонавіча кі
раўніку беларускай дзяржавы:
альтанку,аздобленуюразьбойпа
дрэве.Просташэдэўрузбекскіх
майстроў! Дар можна расцэнь
ваць і як жэст сяброўства, і як
запрашэнне да працягу дыяло
гу—бо,яквядома,празгутар
ку адладжваюцца стасункі між
людзьмі,краінамі,народамі.Ле
тась,каліАляксандрЛукашэнка
быў госцем Шаўката Мірзіёе
ва, узбекскі сябар запрасіў яго
больш чым на паўдня ў горы
Чымгана, ва ўрадавую рэзідэн
цыю—кіламетраўза80адТаш
кента.Там іпабачыўПрэзідэнт
Беларусі будынкі, інтэр’еры,
аформленыя ў нацыянальным
стылі, у тым ліку— разьбу па
дрэве.Пэўна,звярнуўнапрыга
жосцьувагу,аПрэзідэнтУзбекі
станавырашыўальтанкуўтакім
стылісябрупадарыць.Іўхуткім
часеавіярэйсампаляцеўуБела
руськаштоўныгруз,анародныя
ўмельцысабраліпотымсваётва
рэннеўрэзідэнцыі“Заслаўе”.

Сустрэчыпрэзідэнтаўпрахо
дзіліўПалацыНезалежнасці—
якувузкімскладзе,такіўпашы
ранымфармацезудзеламчленаў
дэлегацый.АляксандрЛукашэн
казвярнуўувагу,штоУзбекістан
знаходзіццаўцэнтрыЦэнтраль
найАзіі, Беларусь—уцэнтры
Еўропы:“Зтымзвязаныяінашы
перавагі, і нашы праблемы…
Сённяёсцьпраштопагаварыць.
Алесамаегалоўнае—вашаіні
цыятываабтым,кабінізы,рэгі
ёны завязаць у супрацоўніцтве.
Гэта, пэўна, самая фішка гэта
гавізіту…Нашасправа—ад
крыць дарогу. Мы яе адкрылі.
Пагэтайдарозепавінныпайсці

тыя, хто будзе выконваць ра
шэнні,рэалізоўваць“дарожную
карту”, якую зацвердзілі ўрады
УзбекістанайБеларусідысёння
рэалізоўваюць”. Абмяркоўвалі
шырокае кола пытанняў супра
цы, з акцэнтам на ўмацаванне

эканамічных адносін. Гаварылі
прасумесныяпраектыўмашы
набудаванні (холдынгі “Амка
дор”і“Бабруйскаграмаш”ства
рылі сумесныя вытворчасці ва
Узбекістане, на Ташкенцкім
трактарным заводзе збіраюцца
трактарымаркі “МТЗ”, будзе й
сервісны цэнтр па іх абслугоў
ванні), лёгкай прамысловасці,
сельскай гаспадарцы (беларус
кія спецыялісты будуюць тры
малочнатаварныя комплексы),
фармацэўтыцы, транспартнай
сферы,ІТсектары.І,вядомаж,
праміжрэгіянальнаеўзаемадзе
янне (таму паспрыяе й Форум
рэгіёнаў), паглыбленне вытвор
чайкааперацыі,узаемаспрыянне
гандлю таварамі й паслугамі.
Па выніках перамоў падпісана
12 пакетаў дакументаў аб раз
віцці супрацы між краінамі ў
розныхсферах.

Шаўкат Мірзіёеў пасадзіў
ёлку наАлеі ганаровых гасцей
ля Палаца Незалежнасці. Прэ

зідэнтыразамнаведалівыставу
нацыянальнай прадукцыі Узбе
кістана,якаяпраходзілаўМін
ску.Наватехацьнепрыйшлося,
боВыставачныцэнтр“БелЭкс
па”—побачзПалацамНезалеж
насці. Там, дарэчы, на стэндзе

Джызакскай вобласці расказа
лі, што Заамінскі раён, у якім
нарадзіўся Шаўкат Мірзіёеў,
заключыўпагадненнеабсупра
цысаШклоўшчынай—малой
радзімайАляксандраЛукашэн
кі.ПотымШаўкатМірзіёеўна
ведаўПарквысокіхтэхналогій,
дзеямубыліпрадэманстраваны
найноўшыя распрацоўкі бела
рускіхкампанійрэзідэнтаў.

Іван Жда но віч
Да рэ чы. “Дарожная кар

та” развіцця супрацоўніцтва
Беларусі ды Узбекістана цяпер
змяшчае 155 канкрэтных дару
чэнняў органам дзяржкіраван
ня, арганізацыям і суб’ектам
гаспадараннядзвюхкраін. 35 з
іх прадугледжваюць рэаліза
цыюсумесныхвытворчыхпра
ектаў, 61—узаемныяпастаўкі
канкрэтных відаў прадукцыі,
59—рэалізацыюагульныхна
прамкаўсупрацы,утымлікуаб
мендосведам,праектыўсферы
адукацыі,правядзенневыстаў.
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Паміж Мінскам і Ташкентам
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“Хай збож жа рас це на пад ко ве Дзві ны”
умінскімвыдавецтве
“тэхналогія”выйшла
кнігавыбранайпаэзіі
Сяргеяпанізьніка

Гожы, “хлебны” загаловак
длянататкаў—сазборніка“На
падковеДзвіны”.Чытаювершы
нястомнага даследчыка Бела
рускага Мацерыка, які амата
рам паэзіі ўжо добра вядомы,
і адчуваю, што адкрываю та
ленавітага творцу наноў. Сяр
гей Сцяпанавіч новаю кнігай
непадсумоўваесвойпаэтычны
лёс,аразамзукладальніцайАк
сеняйТарасевічвядзенасдано
выхабшараў.Вядзейтуды,дзе
ёнваўсялякуюпарушчаслівы.
А“…сакрэтшчасця,насамрэч,
вельміпросты:яно—унезвы
чайнай прыгажосці моманту, у
вяртанні да роднага парога, у
быццізблізкімі,усупакоійсяб
роўстве,—пішаразважаеАксе
няТарасевіч.—Менавітатакім
простым шчасцем спяшаецца
падзяліцца Сяргей Панізьнік у
сваёй новай кнізе. Дасведчаны
крытыкне ўбачыць тутмудра
гелістых метафар і складаных
формаў—алебудзездзіўлены,
як арыгінальна ды натуральна,

агалоўнае,шчырагаворыцьаў
тарпражыццёвыя,філасофскія
рэчы.Прыдзвінскіянапевыар
ганічна ўплятаюцца ў канву
твораў, у якой уважлівы чытач
напэўназнойдзенатхненне,ся
гаючы таго самага глыбіннага,
роднагайкрыхупрызабытагаў
нашайрухомайрэчаіснасці бе
ларускагакосмасу”.

Першы раздзел зборніка —
“Зялённашбор!”.Уневялічкай
прадмоўцы аўтар удакладняе
“Там,дзенараджаюццавершы…
Вершы ахвотней прыходзяць і
шчырэйпрамаўляюцца там, дзе
самз’явіўсянасвет.Длямяне—
гэта мёрскі бераг Прыдзвін
ня…”. Паэзія Сяргея
Сцяпанавіча поў
ніцца фальклор
нымі матывамі.
У вершах паў
сюль нібыта
бруяцца кры
ніцы народ
най мудрасці,
свежасць ад
якіх напаўняе
ветразі й наша
га сённяшняга
жыцця. Кніга

“На падкове Дзвіны” мае
процьму тапанімічных пазнак.
Лявонпаль (ранейшыя най
менні—Лількі,Чурылавічы)—
зразумела,уцэнтры.Лявонпаль
шчыруей гаспадарыць.Аяшчэ
насчакаюцьсустрэчызхутарам
Бабышкі,вёскамі Ільмовікі,Па
ташня,Рыбачкі,Латышы,Пуці
нава,Дрыса…Іўсезгадкітакія
натуральныя! Між тым Сяргей
Панізьнік дадае такія рысачкі ў

плынь аповеду: “Мае радавод
ныякарані—наПрыдзвінні,між
ДзіснойіДруяй.Прынагодзепі
шуць, што пісьменнік са сталі
цынаведаўсваюмалуюрадзіму.
Якая крыўда глыбінцы, нашым
радаводнымвытокам…”.

“Лявонпальская метраполія
Лапацінскіх”, “Дрыса— стыр
но гарадоў”, “І здзейсніцца
Дзісна!”, “Рэквіем па ахвярах
Асвейскай трагедыі”, “Белая
царкваляЧарэі”…Адтворада
творавыбудоўваеццапаэтыч
ная тапанімічная энцыкла
педыя Прыдзвінскага краю.
Вершы “з адрасамі” нельга
чытацьбезхвалявання.Пэў
на,тыміблізкая,моцнаядля
чытачапаэзіяСяргеяПанізь
ніка, што нагадвае нам пра
нашыродныякуточкі.

Новая кніга рупліва
га мастака слова нагадала
пра яго зборнікі папярэд
ніх дзесяцігоддзяў: “Каст
ры Купалля” (1967), “Паля
вая пошта” (1972), “Крыло
надзеі” (1975), “Чало і век”
(1979), “Адкуль вясёлка п’е
ваду” (1981), “Слова на да
брыдзень” (1982), “Маця

рык” (1985), “Жыцень” (1986),
“Мы — грамацеі” (1989),
“Стырно” (1989), “А пісар
земскі…” (1994), “Сустрэча
роднасных сусветаў: перакла
ды і вершы” (1997), “Золкая
зёлка” (1999), “Пры сьвячэн
ні…” (2004), “Дабравест: Пес
нінасловыСяргеяПанізьніка”
(2006),“Літарыўрасе:зборнік
вершаўдлядзяцей”(2010),“На
ўсевякі…Зборніквершаўнабе
ларускаймовеіўперакладахна
англійскуюінафранцузкуюмо
вы” (2011), “Нас—многа!Га
доўувершаваныярадкі”(2012),
“Аўтографы.ЗкніжніцыСяргея
Панізьніка (1960–2011) (2016),
“Гасцінцы з пуцявінгасцін
цаў:вершывершаняты”(2016),
“Выбранае: паэзія за паўста
годдзя творчай працы” (2017),
“Аблічча сустрэчаў: нататкі”
(2017)…Ацэлаяж бібліятэка,
якаяназбірваласяболейякпаў
стагоддзя няпростага жыццё
вага й мастацкага лёсу Сяргея
Панізьніка! Бібліятэка праўды
іверы,надзеідыўзлёту.Біблія
тэкалюбовідароднагакраю!..І
новаякніга—дастойныпрацяг.

Кас тусь Ладуцька

Помнік Алішэру Наваі ў Мінску

Беларуска-ўзбекскі круглы стол у Купалаўскім музеі
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Свя та са сла вян скай даў ні ны

Гру шын скі. З бе ла рус кім ак цэн там

Асаблівае месца займае
Святая Тройца ў хрысціянскім
календары. Свята спалучана з
даўнімі, яшчэ дахрысціянскімі
культурнымі традыцыямі, аб
радамі славянскіх народаў. Як
лічыць прэзідэнт Самарскай
абласной грамадскай аргані
зацыі беларусаў і выхадцаў з
Беларусі “РускаБеларускае
Братэрства 2000” Ірына Глус
кая, святкаванне Тройцы ў на
шым часе спрыяе зберажэнню
самабытных традыцый наро
даў, якіяжывуць на самарскай
зямлі. А сёлета беларуская ды
ўкраінская суполка (Украінскі
нацыянальнакультурны цэнтр
“Проминь”, якім кіруе Андрэй
Шчобак) вырашылі аб’яднаць
намаганнідыразампаўдзельні
чацьуміжмуніцыпальнымсвя
це рускай народнай культуры
“Русская берёзка”, якое было
на Тройцу, 16 чэрвеня, у сяле
райцэнтрыКінэльЧаркасы.За
снаваным,дарэчы,украінцаміў
1744годзе.

Творчыя гурты грамад
скіх суполак запрасіў на свята,
як ганаровых гасцей, Сяргей
Радзько,кіраўнікадміністрацыі
муніцыпальнага раёна Кінэль
Чаркаскі. Выступалі на “Хоро
воднойполяне”,галоўнайсцэне
свята, народны ўкраінскі хор
“Проминь” (мастацкі кіраўнік
Уладзімір Пісараў), заслужаны

беларускі вакальны ансамбль
“Каданс” (мастацкая кіраўніца
ІнаСухачэўская) і салістка, ак
тывісткамоладзевагааддзялен
ня суполкі беларусаў Лізавета
Глубінец.

СпачаткугосцізСамарына
ведалі гістарычнакраязнаўчы
музей КінэльЧаркаскага раёна
і 180гадовы Храм Узнясення
Хрыстова. Затым творчыя гур

тывыступілінаўрачыстымад
крыцці свята: “Хороводная по
ляна”—прыберазеракіКінэль,
непадалёк ад гаю. Шматлікія
гледачы, госці свята цёпла су
стракалібеларускігурт,ускла
дзе якога ў той дзень выступа
лі салісткі Арына Камісарава,
Анастасія Гуркіна,МарынаКі
рылава,МарынаКашаева,Тац
цяна Даутава, Іна Сухачэўская.

Прагучалі песні “Кадриль”,
“Золотая ярмарка”, “Гармонік
грае”, “Бульбачка”, “Лявоніха”,
“Зпадшэрагакамушыка”,“Ва
ренька”,папурынатэмурускіх
народныхпесень.Выступусяле
сустрэлі бурнымі апладысмен
тамі, а пад заключную песню
гледачызладзілівялікікарагод.

Парадавала гасцей свята і
юная спявачка Лізавета Глубі
нец:спявала“Гляжувозёраси
ние”.АЯнаСтрынакова, акты
вістка моладзевага аддзялення
беларускай суполкі, паўдзель
нічалаўконкурсефестываліна
двух інтэрактыўныхпляцоўках:
напаляне“Русскийкостюм”дэ
манстравала дзявочы сцэнічны
рускі касцюм, а на паляне “Бе
рёзовая Русь” чытала верш Ба
рысаСіроціна“Бытьможет,то,
чтоговорюя...”.Паслявыступ
ленняў на інтэрактыўных пля
цоўках для удзельніц творчых
дэлегацый арганізатары свята
правялімайстаркласпазвіванні
вянкоўзбярозавыхгалінак.Та
кія,дарэчы,здаўнавыкарыстоў
валіпрыварожбахнаТройцу.З
вянкамідзяўчатыпадыходзіліда
ракі,кабдаведацца:цівыйдуць
янызамужухуткімчасе.Вянок,
які плыве ад дзяўчыны, абяцаў
ёйхуткі сыход зроднайхатыў
замужжа. Калі ж закруціўся на
месцы,апотымпаплыўадяе,то
казалі: замуж выйдзе ў наступ

нымгодзе.Калівянокпрыбівала
даберага,точасзамужжаяшчэ
не надышоў. Натуральна, дзяў
чаты,інетолькібеларускія,свае
вянкіспусцілінаваду...

Творчыя дэлегацыі бела
рускай ды ўкраінскай суполак
годна, ярка прадставілі культу
ру сваіх народаў на свяцефес
тывалі “Русская берёзка”, якое
праходзіла ўжо ў шосты раз.
Удзельнікі святочнай імпрэзы
атрымалі дыпломы, сувеніры.
А кіраўнікі суполак вырашылі
працягваць супрацу, стварыць
агульнырэпертуардлякалекты
ваў двух нацыянальнакультур
ныхаб’яднанняў.

ДомдружбынародаўСамар
скайвобласці,кіраўніцтвабела
рускай ды ўкраінскай суполак
выказваюць падзяку Адмініст
рацыі муніцыпальнага раёна
КінэльЧаркасы,асабістакіраў
нікураёназагасціннасцьісар
дэчныпрыём.

Мі ка лай Бой ка

Са мар ская су пол ка бе ла ру саў паў дзель ні ча ла ў свя це-фес ты ва лі рус кай на род най  
куль ту ры “Рус ская бе рёз ка”, якое пра хо дзі ла ў плы ні свя та Свя той Трой цы

траДыЦыі

уміжнароднымфестывалі
аўтарскайпесніімя
валерыягрушына,што
ўчарговыразпрайшоў
наСамарскайзямлі,
паўдзельнічалітаксама
інашысупляменнікі

З 4 па 7 ліпеня наМастру
коўскіх азёрах — кіламетраў
40 па аўтатрасе ад Самары—
праходзіў46ыГрушынскіфес
тываль. Збіраліся аматары бар
даўскай песні з розных краін.
Працавала 15 розных эстрад
натэматычных сцэн. Пры тым
галоўнай фэстпляцоўкай, тра
дыцыйныммесцамправядзення
Галаканцэрта застаецца сцэна
навадзеўформегітары:галоў
нысімвалвядомагафестывалю.

Інашысупляменнікітамбы
лі! “Паўдзельнічаць у патрыя
тычныхімпрэзахнатэматычнай
сцэне “Победа” нам прапанаваў
Аляксей Халітаў, кіраўнік пля
цоўкі,— гаворыць Андрэй Кі

рылюк,дырэктарСамарскайаб
ласной грамадскай арганізацыі
беларусаў івыхадцаўзБеларусі
“РускаБеларускае Братэрства
2000”.—Мызрадасцюпагадзілі
ся,прычымвырашыліўсенашы
імпрэзы прысвяціць знамяналь
найдаце—75годдзювызвален
ня беларускай зямлі ад нямец
кафашысцкіхзахопнікаў”.Ісам
АндрэйАляксандравіч выходзіў
на сцэну. Трыа ў складзе Аляк
сея Халітава, Сяргея Кузняцова
дыАндрэяКірылюкапрадставі
ла на суд гледачоў канцэртную
праграму. Гучалі песні ваенных
гадоў і аўтарскіяпесенныякам
пазіцыіСяргеяКузняцова“Здрав
ствуйте,люди!”,“Еслибв41м”,
“Эх,пехота”,“Обнимитедрузей”
дыіншыя.Гучалайлегендарная
“Катюша”,атаксамапеснямэтра
аўтарскай песні БулатаАкуджа
вы“Здесьптицынепоют…”.

ІрынаГлуская,прэзідэнтсу
полкі“РускаБеларускаеБратэр

ства2000”згонарамкажа,што
ў Андрэя Кірылюка сапраўды
беларускі характар, ямуўласці
ваявысокаяадказнасць.Згадвае,
штоягобабуля,ВалянцінаСямё
наўнаБіруковіч,памужыМусі
енка,былародамзБабруйска.

У Грушынскім фестывалі,
дакладней, у адборачным туры
на гэтыфорум—у9мМіжна
родным Грушынскім інтэрнэт
конкурсе — паўдзельнічалі й
бардызБеларусі,многіязіхста
лілаўрэатамі,дыпламантамі.На
прыклад, пераможцам у наміна
цыі“Бард”стаў ІванПачывалаў
зГродна(закампазіцыю“Белый
груздь, чёрный груздь”), прызё
рыў гэтайнамінацыі—Тацця
наСалаўёвазГродна(песня“Ты
приходишь издалека”) і Любоў
Акунёва з Гомеля (песня “Ка

релия”. Прызёркай у намінацыі
“Паэзія”сталагамяльчанкаАлё
наАсенчык.

Варта згадаць, што белару
сыўрозныягадыстанавілісяй
лаўрэатаміГрушынскагафесты
валю. Упершыню прадстаўнікі
аўтарскайпеснізБеларусісталі
пераможцамі наXГрушынскім
фестывалі:у1977м.Тадызванне
лаўрэатаатрымаўтворчыгуртз
Мінска“Геликтит”.Атрыа“Фи
еста” зМаладзечна—Таццяна
Багавец (гітара, вакал), Натал
ляПаўлюшчык (гітара, вакал) і
СвятланаКулашка(флейта,пер
кусіі,вакал)—заваявалазванне
лаўрэатаўу1993годзе.Галоўны
прыз у аўтарскай намінацыі ў
розныя гады атрымалі чаты
ры беларускія барды. Адзін з
іх—БарысВайханскізМінска.

Дыпломпераможцыёнатрымаў
у 1978м за песню “Прощайте,
милыеместа”.

Грушынскі фестываль —
найбуйнейшы ў свеце твор
чы Форум аўтарскай песні. З
1968гаштогод збірае дзясяткі,
сотнітысячаматараўаўтарскай
песні з усіх куткоў свету.Каля
200 аўтараў і выканаўцаў, дуэ
таўіансамбляўсталізагэтычас
лаўрэатамі,атрымаліпуцёўкуў
творчаежыццё.Так сталася і з
Барысам Вайханскім. Дарэчы,
12верасня2019годаўМінску,
у канцэртнай зале “Верхні го
рад”пройдзеаўтарсківечарГа
ліны,БарысаіКаціВайханскіх.

Наогул, як сцвярджаюць
самі ўдзельнікі Грушынскіх
фестываляў, форум гэты можа
кардынальна змяніць жыццё.
Пра сваю песенную гісторыю
згаданая Любоў Акунёва рас
казвае: “У 1995м закончыла
Іванаўскае абласное вучылішча
культуры, рэжысёрскі факуль
тэт.Працавалаактрысай,рэжы
сёрам, педагогам тэатральных
класаў. А далей — Грушынскі
фестывальзмяніўусёмаёжыц
цё.Ябыламастацкімкіраўніком
сцэны“КольскийБугорок”ітам
у2010годзепазнаёміласязбе
ларускімволатамАляксеем,які
павёзмянеўГомель.Цяперя—
шматдзетная мама: у нас трое
дзетак.Калівыйдуздэкрэтнага,
товярнусяўГомельскіклубаў
тарскайпесні гарадскогаЦэнт
ракультуры,дзейпрацавалада
нараджэннямалодшайдачкі”.

Мі ка лай Бой ка

Лі пень 1978 г., г. Куй бы шаў. На Гру шын скім фес ты ва лі: Ба рыс 
Вай хан скі (з лыж кай), Мі ха іл Ва ло дзін і Ве ра ні ка До лі на  

(з міс кай), Ала Бя ляў ская (Акер ман) (па дае хлеб) і Ула дзі мір 
Боб ры каў (гля дзіць на тра пе зу). Фо та Эры ка Фрай ма на.

Анд рэй Кі ры люк, Аляк сей Ха лі таў і Сяр гей Куз ня цоў  
на тэ ма тыч най сцэ не “По бе да” Гру шын ска га  

фэс ты ва лю аў тар скай пес ні

Бе ла рус кія дзяў ча ты вян кі па ва дзе пус ка лі:  
на жа ні хоў ва ра жы лі...

Бе ла рус кая дзяў чы на Яна 
Стры на ко ва ў воб ра зе 

 рус кай прыгажуні
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Да ні на ўдзяч нас ці, да ні на па ва гі
памятаем!

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 
СябрыДаўгаўпілскагабеларускага

таварыства“Уздым”іЛіванскагасла
вянскагатаварыства“Узоры”падрых
тавалі кранальную канцэртную пра
граму.“Ветэранам”—такназываецца
верш, які паэт Станіслаў Валодзька
прачытаў на вечарыпамяці.Салісты
ВітальМіхайлоўскідыЯўгенПашке
вічпадгітарувыканаліпеснінатэму
вайны,абавязку,гонаруйсяброўства.
ГучалівершыпаэтаўЛілііВоранавай,
ЛюдмілыВілюмы,ЯўціхіяКанаплёва
йЯўгенаГолубева.

Ушчырай,даверлівайатмасферы
праходзілаімпрэза,інебылонаёйпа
фасу.Прыемнабылобачыцьпростыя,
душэўныя зносіны прадстаўнікоў
двухпакаленняў: адныпрайшлі вай

ну,другія—ведаюцьпраяепакнігах
і кінафільмах. Нашышчырыя словы
падзякізамірнаенебанадгалавойбы
лінапісанынапаперы, складзенайу
формеваеннагапісьма”трохкутніка”,
якоеветэраныразамзмедалёміквет
каміпанеслізсабойнапамяць.

Іўтуюжпару—27ліпеня—Даў
гаўпілсадзначыў75годдзеВызвален
ня.Угэтыдзеньлямемарыялавызва
ліцелям у парку Дубровіна прайшоў
мітынг.Наімгаварылі:нашгорадбыў
вызваленыўвынікунаступальнайРэ
жыцкаДзвінскай аперацыі. Загінулі
тысячылюдзей,горадляжаўуруінах.
Зтыхстрашныхпадзейтрэбавынес
ціўрок, гісторыюнельгаперапісаць,
нашчадкіпавінныпамятацьпраміну
лае,кабвайнаніколінепаўтарылася.

Пра тое казалі
мэргорадаАнд
рэй Элксніньш,
консулсаветнік
Расіі Наталля
Пус т а ва ла ва ,
консул Беларусі
Мікалай Раман
кевіч,старшыня
Даўгаўпілска
га таварыства
змагароў анты
г і т л е р а ў с кай
кааліцыі Лары
са Задохіна ды
іншыя.Хвілінай
маўчання мы
ўшанавалі па

мяцьзагінулых.ДаВечнагаагнюбылі
ўскладзеныкветкі,вянкіадгарадской
думы, дыппрадстаўніцтваў, грамад
скіхарганізацый.Умітынгупрынялі
ўдзел, усклалі вянок да мемарыялу
сябры праўлення Беларускага тава
рыства “Уздым”. На мемарыяле па
хаваны7воінаўвызваліцеляў,ісярод
іх—двазбеларускіміродавымікара
нямі:начальніксувязі4йударнайар
міі генералмаёрЯкаўЛагадзюк (ро
дамзвёскіДзераўнаяАнтопальскага
раёнаБрэсцкайвобласці,1898–1944)
іГеройСавецкагаСаюзакапітанКан
станцінАрлоўскі(Быхаў,Магілёўская
вобласць,1911–1944).

Затымадбыўсясвяточныканцэрт,
на якім сябры “Уздыма” Станіслаў
Валодзька і Лілія Воранава чыталі
свае вершы, Павел Прозар і Віталь
Міхайлоўсківыканаліпесні.

Жан на Ра ма ноў ская,
г.ДаўгаўпілсУзнагароды — ветэранам

карыСНыДоСвеД

Ма лю юць дзе ці Бе ла русь

Конкурс гэты ладзілі наш Цэнт
ры беларускай культуры ў супрацы з
Генеральным консульствам Беларусі
у Даўгаўпілсе, Беларускім культур
наасветніцкім таварыствам “Уздым”.
Прысвячаўся ён стагоддзю беларус
кай нацыянальнай дзяржаўнасці. А
12ліпеняўЦэнтрыбеларускайкульту
рымыпадводзілі вынікі конкурсуды
ўзнагароджваліюныхпераможцаў.

Большза30вучняўшколДаўгаў
пілсайДаўгаўпілскагакраюпаўдзель
нічаліўтворчымспаборніцтве. Іўсе
працыбыліпрадстаўленынавыставе
“Беларусьмая”,што з 26чэрвеняпа
3ліпеняэкспанаваласяўЛатгальскай
цэнтральнайбібліятэцы.Выставупа
бачылі таксама прадстаўнікі дзела
вых колаў Латгаліі на прыёме, арга
нізаваным Генконсульствам Беларусі
ўгонарДнянезалежнасціРэспублікі
БеларусьуЦэнтрыкультуры“Варпа”.
Аўрэшцетыядзіцячыямалюнківяр

нулісяўЦБК,дзекампетэнтнаежуры
вызначылапераможцаўутрохузрос
тавыхгрупах.

І вось — урачыстасць, узнагаро
джаннепераможцаў.Колькірадасціў
вачахюныхмастакоў,іхродных!Дып
ломы,салодкіяпрызыйпрыладыдля
малявання пераможцам уручалі Ге
неральны консул Беларусі Уладзімір
КлімаўікіраўніцаЦБК,старшынябе
ларускага таварыства “Уздым” Жан
наРаманоўская.“Гледзячынавашыя
малюнкі,адразуразумееш,штонаіх
намалявана менавіта Беларусь, ня
хайгэтабудуцьнацыянальныяжывё
лыбуселізубр,танцорыўнародных
строяхцісімвалыгарадоў”,—адзна
чыў, віншуючы пераможцаў, Уладзі
мірКлімаў.

Ваўзроставайгрупе7–9гадоўпе
раможцамі прызнаныя ЛізаветаШу
шарт, Багдан Палтаронак ды Арвід
Сантоцкі,угрупе10–12гадоў—Са
мантаДоўгань,КаралінаБурадыКсе

ніяЛукашонак,угрупе13–15гадоў—
НадзеяЧарнова,МарынаЧарновады
Караліна Казачонак. Спецыяльнымі
прызаміадзначаныдвоедзяцейзбе
ларускай школы нядзельнага дня
“Вясёлка”:запрацуўкамандзеАкім
Воранаў і як самая юная ўдзельніца
конкурсуКацярынаКузьміч.

Паэт, сябар Саюза пісьменнікаў
Беларусі Станіслаў Валодзька павін
шаваў вучняў з творчымі дасягнен
нямі.Ёнпрачытаўдзіцячыявершыса
свайгозборніка,якізатымздароўным
надпісамуручыўюныммастакам.

Арганізатары ўдзячныя ўдзельні
камконкурсу, іхбацькаміпедагогам
за спагадлівасць, а таксама Латгаль
скай цэнтральнай бібліятэцы і Мас
тацкай школе “Саулес скола” — за
падтрымку.

Жан на Ра ма ноў ская,
кіраўніцаЦэнтрабеларускай

культуры,г.Даўгаўпілс.
Фотааўтара.

У Даў гаў піл скім Цэнт ры бе ла рус кай куль ту ры пад вя лі вы ні кі кон кур су  
дзі ця чых ма люн каў “Бе ла русь мая” і ўзна га ро дзі лі пе ра мож цаў

Уладзімір Клімаў і Жанна Раманоўская віншуюць пераможцаў конкурсу

Адзін з конкурсных малюнкаў

разам

уабласнымсвяце-конкурсе
самадзейныхпаэтаўікампазітараў
“песнісунічныхбароў”,штопрайшлона
віцебшчыне,угарадскімпасёлкулёзна,
паўдзельнічалібеларусызДаўгаўпілса

ЧуліпраЛёзна?Былоемястэчка,кіламетраў
за40адВіцебска—родныкутмастакаМарка
Шагала (1887–1985). У інтэрнэце чытаем: род
мастакапабацькоўскайлініі—саСлуцка.Яго
далёкіпродакХаімСегалнапачаткуXVІІІста
годдзяраспісаўдзведраўляныясінагогіўКапы
лідыМагілёве.ПазнейСегалыпераехаліжыць
уЛёзна.Штомясцінымастакуродныя—таму
сведчаннем яго карціны “Ферма ў Лёзне”, “Па
дарозеўЛёзна”,“АптэкаўЛёзне”дыіншыя.

Цяпер Лёзна— прыгожы райцэнтр з разві
тай інфраструктурай, адметным культурным
форумам.Ужоў12ыразтампрайшлоабласное
святаконкурс самадзейных паэтаў і кампазіта
раў “Песні сунічных бароў”. Сёлета ў ім паў
дзельнічаўансамбльбеларускайнароднайпесні
“Купалінка”ДаўгаўпілскагаЦэнтра беларускай
культуры.ДзякуючыфэстуколапартнёраўЦБК
ўБеларусіпашырылася.

Святаконкурс праходзіла 29 чэрвеня, пры
свячаласяГодумалойрадзімы,паўдзельнічаліў
імпрадстаўнікі рэгіёнаўБеларусі, госці з Расіі,
Украіны,Латвіі.Нашадэлегацыябыланаўскла
даннікветакнамемарыяле“Адаменскаягорка”.
Намказалі,штода75годдзявызваленнягорада
мемарыяладнавіліпаініцыятывейнасродкіра
сіянкіМарыныФраловай.Яе дзядзькаМікалай
Лашкоўпахаванытампобач,загінуўпрывызва
ленніЛёзненскагараёна.Дарэчы,Лёзна—першы
райцэнтрБеларусінаВіцебшчыне,вызваленыад
захопнікаў:тоеадбылося10кастрычніка1943го
да.ПахаванненаАдаменскайгорцыпаўсталаў
тойчас, гэтамесцаспачынузвыш800савецкіх
воінаўіпартызан.УсягожпаВіцебшчынебольш
за1300месцаўпахаванняў,уіх—каля406тысяч
чалавек,ібольшзапаловуімёнаўневядомыя.

Пасляўскладаннякветак—яркаетэатраліза
ванаешэсцегасцейіўдзельнікаўсвята,потым—
урачыстае адкрыццё сімвалічнай скульптуры ў
гонарфестывалюнаЦэнтральнайплошчы.Тым
часампагарадкуразгарнулісятворчыяпляцоўкі:
літаратурная,музычная,гульнёвая,спартыўная,
тэматычнаярэтравыстава“Сунічнылетапіс”ра
ённагаДомарамёстваў.Іпакульнашыартысты
абыходзілі творчыямайстэрні, у спаборніцтвах
самадзейныхлітаратараўікампазітараўспраба
ваўсілыўдзельнік“Купалінкі”ВітальМіхайлоў
скі:чытаўсваевершы.Ібыўадзначаныганаро
вайграматайфэсту!

Нафорумепадпісаныбыўмемарандумабсу
працы між Лёзненскім райвыканкамам і нашым
Цэнтрам беларускай культуры. Кіраўніца ЦБК
Жанна Раманоўская падзякавала прымаючаму
бокузасардэчныпрыём,выказаланадзеюнаплён
нуюсупрацуіўадказзапрасілаземлякоўугосціз
візітамнафэст“КірмашбеларускіўДаўгаўпілсе”.

Вячэрняячасткапраграмыфэстубылапрад
стаўленавялікімканцэртамнаЦэнтральнайпло
шчы.Разам з іншымі замежнымі гасцямі там з
гадзіннайпраграмайвыступіўгурт“Купалінка”.
Лірычныя й душэўныя, вясёлыя й гарэзлівыя,
тэатральнаабыграныяпесніпублікасустракала
бурныміавацыямі.

У часе фэсту мы знаёміліся з экспазіцыямі
Краязнаўчагамузея.Тамсабраныматэрыялыпра
гісторыюгарадка,утымлікуйстаронкілетапісу
сям’іШагалаў ды латышскіх сялянперасялен
цаў.Паглядзелімырэканструяваныярэгіяналь
ныянародныястроіўДомерамёстваў,наведалі
новыспартыўнааздараўленчыцэнтрзбасейнам,
прайшлісяпаАлеіземлякоў.

На другі дзень наша дэлегацыя, натхнёная
малойрадзімайШагала,падарозедадомузаеха
ла і ўВіцебск:наведалановыЦэнтрсучаснага
мастацтва.На вуліцыШагала ўМузеі гісторыі
Віцебскага народнага мастацкага вучылішча, з
інтэрактыўнымі панэлямі ды арыгінальным ін
тэр’ерам,адноўленыкабінетыМаркаШагалай
КазіміраМалевіча,майстэрняЛазара (Эля)Лі
сіцкага.Дарэчы,утымвучылішчымайстаркла
сыдаваўіскульптар,класіклатвійскагамастац
тваXXстагоддзяЯнТыльберг.

Ма рыя Па мець ка,
метадысткаЦэнтрабеларускайкультуры,

г.Даўгаўпілс

Горад 
з водарам су ніц

Віталь МІхайлоўскі
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ЭкСклюзіў

Ві дэа фільм, які зра бі ла Лія

Да ро га да шор ска га  
мас тац ка га све ту

У сваім допісе з Нальчыка
Павел Сідарук, старшыня са
вета КабардзінаБалкарскага
Грамадскагаруху “Заяднанне,
сябры!”, паведаміў радасную
навіну. І мы з імшчыра пара
даваліся за беларусаў Кабар
дзінаБалкарыі, за вучаніцу
5йшколы горадаМайскі Лію
Тхашыгугаву, якая зрабіла ві
дэафільм. На пачатку яго (тое
бачназдасланагасцэнара)дзяў
чынарасказвае,штозаймаецца
ўНальчыкуўДзіцячайакадэміі
творчасці “Солнечный город”,
якаяўсупрацызмногіміарга
нізацыямі. Сярод сяброў ака
дэміі — суполка “За яднанне,
сябры!”, якаяпрацуебольшза
10 гадоў. “Рух падтрымлівае
культуруйтрадыцыібеларусаў
уКабардзінаБалкарыі, а такіх
унасбольшза1000,—расказ
ваезакадрамЛія.—Аяшчэад
назадачасуполкі“Заяднанне,
сябры!”,— падтрымка й раз
віццё дружалюбных стасункаў
зпрадстаўнікаміўсіхнародаўі
народнасцяў,штожывуцьтут”.
Беларусы, паведамляе далей,
праводзяць сустрэчы, рэалізу
юцьпраекты,уякіхінавучэн
цы акадэміі часта ўдзельніча
юць.

Між тым, вынікае з філь
ма, у КабардзінаБалкарскім
дзяржуніверсітэце на філала
гічным аддзяленні вывучаюць
беларускуюмовуйлітаратуру.
Заняткі праводзяцца факуль
татыўна. Студэнты вывучаць
мову,чытаюцьбеларускіхкла
сікаў у арыгінале, праводзяць
творчыя сустрэчы, паэтычныя
вечарыны. “Такія сустрэчы
дапамагаюць нам зразумець,

што нашы народы аб’ядноў
вае вельмі многае: імкненне
дапрыгожага,гасціннасць,бе
ражлівае стаўленне да трады
цый, працавітасць”,— разва
жаеюнаярэжысёрка.Згадваей
пра старонкі гісторыі Вялікай
Айчыннай вайны, у часе якой
больш за 8 тысяч ураджэнцаў
КабардзінаБалкарыі ваявалі з
ворагам на тэрыторыі Белару

сі за агульную тады нашу Ра
дзіму.“Сотніадважныхсыноў
КабардзінаБалкарыі прынялі
першы ўдар гітлераўцаў, ты
сячы вызвалялі Беларусь пас
ля пералому вайны,— гучыць
за кадрам.—Сярод іх былі й
вядомыяпаэтыАлімКешокаў,
Кайсын Куліеў, Алі Шагенцу
каў”.Нагадаем,штоАліАсха
давіч — класік кабардзінскай
літаратуры. Вайна прывяла
ягоўБеларусь,восенню41га
ёнтрапіўупалонпадБабруй
скам, там і загінуў. Пра тое,
дарэчы, з наводкай Паўла Сі
дарука мы раней пісалі— гл.

“НяскораныпаэтзБаксана”—
ГР,25.02.2016.

Што вядома пра конкурс
“ТалентыXXІстагоддзя?Зда
сланых Паўлам Сідаруком ма
тэрыялаў вынікае, што право
дзяць яго Міністэрства асветы
Расіі сумесна з Мінадукацыі
Беларусі пры падтрымцы Па
стаяннага Камітэта Саюзнай
дзяржавы раз у два гады, па

чынаючы з 2009га, за кошт
сродкаў бюджэту Саюзнай
дзяржавы.Сёлетаконкурспра
ходзіўз14па19маяўгорадзе
Каралёў Маскоўскай вобласці.
Паўдзельнічала ў ім 218 чала
век з Расіі, 109— з Беларусі.
Конкурс спрыяе пашырэнню
расійскабеларускай інтэгра
цыйнай супрацы ў сферы аду
кацыі, умацаванню сяброўскіх
сувязяўміжтымі,хтозаймаец
цатэхнічнайтворчасцю.Ёнда
памагае выявіць і падтрымаць
таленавітых і адораныхдзяцей
у галіне навуковатэхнічнай
творчасці, развіць у іх ціка

васць да інжынернатэхнічных
прафесій, даследчайдзейнасці.
Ускладзежуры—вядомыяна
вукоўцы, вядучыя выкладчыкі
ВНУ, педагогінаватары з Бе
ларусідыРасіі.Патрадыцыіў
якасціганаровыхгасцейзапра
шаюцьвядомыхдзеячаўнавукі,
тэхнікійвытворчасці,вядомых
канструктараў,лётчыкаўкасма
наўтаў. Праграма конкурсу —
гэта8навуковыхсекцый.Акра
мя тэарэтычнай падрыхтоўкі
камандывыконваюцьпрактыч
нуючасткузаданняў:удзельнікі
абараняюцьуласныявынаходкі,
праекты,мадэліціўзоры.

Правядзенне конкурсу —
гэта клопаты супрацоўнікаў
Рэспубліканскага цэнтра інава
цыйнайдытэхнічнайтворчасці
Беларусі, Федэральнага цэнтра
тэхнічнайтворчасцінавучэнцаў
Расіі.Ранейконкурсыпраходзі
ліўБеларусі(2009,2013,2017)
і ў Расіі (2011, 2015), сёмы ў
маі 2021га будзе прымаць Бе
ларусь.Кожныконкурс—гэта,
вядомаж, незабыўнаяпадзея ў
жыцці хлопчыкаў і дзяўчынак.
На гэты раз у ім, піша Павел
Сідарук, паўдзельнічалі 7 ка
манд з Беларусі ды 15 каманд
з федэральных адміністрацый
ных акругаў Расіі — гэта пе
раможцы, прызёры абласных і
рэгіянальных конкурсаў. Каля
300юных даследчыкаў, рацыя
налізатараў, вынаходнікаў, аст
раномаў,праграмістаўваўзрос
це14–18гадоўпрывезлінасуд
журы,абмеркаваннеаднагодкаў
свае навуковыя распрацоўкі,
праекты.Ладзіласявыставана
вуковатэхнічнай творчасці, тэ
матычныя Дні Беларусі, Расіі,

Навукі. Канцэртныя праграмы,
творчыявечары,майстаркласы
навукоўцаўівядомыхвынаход
нікаў,займальныясустрэчызці
кавымілюдзьмі,экскурсіі—усё
гэтабылоўпраграмеконкурсу.

КабардзінаБалкарскую Рэс
публіку,удакладняеПавелСіда
рук,прадставілі12хлопчыкаўі
дзяўчынак з Дзіцячай акадэміі
творчасці “Солнечный город”,
камандай кіравалі заслужаная
работніца адукацыіКБРТацця
наНаўяніс і загадчыца аддзела
навуковадаследчай і канструк
тарскай работы ў акадэміі Эле
на Наўяніс. Цікава, што абса
лютныміпераможцаміконкурсу
сталіДанілаЕлісееўз6йгімна
зііМінска з праектам “Рабочая
станцыяD3D”інавучэнецзгада
найДзіцячайакадэміітворчасці
“Солнечный город” з Нальчы
ка Тамірлан Нагоеў з праектам
“Мабільныя мініГЭС колавага
йгірлянднагатыпудлязабеспя
чэння электраэнергіяйуцяжка
даступныхгорныхраёнах”.Аві
дэафільм“Адбеларускіхраўнін
да вяршыняўКаўказа”, які зра
білаЛіяТхашыгугава,насекцыі
“Відэафільм” заняў ганаровае
трэцяемесца.

Іван Іванаў

На чар го вым кон кур се на ву ко ва-тэх ніч най твор час ці на ву чэн цаў Са юз най дзяр жа вы  
“Та лен ты XXІ ста год дзя” быў ад зна ча ны ві дэа фільм “Ад бе ла рус кіх раў нін да вяр шы няў Каў ка за”

упятымнумарыбеларускага
часопіса“маладосць”змешчана
былападборкавершаўшорскай
паэтэсылюбовіарбачакавай

Пэўна,гэтааднозпершыхпераўва
сабленняўшорскайнацыянальнайпаэзіі
набеларускуюмову.Перакладчык—Мі

колаМятліцкі. Змешчана ў беларускім
маладзёжным літаратурнамастацкім
часопісе больш як трыццаць невялікіх
вершаў. Да падборкі пададзены рэпра
дукцыікарцінЛ.Арбачакавай:бопаэтэ
сажяшчэзаймаеццайжывапісам.

Нагадаем, што шорцаў у свеце ня
шмат:крыхубольшза12тысяч.Жывуць
яныўасноўнымуКемераўскайвоблас
ціРасіі.Адзінззаснавальнікаўшорскай
нацыянальнай літаратуры — Фёдар
Чыспіякаў.Першая кніга яго— “Шал
бан” — пабачыла свет у 1934 годзе.
Чыспіякаў пераклаў на шорскую мову
аповесць Аляксандра Пушкіна “Капі
танскаядачка”.

Любоў Арбачакава пераклала на
сваю роднуюмову ўрывак з прадмовы
ФранцыскаСкарыныдакнігі“Юдзіф”.
Тойперакладзмешчаныўтрохмінскіх
выданняхкнігі “ФранцыскСкарынана
мовах народаў свету”: у 2014, 2015 і
2018гадах.Нядаўнашорскаяпаэтэсаза
вершылаперастварэнне“Санетаў”Янкі
Купалы.

Будзем спадзявацца, што сёлетняя
сустрэчазшорскайпаэзіяйпабеларус
ку—толькіпачатаксістэмнайувагіда
нацыянальнайлітаратурыздалёкагаКе
мераўскагакраю.

Кас тусь Ладуцька

коНкурСы

Да ні ла Елі се еў (справа) і Та мір лан На го еў — 
пераможцы конкурсу

Лія Тха шы гу га ва з дыпломам

указанівыдадзена
кнігаартыкулаў,
нарысаў,творчых
партрэтаў,прысвеча-
ныхнароднамупаэту
татарстана
робертумінуліну.
Ёсцьузборніку
ібеларускіястаронкі.

Вядомысучасныпісь
меннік Татарстана не ад
нойчынаведваўБеларусь.
У2009 годзеўдзельнічаў
у Дні беларускага пісь
менстваўСмаргоні.Тады
ж праводзіўся й міжна
родныкруглыстол“Мас
тацкаялітаратураякшлях
адзіндааднаго”.Дарэчы,
яшчэзадоўгадатаепаездкіРобертМуга
лімавіч напісаў верш “Паланез Агінска
га”—якпрысвячэннезнакамітамукампа
зітаруМіхалуКлеафасуАгінскаму.

У2018годзетатарскіпаэтіпераклад
чык прыняў удзел у ІV Міжнародным
сімпозіуме літаратараў “Пісьменнік і
час”, які сабраў у Мінску прадстаўні
коўрозныхкраін.Вартанагадаць,штоў
Беларусівыйшлаўжодзвекнігівершаў
РобертаМінуліна.Адназіх—“Начныя
птушкі”—усерыі“Сябрына:Паэзіяна
родаўРасіі”ўперакладзенабеларускую
мовулаўрэатаДзяржаўнайпрэмііБела
русіМіколыМятліцкага.

У кнізе “Добры свет Роберта Міну
ліна”—некалькіартыкулаўАлесяКар
люкевіча, якія прысвечаны татарскаму
літаратару.ПовязіягозБеларуссюзгад
ваюццаіўрасповядахіншыхаўтараў—
турэцкага літаратуразнаўцы Эрджана
Алкая, кандыдата філалагічных навук з
Алматы (Казахстан) Святланы Анань
евай. На здымках, змешчаных у кнізе,
адлюстраваны сустрэчы Роберта Міну
ліна з беларускімі літаратараміАляксе
ем Чаротам, Іванам Чаротам, Сяргеем
Трахімёнкам, Алесем Бадаком, Васілём
Жуковічам.

Мі ко ла Бер леж

Свят ло доб рых лю дзей
выДаННі

Любоў Арбачакава

Роберт Мінулін
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Стараннапрацуюцьлюдзі
дыўмеюцьіадпачывацьхораша
наСтоліншчыне,упалескайглыбінцы

Сваёю малою радзімай лічу я ўсё
Палессе,аяножвялікае!Наведаўня
даўнаСтоліншчыну—мясціныпоўдня
Брэсцкайвобласці,штосталімнерод
нымі.ТамувёсцыРамель,якаяславіц
цаплемянныміконьмі,аграгаспадаркай
“Палесская ніва” (цяпер — адкрытае
акцыянернае таварыства, якім
кіруеАляксейБародзіч),яшчэ
ў70ягадызаснаваныбыўан
самбль танца “Ніва”. Прыем
на ўсведамляць,што ўкладзе
ныя табой намаганні далі, як
кажуць, добры ўраджай. І па
сённягуртуцудоўнайтворчай
форме: гэта ўзорны аматарскі
ансамбльнароднагатанца“Ні
ва”Рэмельскагацэнтракульту
рыйадпачынку.Дарэчы,гурт
быўтрэцімсаствораныхмной
наПалессі.Першымзаявіўпра
сябеажнаКрамлёўскайсцэне
ў Маскве ансамбль “Пры
пяць”, другім ствараўся “Ве
расок” — у вёсцы Верасніца
Жыткавіцкага раёна Гомель
шчыны. Старэйшаму сёле

та—55.Іўсеянырадуюцьпалешукоў
сваім мастацтвам, перадаюць багатую
танцавальную культуру краю нашчад
камуспадчыну.

На гэты раз мяне з сябрамі, сама
дзейнымі артыстамі, запрасілі на Сто
ліншчынуўсвяточнуюпару:ДавыдГа
радок адзначаў 75годдзе Вызвалення.
Гараджане вельмі душэўна, вялікай
грамадою ўшаноўвалі памяць тых, хто

абараняўРадзімуадворага,хтоневяр
нуўсязпалёўбітваўдадому.Малацяпер
засталосязнаміветэранаўвайны,іўсе
яны—упашане.

Прыехалі мы на свята з артыстамі
Тэатрафальклору “Матуліна хата”.Да
памог нам здзейсніць творчую паездку
вядомыпрадпрымальнік,пісьменнікВа
лерыСарока— чалавек вялікай душы,
неабыякавыданароднагамастацтва.Цу

доўныяпадарункі—пяцькнігаў
тара—быліўручаныгараджанам
на сцэне. Іх атрымаў Вячаслаў
Стаднік, старшыня гарвыканка
ма.Ветэранансамбля“Прыпяць”
іафіцэрзапасу,удзельнікТэатра
фальклору Іван Матох зачытаў
прывітальныясловы.

Наша спеўнамузычная кам
пазіцыя прыйшлася даспадобы
гледачам.Насцэнебыліартысткі
КацярынаПяршлевіч,Валянціна
АбібокБарыгіна,ВольгаЯкушэ
віч,гарманістСяргейСтрах.

Свята на галоўнай плошчы
ДавыдГарадка доўжылася да
позняй ночы. Эх, умеюць жа
весяліццапалешукі!Арганічна,
здобрымгумарамвёўканцэрт
ную праграму Міхась Шыку

нец — мясцовы, давыдгарадоцкі та
лент.

Мі ко ла Ко таў, 
мастацкікіраўнікТэатрафальклору

“Матулінахата”.
Ад рэ дак цыі. Мікола Конанавіч па

ведаміўнам,штонядаўнаёнатрымаўпа
дарункізЦюмені—сувенірнуюдудачку,
смачныяцукеркі,буклетыансамбля“Ля
нок”.Імкіруенашазямлячка,ураджэнка
Палесся (з Петрыкава) Клаўдзія Зуева.
У тым ансамблі даўно спявае Святлана
Рамнёва, яна— дачкаВольгі Якушэвіч,
салісткіфальклорнагагурта“Спасаўка”з
вёскіЧэрнічыЖыткавіцкагараёна.Праз
СвятланудыВольгуКірылаўнуйдайшло
цёплаепрывітаннеззямліСібірскай.

Мікола Конанавіч перадае падзяку
землякамуЦюменьзнадзеяй,штоТэатр
фальклору“Матулінахата”яшчэсустрэ
неццаз“Лянком”нааднойсцэне.
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Святочны творчы дэсант у Давыд-Гарадку

Мікола Котаў і Ка ця ры на Пярш ле віч

Штоні зробішлюдзямдоб
раеўжыцці—тоезцёплынёй
потым і сам згадваеш. Асаблі
важ калі справа твая мае пра
цяг. Сёлета для Міколы Кона
навічадыягошматлікіхсяброў,
празлёсыякіхпрацякла“Пры
пяць” — год адметны. Можна
сказаць: год пад знакам “Пры
пяці”.Зноўёсцьнагодасабрац
ца разам, бо ўсталявалася ўжо
такаятрадыцыя.Ітоебудзе,ве
даю,17жніўня.Самхарэограф
звяртаўсяйпразнашугазетуда
былыхсваіхвучняў—гл.“Пры
пяць—нашамаладосць”—ГР,
29.05.2019. А неяк сакавіцкім
днём,калізайшоўурэдакцыю,
закубачкамкавысасветлайту
гою згадваў далёкі час: “Пры
ехаўя,маладыхарэограф,уТу
раў— а там усюды гразь. Я ў
туфельках… Дык мне людзі
ботыгумовыядалі—каббыло
ў чымхадзіць. І потымпрывя
ліўхату—кватарантам.Якіяж
то былі цудоўныя гаспадары!
Уякічасніпрыдзі—хоцьутры
ночы!—цябе пакормяць. Гэта
была сям’я Забелічаў. Дарэчы,
і дачка гаспадароў танцавала ў
мяне”.

Цікавацікава, перапытваю,
а як жа дзяўчынатураўчанка
ўспрыняла такога кватаранта?
“Адавайце ў яе самой запыта
ем!”—прасвятляеццатварМі
колыКонанавіча.Глянуўублак
ноціку запісы: “Вось: Галіна
Кірылаўна ЗабелічШруб…”.
ТэлефануемуТураў:“Ціпамята
еце,якувасКотаўкватараваў?”
Памятае:“Тадыяўшколухадзі
ла, то гэта можа год 64ы быў,
каліўнасёнпасяліўся.Школу
яў66мзакончыла,з1949гаро
дам”.РасказваеГалінаКірылаў
на тое ахвотна, бо так сталася,
штозаняткітанцаміпаўплывалі
наўсёяедалейшаежыццё:“Па
першае, любіла я танцаваць, і

танцавала ў 9–11 класах. Была
ў першым складзе ансамбля.
МыжіўМаскветадывыступа
лі:наКраснайплошчыздымак
ёсць.Аяшчэў“Прыпяці”ясу
стрэласвайгоІванаАрхіпавіча,
будучагамужа.Такштоўгурта
была, можна сказаць, лёсавы
значальнаядлянасроля”.

Пасляшколытураўчанкапа
ехалаўКрывыРог:тадыДнеп
рапятроўская вобласць Украі
ны.Тамжыліўжодваяебраты,
адзяўчынетрэбабыловучыцца
далей: “Дык яны й вызначылі:
утэхнікумхарчовайпрамысло
васці.Павучылася—прыехала
дадому.МызІванаміраспісалі
ся13лютага1968года.Паехала

давучвацца, потымна завочнае
перавялася ды ўладкавалася
ўДКуТуравеметадыстам.Пра
цавала два гады, потым у нас
дачканарадзілася.Атымчасам
Іван Архіпавіч прымусіў мяне
далей вучыцца — але на му
зыканта: паступіла ў Гомель,
у Музвучылішча імя Несцера
Сакалоўскага.Мужсамглядзеў
задзіцем,разамзбацькамі.Ву
чылася,яккажуць,знуля,спя
вала ў самадзейнасці. Потым і
змузвучылішчаназавочнаепе
равялася.Мужпрацаваўдырэк

тараммузычнайшколы,аяпай
шла туды выкладчыцай тэорыі
музыкі, сальфеджыа, харавога
класа”.

Трошкі акрэсліўшы даб
ратворны ўплыў “Прыпяці”
на свой лёс, Галіна Кірылаўна
зноўзгадваекватаранта:“Пры
гажун быў, ды яшчэ й танцор
хвацкі. Арганізатар моцны.
За ім нашы ўсе дзеўкі ўхлёст
валі! Помню, школьніцы ту
раўскіябольшаніўякіягурткі
неішлі—уседаягонатанцы!
Нашых шмат у яго танцавала:
ТаццянаСтрах,МарыяДамаш
кевіч, Вера Гаршкалеп, Фёдар
Сядзельнік,МікалайАрцюшка,
ІванМатох, Зіна Правіла, Тац
цянаСяргейчык,ІванПаршута,
МіхаілРумас(ён,дарэчы,родзіч
Прэм’ерміністра),СяргейПад
дубны,УладзімірЧорны…Тан
цавалайпазней:уЧэхаславакію
ездзілі,іўГрузіюна“Тбілісобу”
яшчэ — калі ўжо Ірцы нашай
9месяцаўбыло”.

Сям’яШрубаў,штоўтвары
ласяўплыні“Прыпяці”,застала
сязМіколамКотавымудобрым
сяброўстве й пасля ансамбля:
“Усеразам—Конанавіч,яіАр
хіпавіч— паступаць паехалі ў
1983муМінскі інстытуткуль

туры,паступілі, а ў 1989м яго
закончылі”.ПамёружомужГа
ліныКірылаўны,дочкіжывуць
уГомелі.Меншая,Наталля,пра
цуенастанцыіхуткайдапамогі,
прайшла праз “Прыпяць”, тан
цавалаўгурцевядомыяготанец
“Кука”(які,дарэчы,падгледзеў
у народзе й паставіў на ту
раўскай сцэне Мікола Котаў).
Старэйшая, Ірына, закончыла
педінстытут у Мінску, працуе
інспектарампакадрах.

А ці праўда, пытаюся, што
ўтрыгадзіныночыкватаранту
ежу ставілі? Галіна Кірылаўна
ўсміхаецца:“Маманаша,Мары
наАрцёмаўна,вельмігасцінная
гаспадыня была. Усіх дэталяў
таегасціннасцінепамятаю,але
скажусмела:МіколаКонанавіч
унасне галадаў.Гаспадаркаж
у бацькоў была: карова, свінні,
куры…“Яечнюспякці?”—пом
ніцца, мама пытала. І катлеткі
гатавала,ібульбу…Дарэчы,ха
таўнасвялікаябыла—якшко
ла, высокая. Таму й кватарант
завёўся.Бацькісаміяезбудава
лі пасля вайны. І мама, і баць
ка,КірылІванавіч,абодвабылі
калгаснікі”. Тую хату Шрубы
пазнейпрадаліназнос,іяепе
равезліўіншаемесца.Згордас

цюзгадваебылаятанцорка,што
ўнукуяеўжо28гадоў,аунучка,
ВікторыяДзянісаўна,8класза
кончыла.

Яшчэ напрыканцы цёплае
размовыГалінаКірылаўнаказа
ла:каліянызмужамперасялілі
сяўДварэц(гэтачасткаТурава),
то ў Палацы культуры, які по
бач,музыкантыразамзсябрам,
былым танцорам “Палесся”
Мікалаем Арцюшкам ствары
лі хор калгаса “Новае жыццё”.
Мікалай Мікалаевіч тады кал
гасамкіраваў.“Апазнейназвалі
хор“Палессе”:каліўжоданас
немцысталіпрыязджаць.Ізта
гочасуёнжыве,ая—кіраўні
цай народнага хору “Палессе”
Дварэцкага гарадскога Палаца
культуры”.ГалінаШрубдвага
ды на пенсіі. Школу пакінула,
ахорвядзе.Спяваеў ім25ча
лавек, у асноўным пенсіянеры.
Песні ў рэпертуары— украін
скія, беларускія, рускія. Рэпе
тыцыідваразынатыдзень:аў
торакічацвер.Іяксалісткаяна
спявае папулярныя аўтарскія
песні.Прычым,удакладняе,усё
ўжывую:“Фанерыўнасняма”.
Аякіюбілейсёлетаёйзладзілі!
Згадваеззахапленнем:“Зрабілі
ўсёякмаебыць.Трыгадзіныза
пісу!Наватфеерверкбыў.Свят
каваннезладзіўмясцовыаддзел
культуры, а старшыня ветэран
скайарганізацыіГалінаРыжан
кова казала мне: ты ж, Галіна
Кірылаўна,—цэлаяэпоха!”.

Вось якая цікавая эстафета
творчасціперадаеццанаПалес
сі! З аповедаўМіколыКонана
вічаяведаю:ішматіншыхлю
дзейзТуравайваколіцвыйшлі
ў людзі дзякуючы таму, што ў
свой час далучыліся да народ
нага мастацтва праз ансамбль
танца “Прыпяць”. Пра тое мы
плануемінадалейрасказваць.

Іван Жда но віч

Жыц ця дай ная плынь “Пры пя ці” 
Спаў ня ец ца 55 га доў зна ка мі та му на род на му ан самб лю тан ца, 

які ства рыў у Ту ра ве, на Па лес сі ха рэо граф Мі ко ла Ко таў 

Паклікаў Давыд-Гарадок

Ветэраны ансамбля “Прыпяць” на яго 50-гадовым юбілеі

Га лі на Кі ры лаў на
За бел іч-Шруб
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Па клон вам, на шы зем ля кі!
плаНеталюДзей

землякізкалінінградскай
вобласцірасііпрацуюць
наславупродкаў:шукаюць
ізнаходзяцьуархівах
звесткіправоінаў-
ураджэнцаўБеларусі,якія
ваявалі,гінуліўдалечыні
адайчыны,вызваляючы
еўропуадгітлераўцаў

Нядаўнакалегінашыз“Дро
гичинского вестника” пісалі,
што Драгічынскі райвыканкам
(Брэсцкая вобласць) і Калінінг
радскаезямляцтвабеларусаўпад
пісаліпагадненнеабсупрацы—
тоеадбылося14ліпеня2019года
ў аграгарадкуБездзеж.Там гас
цявала дэлегацыяНацыянальна
культурнай аўтаноміі “Калінінг
радскае зямляцтва беларусаў”.
Госціпрыехалізяшчэадноймі
сіяй:прывезлійперадалісваякам
загінулых франтавікоў дакумен
тальныясведчанніпрамесцы іх
пахавання.Атрымалі дакументы
8сем’яўзвёсакЗаклеценне,За
стаўе ды Бездзеж, якія страцілі
ўгадывайнысваіхродных.Каб
адшукацьслядыземлякоўнатэ
рыторыібылойУсходняйПрусіі,
велізарнуюпошукавуюпрацувя
дзеВасільІванавічЯлец,якіро
дамзвёскіЗаклеценне.

Кіруе беларускай суполкай
у Калінінградзе (раней — Кё
нігсберг, беларусы называлі
яшчэ:Каралявяц—горад кара
ля)Святлана Зязера. Разам з ёй
прыехалі на Бацькаўшчыну ін
шыя актывісты зямляцтва: да
радца губернатара Калінінград
скай вобласці, заслужаны ўрач
Расіі, ураджэнка Кобрынскага
раёнаТаццянаГрунічава,намес

нікстаршыніСавета зямляцтва,
адміралВасільАпановіч, а так
самаВасільЯлец,якійвыступіў
аднымзгалоўныхарганізатараў
сустрэчы.УБездзежыбыўібы
лы старшыня Брэсцкага абл
выканкама Уладзімір Заламай.
Дарэчы, інтэрнэт падказвае,
штовядомыбеларусамураджэ
нец вёскіКачаныБераставіцка
га раёна Гродзеншчыны цяпер
таксамажывеўКалініградзе.Са
снежня1994па2000годУладзі
мірАляксандравічбыўстаршы
нёй Брэсцкага аблвыканкама,
потым8гадоўкіраваўаддзялен
немПасольстваБеларусіўРасіі
ўКалінінградзе.ЦяперужоІгар
УладзіміравічЗаламайнадыпс
лужбе—ёндарадцаўаддзялен
ніПасольстваБеларусіўРасііў
СанктПецярбурзе.

ПершзаўсёўБездзежыгосці
наведалі храм Святой Жывана
чальнай Тройцы, дзе настаяль
нік царквы протаіерэй Генадзь
Воран падзякаваў ім “за працу
наславупродкаў”,расказаўпра
цудоўнаевяртаннеўсваюабіцель
страчанайугадымінулайвайны
святыні: Евангелля 1890 года.
Госці разам са святаром і пры
хаджанамі малітоўна памянулі
тых,хтозагінуўнапаляхбітваў,
не вярнуўся дадому. Потым дэ
легацыярушылада абеліска за
гінулымвоінам імірнымжыха
рамуБездзежы,дзеўпамяцьпра
трагічныяпадзеімінулайвайны
адбыўся мітынгрэквіем. У жа
лобнай імпрэзе,якаяпраходзіла
з удзелам мясцовых жыхароў і
вучняў тутэйшай школы, паў
дзельнічалікіраўнікраёнаАляк

сандр Дарашэнка й старшыня
райсавета дэпутатаў Святлана
Барташ. Пасля ўскладання вян
коўікветакдапомнікаабеліска
арганізатар і вядучая сустрэчы,
старшыня сельвыканкама Інэса
Каласейдаласловагасцям.

Святлана Зязера казала, што
беларусыКалінінградапрыехалі
наБацькаўшчынузважнаймісі
яй:расказацьпратое,якваявалі,
паміралі за Радзіму й дзе паха

ваныянашы землякі, якія гінулі
йнатэрыторыібылойУсходняй
Прусіі.Прывезлігосціпамятныя
лісты,дзеадлюстраваныподзві
гі й узнагароды салдатфранта
вікоў, якія не вярнуліся з палёў
бітваў, каб уручыць іх сваякам,
родзічам герояў. Далей Свят
лана Міхайлаўна расказала пра
гераічнае мінулае Якава Рыго
равічаЮрашэвіча,жыхаравёскі
Застаўе, 1916 года нараджэння.
УшэрагіЧырвонайарміібыўён
прызваны 20 ліпеня 1944 года з

партызанскагаатрада—іадразу
накіраваны ў разведроту. Госця
зачыталавыпіскузузнагародна
галіста,якаясведчыцьпрамуж
насць ібясстрашшаЯкаваЮра
шэвічаўбарацьбезворагам.

Таццяна Грунічава нагадала
пра старонкі франтавой гісто
рыі ІванаЛявонцевічаКаласея:
у 19гадовым узросце быў ён
прызваны ў Чырвоную армію
з вёскі Заклеценне.Уходзе ар

хіўных пошукаў стала вядома,
што 10 кастрычніка 1944 года
пры наступленні на Варшаву
чырвонаармеец выявіў варо
жы кулямётны разлік, кінуўся
наяго,аднагофашыстапрытым
забіў, двух узяў у палон і да
ставіў у распараджэнне часці.
За той подзвіг быўпрадстаўле
ныдаордэнаСлавы3йступені.
Затым былі цяжкія баі, салдат
апынуўсяўспісезагінулых,але
23снежняадпраўленырапартаб
памылковымунясенніІванаКа

ласеяўспісбеззваротныхстрат.
Дыўсёж22студзень1945года
ён памёр у шпіталі ад цяжкіх
ран.Памяцьпра яго ўвекавеча
на на праваслаўных могілках
уВаршаве.

ПраподзвігСцяпанаПятро
віча Дудзіка расказаў адмірал
Васіль Апановіч. Дакументы
сведчаць:хлопецбыўпрызваны
нафронту21год,і17студзеня
1945га, дзейнічаючы смела й
адважна, першым уварваўся ў
размяшчэнневарожайабароны,
знішчыў там разлік кулямёта,
зашто12сакавікабыўузнагаро
джаныордэнамСлавы3йсту
пені.Аўжо13сакавіка,Сцяпан
Пятровіч загінуў, і быўпахава
ныўпольскайвёсцыБоян.

ПошукавікВасільЯлецтак
сама распавёў пра лёсы сваіх
загінулых аднавяскоўцаў: Кан
станцін Іосіфавіч Сідорчык
(па франтавых дакументах Сі
дарчук) змагаўся на тэрыторыі
Польшчы, дайшоў “даПерамо
гі”.Потымжа быў адпраўлены
на Далёкі Усход, дзе працягва
лася вайна з Японіяй. Там быў
цяжкапараненыўхрыбетнік,са
малётамягодаставіліўшпіталь.
Але выратаваць салдатужыццё
неўдалося,і5верасня1945года
ёнпамёрадран,быўпахаваныў
горадзеЧарняхоўску.

Напрыканцы мітынгурэкві
ема ўБездзежывыступіў стар
шынярайвыканкамаАляксандр
Дарашэнка.Ёншчырападзяка
ваў калінінградскім беларусам
“адусягоДрагічынскага краю”
западзвіжніцкуюпрацу.

Ры гор Га рэш ка

З Ус ход няй Пру сіі да лё кі боль

Гасцей з Калінінградскай вобласці вітаюць у Бездзежы

Па мяць ге ро яў бітвы ў Італіі, пад Мон тэ-Ка сі на, у мно гіх з якіх бы лі  
бе ла рус кія ро да выя ка ра ні, уша на ва лі ў лі тоў скім го ра дзе Клай пе дзе

Доўгі час тыя знакавыя падзеі часу
Другой сусветнай вайны ў Італіі неспра
вядліва заставаліся ў цяню, і не прынята
былогаварыцьпрагерояўбеларусаў,якія
ўдзельнічаліўБітвепадМонтэКасіна.Ды
ўапошніядзесяцігоддзімышматдаведа
ліся пра воінаў, якія гераічна змагаліся з
нацыстаміўарміісаюзнікаў,набліжаючы
агульнуюперамогу.МонтэКасіна—гэта
бенедыктынскі кляштар на вяршыні ад
найменнайгарынепадалёкадНеапаля,дзе
былістворанынепрыступныяўмацаванні
(абарончая лінія “Густаў”), якія баранілі
подступыдаРыма.123днідоўжыласябіт
ва,іпалеглатамкаля120000чалавек.

Па ініцыятыве суполкі “Крыніца” ў
Клайпедзе ўшанавалі памяць тых, хто
75гадоўтамузмагаўсяйзанашуБаць

каўшчыну, “за нашу і вашу свабоду”
(словы са знакамітай песні) пад Мон
тэКасіна. У Цэнтры нацыянальных
культур горада сабраліся прадстаўнікі
беларускай,польскай,рускайдыіншых
суполак, каб успомніць адну з самых
кровапралітных бітваў Другой сусвет
най, якую назвалі: італьянскі Сталін
град.Мыгаварыліпраўдзелбеларусаў,
прадстаўнікоўіншыхнацыйутойбітве
ў шэрагах Арміі генерала Уладзіслава
Андэрса. Цяпер вядома: значную част
кусалдат5йпяхотнайдывізііКрэсовай,
некаторых іншыхчастак,падраздзялен
няў2гаПольскагакорпусаскладалібе
ларусы.Даследчыкікажуць:нашыхтам
былокаля6000чалавек.Мыпастаралі
сяагучыцьпрычынытаго, якбеларусы
ў туюарміютрапілі, чаму“завесамаў
чання” была вакол тыхпадзей.Белару
сы,палякі,яўрэі,дыйлітоўцываяваліў
складзеБрытанскайарміі,кудыўвайшой
2гіПольскікорпус,разамз індыйцамі,
новазеландцамі. І тысячы герояў заста
ліся назаўсёды ля падножжа вяршыні
гары.Быўзагадкамандаванняавалодаць
ёй,утымлікуйбеларусамз5йКрэсо
вайпяхотнайдывізіі“Зубры”2гаПоль
скага корпуса. Толькі чацвёрты штурм
быўпераможным,вяршынюўзялі19мая
1944 года.Бітва была такойжорсткай і
кровапралітнай,штопасляяезаканчэння
ўсёполебылочырвонаеадкрыві.

Кажуць,быццамзаночадпралітай
крывітамрасцвіліпунсовыямакі.Зча
самз’явіласяйвядомаяўПольшчыпес
ня “Чырвоныя макі на МонтэКасіна”
(“Czerwone makі na MonteCassіno”),
прысвечаная бітве. Прадстаўнікі поль
скайабшчыныдапамаглінамзразумець
сэнс кожнага слова з песні, распавялі
пра гісторыю яе стварэння. З узяццем
МонтэКасіна дарога на Рым была ад
крыта, і 4 чэрвеня 1944 года армія са
юзнікаўвызвалілаРым.УбітвезаМон
тэКасіназагінула924салдатыкорпуса
Андэрса, у іх ліку 180 беларусаў. Усе

яныпахаванынаасобныхПольскіхвай
сковыхмогілкахлякляштыра,дзезроб
лены мемарыял. (Беларускі з Неапаля
ўскладвалітамсёлетакветкінамагілы
супляменнікаў, гл.: “Пакуль жывыя—
памятаем”,ГР,29.05.2019).Ваўсёйжа
італьянскай кампаніі загінулі 863 вы
хадцызБеларусі.

Звялікайцікавасцюўнашайімпрэзе
паўдзельнічаўЭгідыусКазлаускіс,стар
шыня “Клуба аматараў ваеннай гісто
рыі”зКлайпеды.Ёнцікавіццагэтайтэ
май,збіраематэрыялыпраўдзелубітве
пад МонтэКасіна землякоўлітоўцаў. З
розных архіўныхданых ён ведае: такіх
былокаля100.ЗасабістайкалекцыіЭгі
дыус прадаставіў для аглядуманекен у
форме,уякойваявалійнашыземлякіў
тойчас—гэтаформаангельскагаўзору
сазнакаміадрознення5йКрэсовайпя
хотнайдывізіі.Аматаругісторыіўдалося
купіцьуЛонданенааўкцыёнеаўтэнтыч
нуюкаскуангельскагаўзору,алезэмб
лемайпольскайарміі.МыўдзячныЭгі
дыусузацікавыядапаўненнійпраасобу
генерала Андэрса. Спадзяемся прадоў
жыцьсупрацупавывучэнніагульнайва
еннайгісторыі.

На тал ля Да мнен ка,
намесніцастаршыні
беларускайсуполкі

“Крыніца”,г.Клайпеда.
Фота:Ула дзі мір Беглік.

Беларуска з Неапаля Ніна Марчык 
на мемарыяле ў Монтэ-Касіна

Здымак на памяць пра сустрэчу
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Обобщенный банк данных “Мемориал”


