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На гэ ты раз вы ста ва раз гор
ну та ў Го ме лі, у пры сожс кім Па
ла цы Ру мян ца вых і Па ске ві чаў. 
Пра тое на пі са лі роз ныя СМІ, 
па да лі пры го жыя тэ ле і фо та
рэ парт ажы. Мы ж “пад све цім” 
тое, што за ста ло ся, як ка жуць, 
за кад рам у ча се асвят лен ня зна
ка вай па дзеі.

Вы бар мес ца для твор ча га 
пра ек та ў Год ма лой ра дзі мы 
лёг ка зра зу мець: Го мель шчы
на — род ны кут май стра. Ро дам 
мас так, уша на ва ны, да рэ чы, 
у 2015м бе ла рус кім ме да лём 
Фран цыс ка Ска ры ны, з бе ра гоў 
Дняп ра: з вёс кі Пя рэ дзел кі Ло
еў ска га ра ё на. Ву чань вя до мых 
твор цаў Сяр гея Кат ко ва і Ві та ля 
Цвір кі. Ця пер да та го ж — ся
бар Са ю за мас та коў Мал до вы, 
на мес ні ка стар шы ні рэс пуб лі
кан скай гра мад скай ар га ні за
цыі “Бе ла рус кае та ва рыст ва ў 
Рэс пуб лі цы Мал до ва”. Пра тое, 
што не згу біў ся та ле на ві ты бе
ла рус і ў за меж жы, свед чыць 
сё лет няя важ ная па дзея: з рук 
Прэ зі дэн та Іга ра Да до на Вя ча
слаў Іг на цен ка ўвес ну атры маў 
ме даль і па свед чан не на га на ро

вае зван не. Якое, ка жа, пабе ла
рус ку гу чыць пры клад на так: 
“Ма эст ра мас тац тваў Рэс пуб лі
кі Мал до ва”. Він шу ем, зям ляк
ма эст ра!

Ён — ста лы наш аў тар, даў
ні ся бар га зе ты. Час ад ча су 
мы пі шам пра яго ныя твор чыя 
да сяг нен ні, пер са наль ныя вы
ста вы — якіх бы ло больш за 
50, пры чым у роз ных кра і нах. 
Мас так з Кі шы нё ва, так скла
ла ся, не здрадж вае тра ды цыі: 
гас цю ю чы ў Мін ску, зна хо дзіць 
ча с за гля нуць у рэ дак цыю “ГР”. 
Каб па дзя ліц ца на ві на мі, па да
рыць чар го вы бук лет з аў то гра
фам “ад бе ла ру са Мал до вы”, ці 
мал даў скі су ве нір, па ка заць но
выя эс кі зы на ар ку шы кахчац
вяр туш ках. У Мін ску жы вуць 
яго ныя сяб ры, ся род іх і вя до
мы май стар пей за жа Ва ле ры 
Шка ру ба, уні каль ная май стры
хамас тач ка Лю боў Кі ры ла ва — 
яны з сяст рой пра цу юць у рэд
кай аў тар скай тэх ні цы ў сты лі 
“Арт Дэ ка”. Да рэ чы, пра вы ста
ву сяс цёрмас та чак Ве ры Блін
цо вай і Лю бові Кі ры ла вай мы 
ка лісь пі са лі з ад мет ным пад за

га лоў кам “На вы стаў цы ў мін
скім Па ла цы мас тац тва гу ля лі 
вы шы ва ныя ка ты і рас цві та лі 

тка не выя лі леі” — гл. “Вы шы
ва ны крэ а тыў” — ГР, 6.10. 2008. 
➔ Стар. 3 

РоздумваколкнігіЗіновія
Прыгодзіча“Літаратураяклёс.
Пралітаратараўілітаратуру”

Яго ная вы ключ ная пра ца ві тасць у 
не ма ла дым ужо ве ку вель мі ўраж вае. 
Па ру га доў та му я пі саў пра грун тоў
ны трох том нік “По ста ці”: “Жур на лісц
кая тры ло гія пра су час ні каў” — ГР, 
5.05.2017. Здзіў ляў ся: ста рэй шы ка ле га 
на грун це да вер лі вых, шчы рых гу та рак 
з вя до мы мі людзь мі куль ту ры й мас тац
тва Бе ла ру сі ства рыў трыц цаць жыц цё
ватвор чых парт рэ таў. Ого, якая пра ца! 
Тэкс ты дру ка ва лі ся ў СМІ, по тым вый
шлі кні га мі. А ле тась Зі но вій Кі ры ла віч 
па да рыў мне зя лё ны то мік “Лі та ра ту ра 
як лёс. Пра лі та ра та раў і лі та ра ту ру” — 
“Кні гу пер шую” з сяб роў скім над пі сам, 
аў то гра фам і па зна кай “5.ХІ.2018”. Зу
сім ня даў на па ба чы лі ся мы ў вес ты бю
лі До ма прэ сы, дзе ра зам пра цу ем —  

і над пі саў мне аў тар “Ве ча ро вае. Пра час 
і пра ся бе”. Кні гу, па тлу ма чыў га лоў рэд 
па пу ляр на га вы дан ня “Гас па ды ня. Ся
мей ны ча со пі с”, вы даў толь кі што (сва
ім кош там, як і ра ней шыя) да 75год дзя: 
уво сень ад свят куе юбі лей. А ўжо вый
шлі, ка заў, і тры кні гі яго най аса біс тай 
“се рыі” “Лі та ра ту ра як лёс”.

Эх, лёс, лёс… Што мы пра яго ве да ем? 
Мож на бы ло б па раз ва жаць і пра ня бач
нае ла со лё су ў лі та ра ту ры, якое ў свой 
час, у да лё кія 30я, мно гіх твор цаў звя ло 
са све ту. І пра вост рае ля зо та го ўлад на га 
лё су, што вель мі ба лю ча ра ніць. Як там 
у Вы соц ка га: “По эты хо дят пятками по 
лезвию но жа/ И ра нят в кровь свои бо сые 
души…”. А ў імя ча го тое ўсё, мо жа сён
ня за пы таць ма ла дзёнпраг ма тык? Ней
ка га ма тэ ры яль на га пры быт ку з та кое 
пра цы, пэў на, Зі но вію Пры го дзічу ня ма. 
Дзе толь кі ча су ды гро шай бя рэ пра ца
ві ты па ля шук (з вёс кі Лы шча ро дам ён, 
з Пін шчы ны), кан ды дат фі ла соф скіх на
вук, даў но пра пі са ны ў Мін ску, на та кія 
ра ман тыч наза трат ныя пра ек ты?

Ад каз ці каў ным зной дзец ца ў тым 
са мым “Ве ча ро вым”, дзе аў тар гра ніч на 
шчы ра пі ша: “Пра ца ў ча со пі се ста ла не 
толь кі срод кам ма тэ ры яль на га за бес пя
чэн ня. Яна да ла мне так са ма вы дат ную 

маг чы масць для твор час ці. (Во дзе лёс!.. 
Бо ства раў гэ тае вы дан не Зі но вій Кі ры
ла віч з сяб ра мі з ну ля ў са ка ві кукра са
ві ку 1992 го да, мож на ска заць, як вы ра
та валь ны круг, ад без вы ход нас ці: бы ло га 
парт ра бот ні ка прос та ні дзе не бра лі на 
пра цу. — Аўт.). Усё леп шае, што на пі са
на мною, на пі са на ў гэ тыя га ды. Я маю 
на ўва зе перш за ўсё тры ло гію “По ста
ці”, тры кні гі пра лі та ра ту ру й лі та ра
та раў ды шэ раг ін шых да ку мен таль ных 
тво раў”. Пры чым, удак лад няе Зі но вій 
Кі ры ла віч, яго ны лі та ра тур ны на бы так 
вы со ка ўжо ацэ не ны на дзяр жаў ным уз
роў ні. Ён — лаў рэ ат На цы я наль най лі та
ра тур най прэ міі, мае зван не “За слу жа ны 
дзе яч куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь”.

Прый шоў жа ў да ку мен таль ную лі та
ра ту ру, “пры кі пеў” да яе на заў сё ды мой 
ста рэй шы ся бар дзя ку ю чы жур на ліс ты
цы. Мы, да рэ чы, абод ва “звяз доў цы”: ён 
пра ца ваў у ста рэй шай бе ла рус кай га зе це 
“Звяз да” ў 1967–77 га дах (як раз та ды я 
ў шко ле ву чыў ся…), а на ша га зе та “Го
лас Ра дзі мы” год та му тра пі ла пад кры ло 
Вы да вец ка га до ма “Звяз да”. Лё сы, бач 
ты, сыш лі ся… Лёс і тое, што зна ё міў 
нас вя лі кі пісь мен нік Ян ка Сі па коў: мы 
ў 90я з Іва нам Да ні ла ві чам по плеч пра
ца ва лі ў рэ дак цыі ча со пі са “Бе ла русь”, 

ку ды за пра сіў нас га лоў рэд Аляк сандр 
Ша ба лін — ся бар Зі но вія Пры го дзі ча. 
Што да пра ек та “Лі та ра ту ра як лёс”, то 
маг чы мым ён стаў, пэў на ж, як раз дзя
ку ю чы вя лі ка му ко лу сяб роў і зна ё мых 
Зі но вія Кі ры ла ві ча, сяб ра Са ю за пісь
мен ні каў Бе ла ру сі, у ко лах лі та ра та раў. 
Ну так склаў ся лёс: з лю та га 1977га 
ён, яшчэ пісь мен нікпа чат ко вец, пра цу
ю чы ў ад дзе ле куль ту ры ЦК кам пар тыі 
Бе ла ру сі, ку ры ра ваў як раз лі та ра ту ру. 
(Праў да, ня доў га: у хут кім ча се змя ніў 
на па са дзе па моч ні ка сак ра та ра ЦК Кузь
мі на вя до ма га жур на ліс та, і сяб ра свай го, 
Аляк санд ра Ша ба лі на.) ➔ Стар. 6 
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Збі раль нік 
скар баў,  
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Дзя ку ем  
вам,  

вы зва лі це лі!
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У Цюмені — 
талака 

Стар. 5

Па вост рым ля зе лё саў
даднябеЛаРускагаПісьменства

Зорны жнівень мастака
годмаЛойРадЗімы

Вя до мы бе ла рус з Кі шы нё ва Вя ча слаў Іг на цен ка, які атры маў сё ле та вы со кае зван не “Ма эст ра мас тац тваў Рэс пуб лі кі Мал до ва”, 
пры вёз на Баць каў шчы ну чар го вую пер са наль ную вы ста ву — пад наз вай “Да лё кае–бліз кае”

Кнігі Зіновія Прыгодзіча
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У чар го вы раз Бе ла русь рых
ту ец ца свят ка ваць Дзень бе ла
рус ка га пісь мен ства. Так ро біц ца 
што год у пер шыя вы хад ныя ве
рас ня з 1994 го да. Сталіцай свя та 
становяцца га ра ды, што ма юць 
сла ву гіс та рыч ных цэнт раў куль
ту ры, на ву кі, кні га дру ка ван ня. 
На цы я наль ны арг ка мі тэт па пад
рых тоў цы й пра вя дзен ні Дня бе
ла рус ка га пісь мен ства ўзна чаль
вае на мес нік Прэм’ ермі ніст ра 
Бе ла ру сі Ігар Пет ры шэн ка.

Да свя та шмат ча го зроб ле на 
па доб ра ўпа рад ка ван ні Сло ні ма 
ды аг ра га рад ка Жы ро ві чы, дзе 
прой дуць свя точ ныя дзеі. Цэнт
раль ныя з іх — ура чыс тыя цы
ры мо ніі ад крыц ця й за крыц ця, 
уша на ван не пе ра мож цаў На цы
я наль най лі та ра тур най прэ міі. У 
двух дзён най куль тур най пра гра
ме ў блі жэй шыя вы хад ныя кож ны 
зной дзе для ся бе неш та ці ка вае.

На пя рэ дад ні свя та й мы ро
бім “лі та ра тур ны ак цэнт” у тэ
ма ты цы ну ма ра га зе ты: больш 
ма тэ ры я лаў па свя ча ем тым, хто 
пра цуе на ні ве бе ла рус кай лі та
ра ту ры, кан так там з твор ца мі з 
роз ных кра ін. А пра тое, што бу
дзе ў Сло ні ме — яшчэ рас ка жам!

Іван Жда но віч
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Падрыхтаваў Іван Ждановіч 

куЛьтуРныдыяЛог

уцэнтрыўвагі—рэгіёны
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі на ве даў Іў еў скі ра ён Гро

дзен шчы ны. Аляк сандр Лу ка шэн ка тра ды цый на 
ці ка віў ся хо дам убо рач най кам па ніі, ура джай нас
цю сель гас куль тур, агуль ным ста нам спраў у сель
скай гас па дар цы ра ё на, Гро дзен шчы ны. А ў хут кім 
ча се, ка заў, вы ву чыць сі ту а цыю ў сфе ры пер ша
снай пе ра пра цоў кі льну, на ве дае Ка рэ лі чы, по тым 
Дзят лаў шчы ну — там ёсць су час ныя за во ды.

На вед ва ю чы Іўе, Прэ зі дэнт меў на мэ це па ка
заць, што і ўскра і ны аб лас цей па він ны раз ві вац ца 
як мае быць. У кра і не ўжо ак тыў на зай ма юц ца рэ гі
я наль ным раз віц цём: Аляк сандр Лу ка шэн ка ня даў
на па бы ваў на паў днё вым ус хо дзе Ма гі лёў шчы ны, 
на ус хо дзе Го мель шчы ны (Вет каў скі ра ён). Ця гам 
га доў вя дзец ца пла на мер ная пра ца па ад наў лен ні 
па тэн цы я ла так зва ных чар но быль скіх ра ё наў. На 
чар зе Глус кі ра ён (Ма гі лёў шчы на) і Круп скі (Мін
шчы на). Хоць яны і не ва лаў тва раль ныя, удак лад
ніў Прэ зі дэнт, ад нак “там жа на шы лю дзі жы вуць”.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ў хо дзе ра бо чай па езд кі 
зна ё міў ся з ра бо тай пры ват на га вы твор цы сель гас
тэх ні кі “ЛидаТехмаш”, па абя цаў ака заць са дзе ян не 
ў вы ра шэн ні не ка то рых пы тан няў, на ват пра па на
ваў сваю пад соб ную гас па дар ку як мес ца для пра вя
дзен ня вы пра ба ван няў но вых агрэ га таў. Аб мяр коў
ва лі ся пы тан ні змян шэн ня вы ка ры стан ня ў кра і не 
плас ты ка, больш ак тыў на га раз віц ця вы твор час ці 
во кан з драў ля ны мі ра ма мі, драў ля най та ры.

Прэ зі дэнт зна ё міў ся так са ма з Іў еў скім цэнт
рам куль ту ры, яму па ка за лі дзі ця чы спек такль (іг
ра лі юныя ар тыс ты з мяс цо вай дзі ця чай шко лы 
мас тац тваў), вы сту паў на род ны ан самбль му зы кі 
“Ча ба рок”, ство ра ны ў 1988 го дзе. Усе ар тыс ты 
атры ма лі ад Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў па да ру нак 
ша ка лад “Прэ зі дэнт”. Кі раў нік дзяр жа вы на ве даў 
так са ма Цэнтр ра мёст ваў, вы ста ву май строў на
род най твор час ці, а на за кан чэ нне ві зі ту меў зно
сі ны з жы ха ра мі рай цэнт ра.

ітанкінашы—хуткія!

На фі наль ным эта пе “Тан ка ва га бія тло на2019”, 
які пра хо дзіў у пад мас коў ным Ала бі на, упер шы ню 
за ўсю гіс то рыю спа бор ніц тваў ка ман да Бе ла ру сі 
ўзня ла ся на дру гую пры ступ ку. Пра тое па ве да мі лі 

ў пра мой транс ля цыі на тэ ле ка на ле “Звез да”. Ра ней 
мак сі маль ным да сяг нен нем на шай ка ман ды бы ла 
брон за ў 2013 і 2018 га дах. Сё ле та ж на шы тан кіс ты 
моцна прай шлі тра су, са сту піў шы толькі ка ман дзе 
Ра сіі. За пер шын ство зма га лі ся 23 ка ман ды з кра ін 
Еў ро пы, Азіі, Аф ры кі ды Ла цін скай Аме ры кі.

ЗбрэстадаПолацка

Больш за ме сяц, з 2 жніў ня па 6 ве рас ня доў
жыц ца Усе бе ла рус кі хрэс ны ход, пры све ча ны па
мя ці міт ра па лі та Іо сі фа (Ся маш кі) і 75год дзю 
Вы зва лен ня Бе ла ру сі. Шлях пі ліг ры маў — а гэ та 
619 кі ла мет раў — пра ля гае са Свя таАфа нась
еў ска га муж чын ска га ма нас ты ра ў Брэс це да 
по лац ка га Спа саЕў фра сін неў ска га ма нас ты ра. 
Па лом ні кі ў час хрэс на га хо ду здзяйс ня юць бес
пе ра пын ныя ма літ вы на ўсім шля ху, на ба жэн ствы 
ў пра ва слаў ных хра мах.

У Таш кен це — па-бе ла рус ку

У мі ну лым ну ма ры мы пі са лі пра ві
зіт у Бе ла русь Прэ зі дэн та Уз бе кі ста на 
Шаў ка та Мір зі ё е ва, пра Дні куль ту ры 
Уз бе кі ста на ў на шай кра і не, ад крыц цё 
ў Мін ску пом ні ка Алі шэ ру На ваі, пер
шы Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі ды Уз бе
кі ста на, ін шыя важ ныя па дзеі: “Па між 
Мінск ам і Таш кен та” — ГР, 14.08.2019. 
Па да лі ў тэкс це фо та зды мак з бе ла рус
каўзбек ска га круг ла га ста ла. Ця пер 
пра тую ім прэ зу — пад ра бяз ней.

Круг лы стол “Бе ла рус каўзбек скія 
лі та ра тур ныя су вя зі” пра хо дзіў 31 лі
пе ня ў Дзяр жаў ным лі та ра тур ным му
зеі Ян кі Ку па лы. Ла дзі лі яго су поль на 
Мі нін фар ма цыі Бе ла ру сі, Вы да вец кі 
дом “Звяз да” і Ам ба са да Уз бе кі ста на 
ў Бе ла ру сі. Гэ та бы ла не ша ра го вая — 
зна ка вая су стрэ ча твор чай і на ву ко
вай ін тэ лі ген цыі дру жа люб ных кра ін. 
Мяр куй це са мі. З уз бек ска га бо ку ў 
па ся джэн ні паў дзель ні ча лі стар шы ня 
Ка мі тэ та па між на цы я наль ных зно сі
нах і сяб роў скіх су вя зях з за меж ны
мі кра і на мі пры Ка бі не це мі ніст раў 
Уз бе кі ста на Рус там бек Кур ба наў, 
стар шы ня Са ю за пісь мен ні каў Сі ра
жыд дзін Са ідаў, стар шы ня Ака дэ міі 
мас тац тваў Акмал Ну рыд дзі наў, рэк
тар Таш кенц ка га дзярж уні вер сі тэ
та ўзбек скай мо вы й лі та ра ту ры імя 
Алі шэ ра На ваі Шух рат Сі ра жыд дзі
наў. Пры еха лі на гіс та рыч ную Баць
каў шчы ну, паў дзель ні ча лі ў раз мо ве 
й на шы су пля мен ні кі з да лё кай кра і
ны: стар шы ня Таш кенц ка га га рад ско
га бе ла рус ка га на цы я наль на га цэнт ра 
“Сві та нак” Свят ла на Ду дзюк і пра фе
сар Уз бек ска га дзярж уні вер сі тэ та су
свет ных мо ваў Ана толь Лі ха дзі еў скі.

З бе ла рус ка га бо ку ў су стрэ
чы паў дзель ні ча лі су пра цоў ні кі ВД 
“Звяз да”, прад стаў ні кі ча со пі саў “По
лы мя”, “Ма ла досць”, Ку па лаў ска га 

ды Ко ла саў ска га му зе яў, паэ тыпе ра
клад чы кі ўзбек скай лі та ра ту ры, прад
стаў ні кі твор чай ін тэ ліген цыі.

Сім ва ліч на, што як раз у Ку па
ла вым до ме раз ві ва ец ца бе ла рус ка
ўзбек скі куль тур ны дыя лог. На су стрэ
чы згад ва лі пра бе ла рус ка га паэ та, 
пе ра клад чы ка, лі та ра ту раз наў цу 
Сця па на Лі ха дзі еў ска га (1911–1979). 
Ро дам ён быў са Случ чы ны, з вёс кі 
Бас ла ві чы (ця пер Ба рок). Доб ра вя до
ма, што 20–30 га дах ён су стра каў ся з 
Ян кам Ку па лам, а ў 1943м браў удзел 
у ве ча ры па мя ці паэ та ў Таш кен це. А 
там у га ды Дру гой Су свет най вай ны 
знай шлі пры ту лак мно гія бе ла ру сы, 
ся род якіх і Якуб Ко лас. Што да са мо
га Сця па на, то ў 1933м ён быў рэ прэ
са ва ны, вы сла ны на 3 га ды ў Ка зах
стан, а ўрэш це пе ра браў ся ў Таш кент. 
Быў рэ абі лі та ва ны ў 1956 го дзе, стаў 
док та рам фі ла ла гіч ных на ук, пра фе
са рам. Як ка жуць, па сля дах баць кі 
пай шоў яго сын — сён ня пра фе сар 
Ана толь Лі ха дзі еў скі.

На су стрэ чы ад зна ча ла ся: і бе ла
ру сы, і ўзбе кі бе раж лі ва ста вяц ца да 

гіс та рыч най па мя ці. Моц на па яд на ла 
на шыя на ро ды й ве ка пом ная вай на, 
ба раць ба су праць ня мец кафа шысц
кіх аку пан таў. Ды рэк тар вы да вец
тва “Бе ла рус кая Эн цык ла пе дыя імя 
Пет ру ся Броў кі” Ула дзі мір Анд ры е
віч прад ста віў на круг лым ста ле кні
гу “По бе да на всех. Бе ла русь — Уз
бекистан”. Яна пра во і наўуз бе каў, 
якія зма га лі ся з во ра га мі ў Бе ла ру сі. 
Рус там бек Кур ба наў ка заў пра ўша
на ван не па мя ці ге ро яў Вя лі кай Ай
чын най ва Уз бе кі ста не. За пэў ніў: 
ка мі тэт, які ён уз на чаль вае, заў сё ды 
бу дзе пад трым лі ваць су пра цу ў сфе
ры куль ту ры, у тым лі ку й лі та ра тур
ныя пе ра кла ды. А рэк тар Таш кенц ка
га дзярж уні вер сі тэ та ўзбек скай мо вы 
й лі та ра ту ры імя Алі шэ ра На ваі Шух
рат Сі ра жыд дзі наў у пра цяг та кой су
пра цы пра па на ваў ства рыць ва ўзбек
скім уні вер сі тэ це Цэнтр бе ла рус кай 
куль ту ры. Ву чо ны па раў наў Ян ку Ку
па лу з Алі шэ рам На ваі: яны ж абод ва 
вы сту палі за збе ра жэн не на цы я наль
най ідэн тыч нас ці, род най мо вы.

Іван Іванаў

Разамсабранытворыпаэтаў,
празаікаў,драматургаў,якія
друкавалісяўтуркменскімдруку,
туркменскіхвыдавецтвахціто
пісалісваетворы,пакідаючы
іхнатойчасу
рукапісе,з1918
па2018гады

Пра ект гран ды ёз
ны і пасвой му ўні
каль ны. Ён дасць 
маг чы масць су час на
му чы та чу за зір нуць у 
роз ныя пе ры я ды гра
мад скапа лі тыч на га, 
са цы яль наэка на міч
на га жыц ця Ка ра кум
ска га краю. Па літ ру 
мас тац ка га све та ба
чан ня скла дуць тво
ры Бе кі Сей та ка ва, 
Таў шан Эсе на вай, Хі
ды ра Дзяр’ я е ва, Ча ры 
Ашы ра ва, Сей іт ні я за 
Ата е ва, Ке ры ма Кур
бан ня пе са ва, Ка ю ма 
Танг ры ку лі е ва, Ну
ры Бай ра ма ва, Аман
дур ды Джан му ра да ва, Ку ра бан на за ра 
Эзі за ва і мно гіх ін шых. З пісь мен
ні каў, якія блі жэй па ча се, ан та ло гія 
па зна ё міць з Ка ка ба ем Кур бан дур ды
е вым, Ата гель ды Ка ра е вым, Кур бан
на за рам Да шкы на вым...

“Пра ект за ду ма ны так, каб па ка
заць усю шы ры ню лі та ра тур най пра
сто ры Турк ме ні ста на, — рас каз вае 

вя до мы турк мен скі па эт, пра за ік, пе
ра клад чык Ага гель ды Ала на за раў. — 
Увой дуць у “ан та ло гію ста год дзя” й 
бе ла рус кія аў та ры, ся род якіх Мі хась 
Кар пен ка, Мі ко ла Ка лін ко віч, Алесь 

Кар лю ке віч. Усе яны ў роз ныя дзе ся
ці год дзі жы лі ў Турк ме ні ста не, дру ка
ва лі ся ў на шых га зе тах і ча со пі сах — 
“Ашха бад”, “Яш лык” (“Юнац тва”), 
“Са вет эдэ бі я ты” (“Са вец кая лі та ра
ту ра”), “Эдэ бі ят ве су нгат” (“Лі та
ра ту ра і мас тац тва”). У Ашха ба дзе 
вы хо дзі лі іх паэ тыч ныя, пра за іч ныя, 
пуб лі цыс тыч ныя кні гі”.

Вар та на га даць, што па доў гу жы
лі й пра ца ва лі ў Турк ме ні ста не ін
шыя бе ла ру сы: Ар кадзь Мар ці но віч 
(турк мен скія ста рон кі ёсць у яго ра
ма не “Не па кі дай сля доў ма іх”), Ба

рыс Мі ку ліч (у Ашха ба
дзе ён на пі саў іс тот ную 
част ку “Апо вес ці для 
ся бе”), Ва сіль Тка чоў 
(яго апа вя дан ні для дзя
цей дру ка ва лі ся ў турк
мен скай пе ры ё ды цы ў 
70я га ды, у Ашха ба дзе 
пі саў кні гу апа вя дан
няў “Дзень у го ра дзе”. 
Вы раз на “турк мен скае” 
там апа вя дан не “Ка
зан”).

Да рэ чы, і з Бе ла рус
сю звя за ны шмат хто з 
пісь мен ні каў Турк ме ні
ста на. На Ві цеб шчы не ў 
га ды Вя лі кай Ай чын най 
вай ны зма гаў ся з фа
шыс та мі пра за ік Ашыр 
На за раў. У га зе це 3га 
Бе ла рус ка га фрон та 
“Крас но ар мей ская пра

вда” (вы хо дзі ла яна і патурк мен ску) 
слу жыў Ан на ку лі Му ха ме даў. З Го
ме лем быў звя за ны лёс гіс та рыч на га 
ра ма ніс та, ства раль ні ка мас тац ка га 
парт рэ та за сва ен ня Ра сі яй Ка ра ку маў 
Ва лян ці на Ры бі на — ён быў ад зна
ча ны зван нем на род на га пісь мен ні ка 
Турк ме ні ста на.

Мі ко ла Берлеж

ПРаекты

Па яд на ныя з Турк ме ні ста нам

На круг лым ста ле “Бе ла рус ка-ўзбек скія лі та ра тур ныя су вя зі”, які прай шоў у Мін ску, рэк тар Таш кенц ка га  
дзярж уні вер сі тэ та ўзбек скай мо вы й лі та ра ту ры імя Алі шэ ра На ваі Шух рат Сі ра жыд дзі наў пра па на ваў  
ства рыць у гэ тай на ву чаль най уста но ве Цэнтр бе ла рус кай куль ту ры

Госці з Узбекістана знаёмяцца з экспазіцыяй у Купалаўскім музеі

Прэзідэнт з таленавітымі людзьмі Іўя

Беларускі экіпаж пасля фінішу

Алесь Карлюкевіч з калегам з Туркменістана ў час працы 
Нацыянальнай выставы-кірмашу ў Ашхабадзе. 2015 г.
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 
А яшчэ ў Мін ску жы ве сын 

мас та ка Мсці слаў — псіхолаг, 
пра цуе ў ад ной з кам па ній спе
цы я ліс там па кад рах. Так што ў 
Мін ску спа да ру Вя ча сла ву — 
цёп ла і ўтуль на.

На гэ ты раз у рэ дак цыі мы й 
сфа та гра фа ва лі яго з чар го вым, 

го мель скім бук ле там у ру ках. 
За пра шаў на вы ста ву, але ж… 
Мы раз маў ля лі па тэ ле фо не з 
ку ра тар кай вы ста вы Але най Ка
лу гі най. Да ве да лі ся, што ле тась 
мас так, як быў у Го ме лі, за яў ку 
па кі нуў, каб вы ста віць на Баць

каў шчы не свае ра бо ты. Яго па
чу лі, пра па но ву пад тры ма лі. 
Па коль кі мер ка ва ла ся па ка заць 
у асноў ным не вя лі кія па ме рам 
пей за жы Бе ла ру сі й Мал до вы, 
эс кіз на га пла на, то Але на пра
па на ва ла зра біць экс па зі цыю 
ў пра хад ной га ле рэі, у гіс та
рыч най част цы па ла ца. Праз 

яе хо дзяць на вед ні кіту рыс ты. 
Мас та ку ра шэн не прый шло ся 
да спа до бы. “Ада бра лі 34 ра бо
ты, — удак лад няе Вя ча слаў.  — 
Гэ та эцю ды па ме рам 30 на 35 і 
ча ты ры боль шыя пра цы на па
лат не. У асноў ным пей за жы 

бе ла рус кія, з Ло еў шчы ны пад 
Го ме лем, ёсць не каль кі з Мал
до вы”.

У раз мо ве зга даў, што ў Го
ме лі ў Кар цін най га ле рэі Гаў
ры лы Ва шчан кі ў 2014м ён 
упер шы ню вы стаў ляў ся: та ды 
прад ста віў аб стракт ныя кам
па зі цыі. Ця пер па каз вае рэа
ліс тыч ны жы ва піс — як свое
асаб лі вую твор чую спра ва зда чу 
зем ля кам у Год ма лой ра дзі мы.

Хва ля ваў ся: як прой дзе вер
ні саж? Мы раз ва жа лі, што, на 
доб ры толк, на па доб ныя ім прэ
зы вар та б за пра шаць (а ў Мал
до ве ёсць прак ты ка: рас сы лаць і 
раз но сіць за пра шэн ні) вя до мых 
лю дзей рэ гі ё на: прад стаў ні коў 
ула ды, твор чай ін тэ лі ген цыі, 
на стаў ні каў, жур на ліс таў… Та
ды гэ та бу дзе са праў ды куль тур
ная па дзея. Бо не сак рэт: су да
кар нен не з вы со кім мас тац твам 
усім на ка рысць, не за леж на ад 
уз рос ту, пры чым — у лю бую 
па ру, пры лю бым гра мад скім 
ла дзе. У лю бую эпо ху, на ват ін
тэр нэ та.

…Зда ец ца, у Го ме лі ўсё 
скла ла ся най леп шым чы нам. 
Ка лі Вя ча слаў тэ ле фа на ваў у 
рэ дак цыю пас ля вер ні са жу, то 

быў вель мі ўсце
ша ны: свя точ
наю ат мас фе рай, 
ці каў нас цю га
мяль чан да мас
тац тва. Па чуў 
шмат шчы рых, 
цёп лых сло ваў 
ад зем ля коў, у 
тым лі ку і ка
л е г  ма с  т а  ко ў, 
ад прад стаў ні
ка Го мель ска га абл вы кан ка ма 
Сяр гея Ра за на ва. Мас так па
пра сіў праз га зе ту вы ка заць 
вя лі кую ўдзяч насць кі раў ні цы 
Бе ла рус ка га куль тур на га цэнт
ра ў Кі шы нё ве Ган не Ба бі най. 
Папер шае, дзя ку ю чы ёй бы лі 
аформ ле ны ў пры го жыя рам кі 
вы ста вач ныя пра цы, зроб ле ны 

выс та вач ныя бук ле ты. Падру
гое, Ган на Яў ге наў на вы ку пі ла 
ў мас та ка й па да ры ла му зею
па ла цу яго ную пра цу “Лад дзя 
Ха ро на” з “Чар но быль ска га 
цык лу” — у да да так да кар ці
ны “Ры жы лес”, па до ра най ра
ней.

Іван Ждановіч
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Зорны жнівень мастака
годмаЛойРадЗімы

Італь ян ская “Фе лі чы та” і ка рэй скі k-pop
Зканцамаяпаканец
вераснядоўжыццасезон
святаўнацыянальных
культуруверхнімгорадзе
ўмінску

Бе ла русь — кра і на шмат на цы
я наль ная, і тое мож на па ба чыць 
на свае во чы ў Верх нім го ра дзе. 
Ад кры ваў се зон свя таў на цы я
наль ных куль тур на пры кан цы 
мая са ма быт ны бе ла рус кі фэст 
“Вяс но вы бу кет”, а 1 чэр ве ня мы 
зна ё мі лі ся з куль ту рай Шве цыі. 
Кі тай цы за кры юць се зон 28 ве
рас ня. Уся го сё ле та 15 роз ных 
на цы я наль нас цяў, прад стаў ні кі 
мно гіх з якіх жы вуць у Бе ла ру сі, 
зна ё мяць мін чан са сва ёй куль ту
рай. Ам ба са ды зга да ных кра ін, а 
так са ма Ра сіі, Поль шчы, Вя лі ка
бры та ніі, Іта ліі, Ка рэі, Эс то ніі, 
Укра і ны, Гру зіі, Ар ме ніі, Азер
бай джа на, Мал до вы, Грэ цыі ды 
Із ра і ля, да па ма га юць сва ім гра
ма дзя нам па тра піць у Мінск і вы
сту піць тут з ці ка вай і на сы ча най 
пра гра май.

У чэр ве ні сваю на цы я наль
ную са ма быт насць, да сяг нен ні 
дэ ман стра ва лі Шве цыя, Ра сія, 
Поль шча й Вя лі ка бры та нія. 
Шве цыя раз гар ну ла ў Верх нім 
го ра дзе 17 пля цо вак, ся род якіх 
ту рыс тыч ная, спар тыў ная, ін
дуст ры яль ная, аў та ма біль ная, 
а так са ма пля цоў ка вір ту аль най 
рэ аль нас ці. У эка зо не на вед ні
кам пра па на ва лі экап ра дук ты, 
па ка за лі экас пек такль. Стак
голь мскія й бе ла рус кія клоў
ны паў дзель ні ча лі ў па ра дзе, 
зла дзі лі шоу мыль ных бур ба
лак. Упер шы ню прай шлі спа
бор ніц твы да рож набу даў ні чай 
тэх ні кі, а іх пе ра мож цы ця пер 
змо гуць па ехаць на эк скур сію 
ў швед скі го рад Эс кіль сту на. 
Бы ло на свя це Шве цыі шмат 
му зы кі. Мно гім за пом ніў ся 
вы ка наў ца лі рыч ных ба ла даў 

Йенс Лек ман, швед скі хор, вы
ступ лен не спя вач кі й пе ра мож
цы “Еў ра ба чан ня2012” Лорын 
і гру пы J: Морс.

Вя лі ка бры та нія паў дзель ні
ча ла ў фес ты ва лі дру гі раз. Свя
та па чы на лі ва лын шчы кі Ка
ра леў ска га ір ланд ска га пал ка, 
якія шэс цем прай шлі ад Ам ба
са ды Вя лі ка бры та ніі да га лоў
най сцэ ны ка ля Ра ту шы. Шэ раг 
анг лій скіх тво раў быў упер шы
ню ў той дзень прад стаў ле ны 
на бе ла рус кай мо ве. Пісь мен нік 
Най джэл Ро бертс прэ зен та ваў 
сваю кні гу “Гід па Бе ла ру сі”. На 
фудкор тах гас цям пра па на ва лі 
стра вы, зга та ва ныя па рэ цэп тах 
бры тан скай кух ні.

Ам ба са да Іта ліі па да ра ва
ла свя та ў Мін ску ў чац вёр ты 
раз — тое бы ло 13 лі пе ня. Спа
чат ку вы сту па лі сця га нос цы з 
ка му ны СантЭль пі дыяаМа рэ. 
У той дзень гу ча ла кла січ ная й 
па пу ляр ная італь ян ская му зы
ка, прай шло “Шоу піц цай о ла”, 
па каз мод, май старкла сы па 
фут бо ле і ўро кі пры га жос ці. У 
знак сяб роў ства па між Іта лі яй 
і Бе ла рус сю на сцэ не ра зам вы
сту па лі ар тыс ты абедз вюх кра

ін. Па го ра дзе раз но сі лі ся та кія 
зна ё мыя для бе ла ру саў пес ні, як 
“Фе лі чы та” і “Ла ша та мі кан та
рэ”. Гос ці спра ба ва лі італь ян
скія пі цу, ла зан ню й брус ке ту.

Жні вень у Верх нім го ра дзе 
рас па ча лі ка рэй цы. Ура чыс тасць 
ад кры ваў Ам ба са дар Рэспублікі 
Ка рэя ў Бе ла ру сі Тхэ Чжун Ёль. 
Му зыч нае шоу на на цы я наль
ных удар ных ін стру мен тах са
муль на ры́ па ка заў ка лек тыў 
“DoodulSorі”. Мож на бы ло па
чуць і мод ную му зы ку kpop, якая 

ўзнік ла ў Паўд нё вай Ка рэі ды мае 
міль ё ны пры хіль ні каў ся род мо
ла дзі па све це. Мы да ве да лі ся пра 
гіс то рыю ка рэй ска га на род на га 
кас цю ма “хан бок”, аца ні лі вы
ступ лен не ан самб ля ка рэй скай 
куль ту ры “Ары ранг” Аса цы я цыі 
бе ла рус кіх ка рэй цаў у Мін ску.

10 жніў ня ў Верх нім го ра дзе 
вы сту па лі эс тон цы: у днях на
цы я наль ных куль тур паў дзель
ні ча лі дру гі год за пар. Олі вер 
Манг лус, кі раў нік эс тон скай 
су пол кі “Лас таў ка” ў Бе ла ру сі, 
па ста ра ўся за пра сіць на свя та 
гур ты з кра і ны, дзе на ра дзіў ся. 
Пры пад трым цы Ам ба са ды Эс
то ніі змаг лі вы сту піць ка мер ны 
хор “Кунг ла” (Віль янд ска га па ве
та), Мо ла дзе вы ду ха вы ар кестр 
Хар’ ю маа і Струн ны ар кестр 
Хар’ ю маа (Хар’ юс ка га па ве та). 
Па ра да ваў гле да чоў і фальк лор
ны гурт “Лійсо” з Та лі на, жа но
чы тан ца валь ны ка лек тыў “Куу” 
з Пяр нус ка га па ве та, а так са ма 
на род ны тан ца валь ны ка лек тыў 
“Ка я кас” з го ра да Пяр ну. Ужо ў 
дру гі раз пе рад мін ча на мі вы
сту паў ду ха вы ар кестр Saxson 
з Пяр ну. У ар кест ры гра юць 
23 па ка лен ні му зы кан таў, ім ад 

13 да 78 га доў. Са мыя ста рэй
шыя па чы на лі г раць у ар кест
ры яшчэ у 70х га дах. Ар тыст 
Мар ка Мат ве рэ з Та лі на вы ка
наў пес ні вы біт на га эс тон ска га 
са вец ка га опер на га і эст рад на га 
спе ва ка Ге ор га От са (эст. Georg 
Ots, 1920–1975). Бе ла ру сам спа
да ба ла ся й му зы ка, якую гра лі 
пі я ніст ка з Та лі на Тар ма Ээс пе рэ 
і ба я ніст з Пяр ну Мар гус Лу ур. 
Гас цей эс тон цы час та ва лі рыб
ны мі стра ва мі, зга та ва ны мі па 
ад мыс ло вых рэ цэп тах. Не абы
шло ся і без тэх ніч ных на ві нак: 
сваю пра дук цыю прэ зен та ва ла 
эс тон ская транс парт ная кам па
нія “Lux Express”.

Гру зін скі фес ты валь “Тбі
лі со ба” рас па чаў ся 24 жніў ня. 
Яго хед лай не рам стаў адзін з 
са мых па пу ляр ных ка лек ты
ваў Гру зіі “Мгзав ре бе”. Гурт 
ства рыў Гі гі Дзе да ла ма зіш ві лі, 
ён вы сту пае ў сты лі рокфолк. 
Па пу ляр насць да яго прый шла 
пас ля вы ха ду філь ма “Го род 
меч ты”, у якім “Мгзав ре бе” 
вы ка наў свой са ундтрэк. Слу
ха чы цёп ла ві та лі й вя до мы 
ка лек тыў з Гру зіі “Швід ка ца”, 
а так са ма ўла даль ні ка пер шай 
прэ міі сё лет ня га “Сла вян ска
га ба за ра ў Ві цеб ску” Ге ор гія 
Пут ка ра дзэ.

Уся го ў жніў ні свя ты на
цы я наль ных куль тур зла дзі лі 
5 кра ін: Ка рэя, Эс то нія, Укра
і на, Гру зія, Ар ме нія. У ве рас
ні пра гра ма ў Верх нім го ра дзе 
бу дзе не менш на сы ча най: мы 
па ба чым свя ты ад Азер бай джа
на, Мал до вы, Грэ цыі, Із ра і ля, 
Кі тая.

З 2015 го да, ка лі па ча лі ла
дзіц ца дні на цы я наль ных куль
тур у Мін ску, ад бы ло ся ка ля 
40 та кіх свя таў.

Ган на Лагун.
Фота аўтара.

Эстонскі танцавальны калектыў “Куу”

Эстонскія кухары частавалі гасцей рыбай

На карціне В. Ігнаценкі — родныя мясціны

Вячаслаў Ігнаценка з сябрамі на Гомельскім вернісажы

Да рэ чы. На сай це Го мель ска га па ла ца вапар ка ва га ан самб ля 
па да дзе на ін фар ма цыя пра ці ка вы мас тац кі пра ектвы ста ву “100 га
доў. 100 ім ёнаў” (і на афі шы вы ста вы Вя ча сла ва Іг на цен кі ёсць та кі 
ла га тып), пад рых та ва ны Бе ла рус кім са юзам мас та коў. З усіх кут коў 
Бе ла ру сі (ёсць і з за меж жа!) пад да хам па ла ца са бра ны пра цы сяб
роў БСМ, ура джэн цаў Го мель скай зям лі, той са май ма лой ра дзі мы, 
пад зна кам якой дру гі год пра хо дзяць шмат лі кія куль тур ныя ім прэ
зы. У экс па зі цыі — роз на ко ле ра вы ды ван мас тац тва, зроб ле ны з 
ні так, якім на Го мель шчы не вы ток. Цэ лых сто тво раў мас тац тва ў 
роз ных тэх ні ках і жан рах прад стаў ле на ў ад ным мес цы!
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ФаРбыЛета

Дзя ку ем вам, вы зва лі це лі!

Вол га ву чыць сяб ра ваць

Удзяч ная Бе ла русь па мя тае подз ві гі тых, 
хто вы зва ляў яе ад во ра гаў. Мы пі са лі ў мі
ну лым ну ма ры, што ў ла тыш скім Даў гаў
піл се ўруча ны ме да лі ве тэ ра нам: “Да ні на 
ўдзяч нас ці, да ні на па ва гі”. (ГР, 14.08.2019.) 
Па сту па юць па ве дам лен ні пра тое і з ін шых 
мес цаў. На прык лад, з Укра і ны Тац ця на Дзя
мен ні ка ва, кі раў ні ца Мі ка ла еў ска га аб лас
но га на цы я наль накуль тур на га та ва рыст ва 
бе ла ру саў “Го лас Ра дзі мы” пі ша: “2 жніў ня 
ак ты віс ты су пол кі паў дзель ні ча лі ў хва лю ю
чай ім прэ зе — ва ўру чэн ні юбі лей ных ме да
лёў ве тэ ра нам Мі ка ла еў шчы ны, якія ўдзель
ні ча лі ў вы зва лен ні на шай Баць каў шчы ны 
ад ня мец кафа шысц кіх за хоп ні каў. Ня мно гія 
з 20 уз на га ро джа ных прый шлі на су стрэ чу: 
толь кі пя цё ра, і адзін з мё да лёў атрым лі ва
ла жон ка ве тэ ра на. Мы па чу лі шмат шчы рых 
слоў па дзя кі за вы со кую ўзна га ро ду на ад рас 
Прэ зі дэн та Аляк санд ра Лу ка шэн кі, Ам ба са
да ра Бе ла ру сі ва Укра і не Іга ра Со ка ла”.

На ўра чыс тас ці пра ца ва лі мяс цо выя тэ
ле жур на ліс ты, а бе ла рус кі гурт “Род ныя на
пе вы” па да рыў ве тэ ра нам пес ні. Ся род іх — 
і доб ра вя до мая “Ка сіў Ясь ка ню шы ну”. Як 
пі ша Тац ця на, вя лі кую арг ра бо ту да вя ло ся 
пра вес ці Ам ба са дзе Бе ла ру сі ва Укра і не, 
су по лцы “Го лас Ра дзі мы”, Мі ка ла еў скім аб

лас но му й рай са ве та мі ве тэ ра наў, каб вы зва
лі це лі Бе ла ру сі атры ма лі ад яе дзяр жаў ныя 
ўзна га ро ды: “Усім, хто спры чы ніў ся да гэ
тай вы са ка род най спра вы — вя лі кі шчы ры 
дзя куй! Пры ем на ра біць лю дзям да бро!”.

Са мой Тац ця не Дзя мен ні ка вай так са ма 
прый шло ся ня ма ла па пра ца ваць. Яна ра зам 
з сяб роў кай Тац ця най Бусь ко (якая й на мес

ні ца стар шы ні су пол кі) у вы хад ныя ці 
пас ля ра бо ты ўдзвюх ез дзі лі па ўсім 
го ра дзе: уру ча лі ме да лі ас тат нім ве
тэ ра нам. “Куп ля лі квет кі, бе ла рус кі 
ша ка лад. Яшчэ нам з Ам ба са ды пры
во зі лі пры го жыя ка лен да ры, да вед нік 
па Мін ску, вы да дзе ны да дру гіх Еў
ра пей скіх гуль няў, дык мы іх так са ма 
да ры лі ве тэ ра нам. Пры хо дзі лі да моў 
стом ле ныя, але за да во ле ныя.”

Тац ця на да сла ла й здым кі з тых 
цёп лых да маш ніх су стрэч з ве тэ ра
на мі. Ула дзі мір Ган ча рэн ка, пі ша, 
ба га та ча го рас ка заў і па ка заў, ка лі 
бе ла рус кі бы лі ў яго ў гас цях: ліс ты з 
фрон та 1943 го да, сваю ва ен ную сум ку, на
ват коў дру, пра бі тую ку ля мі, ва ен ныя фо та
здым кі, уз на га ро ды. У ве тэ ра на ёсць і юбі
лей ны ме даль да 70год дзя Вы зва лен ня, ён 
ва я ваў на 3м Бе ла рус кім фрон це, у скла дзе 
146 страл ко ва га пал ка.

Ве тэ ран Ар ка дзій Кор дзік рас ка заў дзвюм 
Тац ця нам, што яго жон ка, ужо ня бож чы ца, 
ро дам бы ла з Кас цю ко віц ка га ра ё на Ма гі лёў
шчы ны. У ча се вай ны яны па зна ё мі лі ся ў Го
ме лі — там і ця пер жы вуць сва я кі ве тэ ра на. 
Ён ва я ваў на 1м Бе ла рус кім фрон це, удзель
ні чаў у апе ра цыі “Ма зыр — Ка лін ка ві чы”, 
атры маў там Ор дэн сла вы ІІІ сту пе ні. Усе, 
ка го на ве да лі ак ты віст кі бе ла рус кай су пол
кі, дзя ка ва лі за ўва гу да іх з бо ку Бе ла ру сі, а 
так са ма й пры го жым ва лан цёр кам, якія пры
нес лі ме да лі ве тэ ра нам да до му.

Пад ра бяз нас ці пра тых, ка му ўру ча лі
ся ўзна га ро ды ў Мі ка ла е ве, ёсць у нэ це — 
Тац ця на дае спа сыл ку http://melochіjіznі.
ru/forum/49–1549–14. Яна ж дзе ліц ца ці ка
вым до све дам: су пол ка ства рае элект рон ную 
ба зу да дзе ных па ве тэ ра нах Мі ка ла еў шчы
ны, ва ен ныя лё сы якіх звя за ны з Бе ла рус сю. 
У ёй, мяр ку ец ца, бу дзе ка рот кае апі сан не іх 
бія гра фій, фо та здым кі, мер ка ван ні пра Бе ла
русь і бе ла ру саў. Звест кі, пла ну юць ак ты віс
ты су пол кі, спат рэ бяц ца й на да лей: ка лі бу
дзем ад зна чаць 75год дзе Вя лі кай Пе ра мо гі.

Што ж, каш тоў ная іні цы я ты ва! Вар та па
ду маць над та кі мі пра ек та мі так са ма ін шым 
бе ла рус кім су пол кам за меж жа. Ска жам, на 
сай це Па соль ства Бе ла ру сі ў Ра сіі мы знай
шлі тэкст пра тое, што ве тэ ра нам За бай каль
ска га і Крас на яр ска га кра ёў, Ір куц кай воб
лас ці ды Рэс пуб лік Бу ра ція, Ха ка сіі, Ты ва 
ўру ча ны юбі лей ныя ме да лі ў го нар 75год
дзя Вы зва лен ня Бе ла ру сі. Па ве дам ля ец ца: 
“Дзя ку ю чы апе ра тыў най ра бо це ва ен ных 
ка мі са ры я таў уда ло ся ад шу каць 64 на шых 
жы вых ве тэ ра наў і ўру чыць ім ме да лі, а так
са ма він ша ван ні ад імя Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі”. А ці паў дзель ні ча
лі ў па тры я тыч най пра цы бе ла рус кія су пол
кі — не вя до ма.

Пра тое, што ўзна га родж ва юц ца ве тэ
ра ны і ў За урал лі, нам па ве да мі ла кі раў ні
ца Кур ган ска га на цы я наль на га цэнт ра бе
ла ру саў За уралья “Батькавщина” Люд мі ла 
Урван ца ва. У пры ват нас ці, ве тэ ра нам Дал
ма тоў ска га ра ё на, якія 75 га доў та му пры
ма лі не па срэд ны ўдзел у ба ях па вы зва лен ні 
Бе ла ру сі, па мят ныя ме да лі ўру чаў аса біс та 
кі раў нік рай ад мі ніст ра цыі Пётр Па лу хін. 
Там уз на га ро ды атры ма лі Ра і са Мі хай лаў на 
Жа ра ва, Лі дзія Да ні лаў на Усоль ца ва і Ры гор 
Аляк санд ра віч Ча ра па наў. Са ма ж Люд мі ла 
Урван ца ва ўру чы ла юбі лей ны ме даль ве тэ
ра ну Яка ву Анб ро ху, ска заў шы пры тым: 
“Дзя куй вам, што вы ра та ва лі маю лю бі мую 
Бе ла русь!”. Якаў Ме е ра віч на ра дзіў ся ва 
Укра і не, удзель ні чаў у вы зва лен ні Бе ла ру сі, 
а жы ве ў Ра сіі. Баць кі, рас каз ваў, бы лі ме ды
кі, ву чы лі яго: трэ ба да рыць лю дзям да бро. 
Та му й па сту піў юнак пе рад вай ной у Ле нін
град скую ва ен наме ды цын скую ака дэ мію, 
ад куль з дру го га кур са доб ра ах вот ні кам пай
шоў на фронт. Вы ра та ваў, вы не сшы з па лёў 
бою, звыш 800 жыц цяў са вец кіх сал дат. Як 
са мо му ўда ло ся вы жыць? До свед ве тэ ра на 
за слу гоў вае па ва гі: “Га лоў ным на фрон це 
для мя не бы ло — вы ра та ваць жыц цё бай ца. 
Адзі ным стра хам для мя не бы ло не па спець 
свое ча со ва ака заць да па мо гу. Пры знац ца, 
на ват не ду маў пра сваё жыц цё, быў упэў не
ны: ка лі не сён ня, дык заўт ра мя не аба вяз ко
ва за б’юць. У час Вя лі кай Ай чын най вай ны 
я ўдзель ні чаў у вы зва лен ні Літ вы, Бе ла ру сі. 
Дзень Пе ра мо гі су стрэў у Гер ма ніі”.

Пэў на, Уся выш ні лі тас ці вы да тых, хто 
ўмее сам ра біць да бро. То ня хай і на шы доб
рыя сло вы, на ша ўдзяч насць ве тэ ра нам, што 
вы зва ля лі Бе ла русь, на да юць ім сі лаў год на 
тры маць апош ні ру беж на жыц цё вым шля ху.

Іван Ждановіч

Бе ла рус кія су пол кі да лу ча ны да ўру чэн ня ме да лёў  “75 год вы зва лен ня Бе ла ру сі 
ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў” ве тэ ра нам з за меж ных кра ін 

ПовяЗьчасоў

усёмым,ліпеньскім,
нумарычасопіса“Полымя”
за2019годёсцьпадборка
вершаўсучасныхукраінскіх
паэтаўуперакладзе
набеларускуюмову

Тво ры па да дзе ны пад тра
ды цый най руб ры кай “Га ла сы 
све ту” з прад мо вай Юліі Алей
чан кі. Яна, у пры ват нас ці, за
зна чае: “Фе но мен па ско ра на га 
раз віц ця, ці ка вы сін тэз сла вян
скіх і еў ра пей скіх тра ды цый, 
шы ры ня тэ ма тыч на га ахо пу ха
рак та ры зуе бя гу чы лі та ра тур ны 
пра цэс Укра і ны. Пуб лі ка цыя 
за ба ро не ных тво раў Рас стра ля
на га ад ра джэн ня і эміг ран таў, 
ба га тыя кан так ты з да лё кім і 
бліз кім за меж жам, но вы по гляд 
на сва бо ду сло ва ў мно гім прад
вы зна чы лі кі ру нак раз віц ця 
гра мад скай і фі ла соф скай дум кі 
Укра і ны. Тво ры Ва сі ля Шкля ра, 
Юрыя Він ні чу ка, Юрыя Анд
ру хо ві ча, Аляк санд ра Ір ван ца, 
Юрыя Ізд ры ка, Ма ры я ны Кі
я ноў скай, Лю ко Да швар, Іга
ра Аста пен кі ду жа роз ныя, але 
бліз кія (і ў лі ры цы, і ў эпі цы) 
ня стом ны мі по шу ка мі праў ды, 
не пры ха ро ша ным па ка зам рэ
ча іс нас ці і моц ных, ча сам раз
бу раль ных, па чуц цяў”.

“Ка лі б спы та лі мя не,/ Якім 
дрэ вам я ха чу быць,/ Ад ка заў бы 
— ялі наю,/ Бо жыць ма ру ў га
рах,/ Піць ва ду гор ных кры ніц. 
/Ад ка заў бы — лі паю, /Ней ма
вер на за хоп ле ны/ Яе п’ян кім во
да рам. /Ад ка заў бы — ду бам,/ У 
якім ды хае сі ла/ Мно гіх па ка лен
няў./ Ве дае та ям ні цы зям лі,/Але 
ўпар та маў чыць,/ Жа лу да мі ад
куп ля ец ца,” — з та кім вы зна чэн
нем твор чай па зі цыі да чы та ча 
ідзе па эт Аляк сандр Ка зі нец (на
ра дзіў ся ў 1988 го дзе ў Луб нах, 
на Пал таў шчы не). Пе ра кла ла яго 
вер шы Юлія Алей чан ка, як і вер
шы Іры ны Са жын скай (на ра дзі
ла ся ў 1994 го дзе ў За па рож жы).

А тво ры На тал лі Дзі ці няк 
(на ра дзі ла ся ў 1985 го дзе ў Цяр
но па лі) ды Вік то рыі Шэ вель (на
ра дзі ла ся ў 1976 го дзе ў го ра дзе 
Іва нок Кі еў скай воб лас ці) пе ра
ства рыў пабе ла рус ку Мі ко ла 
Адам. Вар та за зна чыць: про за 
і паэ зія ўкра ін скіх аў та раў усё 
час цей з’яў ля ец ца на ста рон ках 
бе ла рус кай пе ры ё ды кі — у ча со
пі сах “По лы мя”, “Ма ла досць”, 
“Дзея слоў”, га зе це “Лі та ра ту
ра і мас тац тва”. Ак тыў ны мі пе
ра клад чы ка мі з укра ін скай ды 
ар га ні за та ра мі бе ла рус каўкра
ін скіх лі та ра тур ных су вя зяў на 
су час ным эта пе вы сту па юць 
Анд рэй Ха да но віч, Ба рыс Пят
ро віч, Свят ла на Во ці на ва, Алесь 
Ба дак, Люд мі ла Руб леў ская, Ак
са на Спрын чан, Юлія Алей чан
ка, Мі ко ла Адам і шмат хто яшчэ 
з пісь мен ні каў Бе ла ру сі.

Сяр гей Шычко

ПеРакЛады

Укра ін скія паэ ты 
га во раць  
га ла са мі све ту

умоладзевымфоруме
“іволга2.0”паўдзельнічалі
якстудэнтызмінска,такі
беларусысамарскай
вобласці

У Між на род ны дзень друж
бы, які ад зна ча ец ца што год 30 лі
пе ня, за кры ва ўся VІІ Мо ла дзе вы 
фо рум Пры волж скай фе дэ раль
най акру гі “іВол га 2.0”, які цэ лы 
ты дзень доў жыў ся на са мар скай 
зям лі. Мо ла дзе вы ак тыў Са мар
скай аб лас ной гра мад скай ар га
ні за цыі бе ла ру саў і вы хад цаў з 
Бе ла ру сі “Рус каБе ла рус кае Бра
тэр ства 2000” на ча ле з Іры най 
Глус кай так са ма там па бы ваў. 
Сё ле та фо рум са браў 2 ты ся чы 
хлоп цаў і дзяў чат з 14 рэ гі ё наў 
ПФА і 62 суб’ ек таў Ра сіі. Пра ца
ва ла дзе сяць змен, пры чым ад на 
з іх са бра ла прад стаў ні коў дзе

ся ці дзяр жаў бліз ка га за меж жа. 
Бе ла русь прад стаў ля лі сту дэн ты 
Да ні ла Ле мя шэў скі, Вік то рыя 
Ні кі ці на з Бе ла рус ка га дзярж
уні вер сі тэ та ін фар ма ты кі ды ра
дыё элект ро ні кі, фа куль тэт ін фа
ка му ні ка цый, а так са ма Тац ця на 
Пе чань, на мес ні ца дэ ка на фа
куль тэ та. Бе ла ру сы прад ста ві лі 
ўні вер сі тэц кі пра ект “За хоў ва ю
чы па мяць пра мі ну лае, бу ду ем 
бу ду чы ню!”, які грун ту ец ца на 
друж бе сту дэн таў з ар хі тэк та
рам і скульп та рам Ва лян ці нам 
За нко ві чам.

Бе ла ру сы Са ма ры на ве да лі 
фо рум — бо ва каль ны ан самбль 
“Ка данс” быў за про ша ны ў кан
цэрт ную пра гра му яго ўра чыс
та га за крыц ця. Да та го ж, па тлу
ма чы ла Іры на Глус кая, ха це ла ся 
па ба чыць усё на свае во чы, каб 

ска рыс таць ар га ні за цый ны до
свед. Яшчэ — па зна ё міц ца з су
пля мен ні ка мі.

На фо ру ме Іры на Глус кая і 
на мес нік кі раў ні ка мо ла дзе ва га 
ад дзя лен ня су пол кі Ге ор гій Кур
ма коў не фар маль на па гу та ры лі з 
Ві цэгу бер на та рам Аляк санд рам 
Фя ці са вым і кі раў ні цай га рад
ской акру гі Са ма ра Але най Ла
пуш кі най. У пры ват нас ці — пра 

ўста наў лен не парт нёр скіх ад но
сін між Са вец кім ра ё нам Са ма ры 
і За вод скім ра ё нам Мін ска. Бы лі 
ўзгод не ны, атры ма лі пад трым ку 
з бо ку вы ка наў чай ула ды пра ек
ты па ўста ля ван ні аду ка цый на га 
й твор ча га парт нёр ства між Дзі
ця чай шко лай мас тац тваў №5 
Ма гі лё ва і Дзі ця чай шко лай мас
тац тваў №3 “Мла дость” Са ма ры.

Мі ка лай Бой ка

Л. Урванцава ўручае медаль Якаву Анб ро ху

Кнігі Аляксандра Казінца

Таццяна Дзяменнікава і Аркадзій Кордзік

Прад стаў ні кі Бе ла рус ка га дзярж уні вер сі тэ та ін фар ма ты кі  
і ра дыё элект ро ні кі на фо ру ме “іВол га 2.0”
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твоРчасць

а як у вас?

У Цюмені — талака
У бе ла рус кіх вёс ках па гэ ты час жы ве 

та ла ка — як спрад веч ная тра ды цыя ра зам 
ра біць цяж кую пра цу: бу да ваць ха ту, ка паць 
буль бу, на рых тоў ваць се на… І ў свя ты прод
кі на шыя бы лі ра зам. Па доб ныя звы чаі бе
ла ру сыса ма хо ды за ха ва лі ў Сі бі ры, дзе су
ро выя ўмо вы жыц ця па тра бу юць су поль ных 
дзе ян няў. Ця пер жа ёсць у нас і ў го ра дзе 
та кая та ла ка: не каль кі гра мад скіх су по лак 
па яд ноў ва юць на ма ган ні, каб на вы со кім 
уз роў ні пра вес ці знач ныя ім прэ зы — каб 
усё прай шло як мае быць, ду шу грэ ла. Да 
та го ж не ліш нім бы вае й доб ры прык лад ін
шым па ка заць.

Як пра ві ла, час та ў су пра цы най ста
рэй шая Цю мень ская аб лас ная гра мад ская 
ар га ні за цыя “На цы я наль накуль тур нае та
ва рыст ва «Аў та но мія Бе ла русь»” (ёй ця
пер кі руе Ма рыя Піс кун), ад дзел бе ла рус
кай куль ту ры До ма на цы я наль ных куль тур 
“Строитель” на ча ле з Юлі яй Ча ра па на вай. 
Да лу ча ец ца да та ла кі ня даў на ство ра ная 
Рэ гі я наль ная гра мад ская ар га ні за цыя “На
цы я наль накуль тур ная аў та но мія бе ла ру саў 
Цю мень скай воб лас ці” (вы ка наў чы ды рэк
тар Сяр гей Сцяц ке віч). Ак тыў на пад клю
ча юц ца да роз ных пра ек таў Га на ро вы ге не
раль ны кон сул Бе ла ру сі ў Цю ме ні Ула дзі мір 
Шуг ля і на чаль нік ад дзе ла Ка мі тэ та па спра
вах на цы я наль нас цяў аб лас ной дзярж ад мі
ніст ра цыі Сяр гей Яфім чык.

А ця пер — кан крэт ныя пры кла ды та кой 
су пра цы.

У маі, на пя рэ дад ні Дня Пе ра мо гі, ак
ты віс ты ды яс па ры Клаў дзія Зу е ва, Сяр гей 
Сцяц ке віч і Тац ця на Ме це ле ва на ве да лі до ма 
бе ла ру саўудзель ні каў Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, бы лых вяз няў канц ла ге раў, пра цаў
ні коў ты лу. Пра хо дзі ла па тры я тыч ная ак цыя 
“Ве тэ ра ны жы вуць по бач” — іх він ша ва лі са 
свя там, уру ча лі па да рун кі, слу ха лі, за піс ва
лі ўспа мі ны пра ва ен ную па ру. Ні хто не быў 
за бы ты: спі сы ве тэ ра наў ёсць у нас, як і 
тых, хто 75 га доў та му вы зва ляў Бе ла русь. 
Ла шчы ла слых ва лан цё раў, ка лі трап ля лі ся 
бе ла рус кія слоў цы ў га вор цы Соф’і Пят роў
ны Са ко віч, Але ны Дзміт раў ны Ле бе дзе вай, 
Ган ны Паў лаў ны Ба ша ры ма вай. Хва лю ю чай 
атры ма ла ся су стрэ ча з Сяр ге ем Сця па на ві
чам Коч кі ным: сі бі рак, яко му ўжо 102 га ды, 
аказ ва ец ца, вы зва ляў Мінск у 1944м! Ён 
ус па мі наў род ную на шу Бе ла русь, з цяж
кас цю стрым лі ва ю чы хва ля ван не. Бо зям ля 
бе ла рус кая та ды вы зва лі це лям на гад ва ла 
вы па ле нае по ле. Ве тэ ран га ва рыў сто я чы, 
не пры сеў на ват. На су стрэ чы быў і па моч
нік кон су ла Аляк сей Ула дзі мі ра віч Шуг ля.

А 9 Мая ла дзі лі мы свя точ ны кан цэрт 
з удзе лам за про ша ных ка лек ты ваў і мас тац
кіх ан самб ляў ды яс па ры. Быў ар га ні за ва ны 
транс парт: пры во зі лі ве тэ ра наў на кан цэрт. 
Для гас цей пра ца ва ла вы ста вадэ гус та цыя 
страў на цы я наль най кух ні. Каб лепш па зна
ё міць іх з тра ды цы я мі, па ка заць ад мет ную 
куль ту ру бе ла ру саў, мы рас па вя лі пра са мыя 
па пу ляр ныя стра вы бе ла рус кай кух ні, да та
го ж да лі маг чы масць іх пра дэ гус та ваць. 
Каш тоў ны до свед!

На пры кан цы мая ў Цю ме ні пра хо дзіў 
X Між на род ны кан грэс “Кар дыя ло гія 
на скры жа ван ні на вук”,  у якім бра лі ўдзел 
і вя ду чыя ву чо ныя Бе ла ру сі. Важ най па дзе
яй фо ру му ста лі Дні бе ла рус кай кар дыя ло
гіі, якія прай шлі ўпер шы ню. На пле нар ным 
па ся джэн ні вы сту паў ака дэ мік, док тар на
вук, пра фе сар Юры Аст роў скі, які вы кон ваў 
пер шыя транс план та цыі сэр ца ў Бе ла ру сі. 
З бе ла рус кі мі ву чо ны мі су стра каў ся кон сул 
Ула дзі мір Шуг ля. Ён га ва рыў пра вя лі кую 
ро лю ме ды каў у га ды Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. Бы лі на су стрэ чы кі раў ні кі бе ла рус
кіх су по лак, а гур ты “Спад чы на” і “Ля нок” 
ду шэў на пра спя ва лі для гас цей бе ла рус кую 
“Ля во ні ху”, і не толь кі. Ула дзі мір Шуг ля 
на су стрэ чы ка заў пра ар хі епіс ка пахі рур га 
Свя ці це ля Лу ку Вой наЯся нец ка га, які вы
ра та ваў жыц ці ты ся чам сал дат. (Да рэ чы, ро

да выя ка ра ні ў свя то га — бе ла рус кія: з вёс кі 
Яся нец, якая ця пер у Ба ра на віц кім ра ё не, 
на Брэст чы не. — Рэд.). Ула дзі мір Фё да ра віч 
пры во дзіў муд рыя раз ва жан ні ар хі епіс ка па
хі рур га: “Тры рэ чы вы зна ча юць ча ла ве ка: 
пра ца, сум лен насць, да сяг нен ні. Тры рэ чы ў 
жыц ці ні ко лі не на дзей ныя: ула да, вя зен не, 
даб ра быт. Тры рэ чы ў жыц ці най больш каш
тоў ныя: лю боў, пе ра ка нан ні, зда роўе”.

12 чэр ве ня, у Дзень Ра сіі, бе ла ру сы воб
лас ці паў дзель ні ча лі ў аб лас ным фес ты ва
лі “Мост друж бы”. Як заўж ды, зла дзі лі наш 
пад во рак, час та ва лі гас цей тра ды цый ны мі бе
ла рус кі мі стра ва мі, спя ва лі на род ныя пес ні, 
ва дзі лі ка ра го ды. Фес ты валь што год пра хо
дзіць у цэнт ры Цю ме ні, на Цвят ным буль ва ры. 
Гу бер на тар з ка ман дай па плеч ні каў, кі раў ні ка
мі ды яс пар на вед ва юць пад вор кі, ёсць маг чы
масць блі жэй па зна ё міц ца з прад стаў ні ка мі 
роз ных куль тур, па га ва рыць пасвой ску, зра

біць фо та на па мяць. На фес ты валь пры еха
лі: з рай цэнт ра Ві ку ла ва — на род ны фальк
лор наэт на гра фіч ны гурт “Вя чор кі”, з ся ла 
Дзя ся та ва Ішым ска га ра ё на — на род ны гурт 
“Жы ві ца”, з Но во бя ро заў кі Ара ма шаў ска га 
ра ё на — ва каль ны ан самбль “Бя роз ка”. Бы лі 
й цю мень цы: на род ны ан самбль бе ла рус кай 
пес ні “Ля нок”, на род ны ма ла дзёж ны ан самбль 
“Па лес се”, ся мей ны ва каль ны ан самбль 
“Спад чы на”. Вы ста ву ра бот дэ ка ра тыў на
пры клад ной твор час ці прад ста ві лі На тал ля 
Габ русь і Ва лян ці на Кра сі ка ва. Май старклас 
па пля цен ні да ва ла Ма рыя Пад ка ры та ва, і быў 
яшчэ май старклас “Тан цу ем поль ку бе ла рус
кую” ад Клаў дзіі Зу е вай ды акам па ні я та ра 
Аляк санд ра Вах ні ча ва. Усе ка лек ты вы паў
дзель ні ча лі ў за ключ ным свя точ ным кан цэр
це: гу ча лі там пес ні на роз ных мо вах.

У лі пе ні, вя до ма ж, ад зна ча лі мы 
75год дзе Вы зва лен ня Бе ла ру сі, Дзень 
Не за леж нас ці. Ура чыс тасць ла дзі лі ў ДНК 
“Строитель”. Поў ная за ла! І — ат мас фе
ра вя лі кай род нас ці, шчы рас ці, ду шэў най 
цёп лы ні. Са сля за мі на ва чах, з за мі ра ннем 
сэр ца. Дэ пу та ты аб лас ной ду мы, прад стаў
ні кі ад мі ніст ра цыі, ве тэ ра ны він ша ва лі бе
ла ру саў з вя лі кім свя там. Вік тар Рэйн ад імя 
аб лас но га дэ пу тац ка га кор пу са пад крэс ліў, 
што гэ тае свя та — “скрэ па між на шы мі кра
і на мі”, што бе ла ру сы — “сяб ры з асо баю 
про баю” ды па дзя ка ваў бе ла ру сам, што мы 
ёсць на зям лі Цю мень скай. Мі ка лай Са пе
га за чы таў він ша ван не кон су ла Ула дзі мі
ра Шуг лі. Лёт чык гра ма дзян скай авія цыі, 
Ге рой Ра сіі, пад пал коў нік ВПС у ад стаў
цы Ула дзі мір Шар па таў даў на каз: “Ні ко лі 
не за бы вай це пра вай ну!”. На сцэ не бы лі 
сця гі дзвюх дзяр жаў, дэ ман стра ва лі ся кад ры 
кі на хро ні кі. Кра наль на па ча лі ўра чыс тасць 
Тац ця на Ме це ле ва і Сяр гей Сцяц ке віч — і 
на стро і лі ўсіх на пра яву шчы рых па тры я
тыч ных па чуц цяў.

Кан цэрт ная пра гра ма бы ла, як заў сё ды, 
раз на стай най, кра наль най, су гуч най тэ ме. 
Тры сі выя бы лыя су во раў цы, ця пер пал коў

ні кі ў за па се, вы ка на лі пес ню “Апош ні бой”. 
Яны ўспа мі на лі пас ля ва ен ны Мінск, га ва
ры лі, што ра дасць за Пе ра мо гу бу дзе веч най. 
Ра зам з лю бі мы мі ан самб ля мі “Спад чы на”, 
“Ля нок”, “Па лес се” з’я ві лі ся на свя точ най 
сцэ не но выя ўдзель ні кі: дзе ці, дзі ця чыя гур
ты. Ву чань шко лысту дыі му зыч най твор
час ці “ІMAGESE” За хар Ві ку лаў, на прык
лад, упер шы ню вы сту паў пе рад шмат лі кай 
аў ды то ры яй. Атры ма ла ся кра наль на, пра
нік лі ва , і гле да чы ад гук ну лі ся бур ны мі ава
цы я мі. Пе ра ем насць па ка лен няў ад бы ла ся. 
Ве тэ ран вай ны, бе ла рус Па вел Ва сі ле віч Ні
кі цін, у кі це лі з шмат лі кі мі ме да ля мі, звяр
нуў ся да ўсіх з па жа дан нем: бе ра жы це мір, 
аба ра няй це Ра дзі му!

А 6 лі пе ня бе ла ру сы свят ка ва лі Дзень 
Іва на Ку па лы (так на зы ва юць свя та ў Сі
бі ры) ў глы бін цы: з су пля мен ні ка мі з ся ла 
На ва лок ці — гэ та Ішым скі ра ён. Дождж, 

праў да, не пус каў на ву лі цу, але сцэ нар свя
та быў скла дзе ны так уме ла й ці ка ва, што ў 
сель скім Цэнт ры куль ту ры й воль на га ча су 
прай шло “ку пан не”, кон курс ру са лак, і на
ват праз “вог ні шча” ска ка лі. Уся ляк ства ра
ла ся ат мас фе ра ма гіч най Ку паль скай но чы. 
Бы лі вян кі, ка ра го ды, за гад ва лі жа дан ні, гу
ля лі ў Ку паль скія гуль ні, спя ва лі бе ла рус
кія пес ні… Сяль ча не ак тыў на да лу чы лі ся 
да свя та, зна ё мі лі ся з даў ні мі бе ла рус кі мі 
тра ды цы я мі, што вель мі важ на: ся ло за
сна ва лі бе ла ру сыса ма хо ды. Пад трым лі
ва лі “агонь” Тац ця на Ме це ле ва (вя ду чая, 
рэ жы сёр, сцэ на рыст), Ма рыя Піс кун і гурт 
“Ля нок”. Яго кі раў ні ца Клаў дзія Зу е ва па
да ры ла на ва лок цеў цам за пі са ны гур том 
кам пактдыск з бе ла рус кі мі пес ня мі, то мік 
вер шаў Ула дзі мі ра Шуг лі. Цю мень цы ства
ры лі ча роў ную кан цэрт нагуль ня вую пра
гра му з удзе лам і са ліс таў “Лян ка”, і ду э таў: 
спя ва лі Ма рыя і Мі ка лай Піс ку ны (а по тым 
бы ло і трыа з іх унуч кай Ма шай), Свят ла
на і Сяр гей Яфім чы кі, Тац ця на Ме це ле ва і 
Сяр гей Сцяц ке віч. Спя ва лі со ла Аляк сандр 
Вах ні чаў, Але на Гар ду бей, Свят ла на Фё да
ра ва — і яна ж у ад ной сцэн цы вы кон ва ла 
ро лю Ва дзя ні ка.

Вар та зга даць: 6 чэр ве ня бы ло й 153год
дзе ўтва рэн ня бе ла рус кай вёс кі На ва лок ці. 
Ёсць на дзея, што там утво рыц ца бе ла рус
кая гра мад ская су пол ка і ўвой дзе ў склад 
аб лас ной аў та но міі. Ак ты віс ты з Цю ме ні 
га то выя да па маг чы эн ту зі яс там, а та лен таў 
у вёс цы ха пае. Зна хо дзяць бе ла ру сы адзін 
ад на го!

На пры кан цы лі пе ня Цю мень ад зна ча ла 
Дзень го ра да, яко му споў ні ла ся 433 га ды. 
Бе ла рус кія ка лек ты вы ўдзель ні ча лі ў гэ тым 
свя це. Рых ту юц ца ця пер упер шы ню пра вес
ці свя та Ба гач, якое па аб ра дах на гад вае бе
ла рус кія Да жын кі. За ду мы па куль у сак рэ
це. Але мы не су мня ва ем ся: ка лі пра ца ваць 
друж наю та ла кою, як і на ле жыць бе ла ру сам, 
то ўсё прой дзе як мае быць.

Люд мі ла Бак ла на ва, г. Цю мень 

Каштоўны досвед яднання беларускіх суполак на карысць агульнай справы 
маюць супляменнікі ў Заходняй Сібіры

“Шес тое чув ство” 
Ула дзі мі ра Шуг лі 
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абласнойнавуковай
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Па эт, Га на ро вы ге не раль ны 
кон сул Бе ла ру сі ў Цю ме ні, стар
шы ня су пол кі “Са юзін тэ гра цыя 
бра тэр скіх на ро даў” Ула дзі мір 
Шуг ля — свой ча ла век у лі та
ра тур най су поль нас ці. Су стрэ чу 
яго з твор ца мі з лі таб’ яд нан няў 
рэ гі ё ну ад крыў стар шы ня ад дзя
лен ня СП Ра сіі па Цю мень скай 
воб лас ці Ле а нід Іва ноў.

Ула дзі мір Шуг ля га ва рыў з 
ка ле га мі па пя ры не толь кі пра 
лі та ра тур ную твор часць. Ён ко
рат ка рас па вёў аб намаганнях па 
ўма ца ван ні ганд лё ваэка на міч
най, гу ма ні тар най су пра цы між 
Бе ла рус сю і Цю мень скай воб лас
цю. На га даў пра X Між на род ны 
кан грэс кар ды ё ла гаў “Кар дыя
ло гія на скры жа ван ні на вук”, які 
прай шоў у Цю ме ні. Раз ва жаў пра 
вя лі кую ро лю ме ды каў у га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны, чы таў 
свае вер шы на ва ен ную тэ му.

Да лей га вор ка іш ла пра но
вы збор нік вер шаў паэ та “Шес
тое чув ство”, які хут ка прый дзе 
да чы та ча. Ула дзі мір Фё да ра віч 
дзя ліў ся раз ва га мі пра тое, чым 
кі ра ваў ся, збі ра ю чы кні гу. Не ка
то рыя з вер шаў пра чы таў пад 
шчод рыя апла дыс мен ты. Тыя, 
хто зна ё мы з яго твор час цю, 
звяр та юць ува гу на вы со кі ма
раль ны за рад паэ тыч ных рад коў. 
У іх — і роз дум насць над жыц
цём, і тон кае спа сці жэн не ру хаў 
ду шы, і жы вое віб ра ван негуль ня 
ўзвыш аных ду мак і глы бо кіх па
чуц цяў. Ула дзі мір Шуг ля вы даў 
шэ раг збор ні каў лі ры кі, вый шлі 
кам пактдыск і збор нік пе сень 
“Свет души” (кам па зі тар Ка ця
ры на Чар ны шо ва). У 2019 го дзе 
Ра сій скі са юз пісь мен ні каў уз на
га ро дзіў яго ме да лём “Алек сандр 
Пушкин 220 лет” — за ўнё сак 
у раз віц цё рус кай куль ту ры й 
лі та ра ту ры, а так са ма ме да лём 
“Владимир Маяковский 125 лет”.

І на гіс та рыч най Баць каў
шчы не (ро да выя ка ра ні Ула
дзі міра Шуг лі па баць ку — з 
вёс кі Ру ці ца Ка рэ ліц ка га ра ё на 
Гро дзен шчы ны, па ма ці — з 
Ба ры са ва) па эт уша на ва ны: на
груд ным зна кам Са ю за пісь мен
ні каў Бе ла ру сі “За вя лі кі ўклад 
у лі та ра ту ру”, ме да лём “Мак сім 
Баг да но віч” Мінск ага га рад ско
га ад дзя лен ня СПБ. Па вы ні ках 
кон кур су “Леп шы твор2013” 
прэ мія й дып лом ІІ сту пе ні ў 
на мі на цыі “Паэ зія” пры су джа
ны яму, сяб ру Са ю за пісь мен ні
каў Бе ла ру сі — за кні гу вер шаў 
“Чац вёр тае вы мя рэн не”. Ле тась 
па эт стаў лаў рэ а там Лі та ра тур
най прэ міі імя Мак сі ма Тан ка — 
за кні гу вер шаў “Имя твое”.

Клаў дзія Зу е ва, г. Цю мень 

У цэнтры — Ганаровы генконсул Беларусі ў Цюмені 
Уладзімір Шугля, злева — старшыня навуковага камітэта кангрэса  

Вадзім Кузняцоў з лекарамі-кардыёлагамі  
з беларускай дэлегацыі  на Форуме
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Вя лі кая сі ла ма літ вы

Па вост рым ля зе лё саў

Сё ле та мы ад зна ча ем 75год
дзе вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня
мец кафа шысц кіх за хоп ні каў. 
Роз ныя гіс то рыі па мя та юць лю
дзі пра ва ен ны час. І мне хо чац ца 
рас ка заць сваю, тое, што ма лым 
дзяў чом са ма ба чы лапе ра жы ла.

Я на ра дзі ла ся на Пін шчы не 
ў Лы шчы, і маё ран няе дзя цін
ства прай шло ў тым ка зач ным 
мес цы. Вёс ка вя лі кая, дзве шы
ро кія роў ныя ву лі цы рас кі ну лі
ся на крыж. Ад на па чы на ла ся ад 
Шма та ва га кан ца, іш ла амаль 
да вёс кі За ба раў цы. Дру гая — 
шы ро кі гас ці нец — пе ра ся ка ла 
яе, вя ла ад Даб ра слаў кі да Ла
гі шы на. Ка лі на гас цін цы стаць 
тва рам да Ла гі шы на, то спра ва 
за вёс кай мож на бы ло ба чыць 
шы ро кі по плаў з паў на вод най 
ра кой Віс лі цай, за якой па чы
на ла ся бяс кон цае дрыг вя ніс тае 
ба ло та. Зле ва ад гас цін ца пад
сту паў дры му чы лес.

Пад ле сам у кан цы вёс кі, пе
рад мо гіл ка мі, бы ла драў ля ная, 
па фар ба ва ная ў зя лё ны ко лер 
пра ва слаў ная Свя таАляк санд
раНе ўская царк ва. Гэ та ў ёй 
17 ве рас ня 1910 го да на іко не з 
воб ра зам Ісу са Хрыс та з’я ві лі
ся аб ры сы Яго Свя той Ма ці — 
Дзе вы Ма рыі. Тое ад бы ло ся ў 
пры сут нас ці май го два ю рад на га 
дзе да, цар коў на га ста рас ты Да
ні і ла Пят ро ві ча Ша пя ле ві ча, і 
яго пя ці га до ва га пля мен ні ка Ка
ра ля — май го та ты. Іко на ста ла 
цу да твор най. Мно гія пе рад ёю 
пры зва ро це да Гос па да, да Свя
той Дзе вы Ма рыі вы леч ва лі ся. 
Вер ні кам вяр таў ся зрок, зні ка лі 
роз ныя не вы леч ныя хва ро бы.

З ча су аб’ яў лен ня на іко не 
вы явы Бо жай Ма ці ў дзе да Да
ні лы за стаў ся жоў ты ме та ліч ны 
крыж, які звы чай на ля жаў у яго 

ха це на ста ле ка ля Біб ліі. Браў 
дзя ду ля яго ў ру кі толь кі ў вы
ключ ных вы па дах.

І вось па ча ла ся Вя лі кая Ай
чын ная вай на. Праз пэў ны час 
у вёс ку па ча лі да хо дзіць чут кі 
пра тое, як фа шыс ты за бі ва юць 
прос тых мір ных лю дзей, па ляць 
з жы ха ра мі вёс кі. У Лы шчы жы
ла ад на яў рэй ская сям’я — тры
ма ла не вя лі кі ма га зінлаў ку. 
Вель мі доб рыя лю дзі. У іх заў сё
ды ў лю бы час мож на бы ло ку
піць роз ныя дро бя зі. Але га лоў
нае для мя не — што ў дзядзь кі 
Зэ лі ка і цёт кі Ры вы бы ло двое 
дзя цей: ста рэй шы сын Ёсель і 
мен шая дач ка Ге ня, мая са мая 
пер шая і са мая лю бі мая ў вёс цы 
сяб роў ка. Мы з ёю амаль кож ны 
дзень з са ма га ран ня бы лі ра зам: 
то яна ў нас, то я ў іх, бо ха ты 
на шых баць коў бы лі по бач. Ха
та Ге ні ных баць коў — з ву лі цы, 
на ша — на су праць іх два ра, на 
га ро дах. За ха тай Ге ні ных баць
коў, у бок За ба раў цаў, ста я ла ха
та дзе да Да ні лы.

І вось страш ная на ві на. Ноч
чу сям’ю Зэ лі ка вы вез лі па лі
цаі ў Ла гі шын. А ў хут кім ча се 
ста ла вя до ма: усіх рас стра ля лі. 
Мне так не ха па ла ма ёй сяб роў
кі! Зда ва ла ся, што Ёсель мог з 
сяст рыч кай уця чы і сха вац ца. 
Пад ста вай для та кой дзі ця чай 
дум кі бы ло маё на зі ран не: ка лі 
мы гу ля лі ў хо ван кі, то Ёсель 
заў сё ды ха ваў ся так, што мы з 
Ге няй яго ні ко лі не зна хо дзі лі. 
Я не маг ла ні як са бе ўя віць, што 
Ге ню больш ні ко лі не ўба чу. Але 
ж так і не ўба чы ла...

Яшчэ ад на страш ная па дзея 
ў ма ім жыц ці. Ле та. Цёп ла. У 
га ро дзе ўсё бу я ла, цві ла буль
ба. Яе ба дыл ле з абод вух ба коў 
быц цам пры кры ва ла сцеж ку, 

якая вя ла на ву лі цу праз Зэ лі каў 
двор. Бы ла ра ні ца, ма ма вы та пі
ла печ, па сне да лі. Усе бы лі до ма, 
у ха це та та ля жаў вель мі хво ры: 
у яго бы ла вы со кая тэм пе ра ту ра, 
ан гі на, і ён з цяж кас цю раз маў
ляў. Але гу тар ка ўсё ж, па мя таю, 
бы ла, га ва ры лі пра лёс яў рэ яў. 
У мя не з га ла вы не вы хо дзі ла 
смерць сяб роў кі.

І вось ба чым: хут кім кро кам 
са свя тым кры жам у ру ках спя
ша ец ца да нас дзед Да ні ла. Не 
па ві таў ся, ад ра зу па спеш лі ва 
ска заў, што нем цы з па лі ца я мі 
акру жы лі вёс ку, па ву лі цах ёлач
кай рас ста ві лі ку ля мё ты, бу дуць 
рас стрэль ваць і па ліць. Ска заў 
ма ме, каб нас, дзя цей, апра ну ла 
ў чыс цень кае і, ка лі прый дзец ца, 
пра сі ла, каб нас рас стра ля лі не 
ў ха це, а ў два ры, бо не за бі тых 
у аг ні ча кае страш ная смерць. 
Дзед па ма ліў ся, пры клаў да 
кож на га з нас крыж і па спеш лі
ва пай шоў у свой двор.

Ма ма ўсё так і зра бі ла, як 
дзед ска заў. Пла чу чы, пе ра апра
ну ла спа чат ку ма лень кую сяст
рыч ку Лі лю. По тым — бра ці ка 
Зэ нка, яко му бы ло да зво ле на на 
пад ло зе ры са ваць кла сі кі. І ён, 
ні чо га не ве да ю чы, спа кой на 
ска каў. Дай шла чар га да мя не. 
Ма ма да ста ла з куф ра мне све
жую бя ліз ну, апра ну ла і бе лую ў 
кве тач кі су ке нач ку. Я ўсё ра зу
ме ла... Ня ўжо гэ та ўсё? Смерць? 
Апра ну ла ма ма чыс тую вы пра
са ва ную ка шу лю та ту. Я па 
сён няш ні дзень па мя таю, яко га 
ко ле ру бы ла тая ка шу ля і якія гу
зі кі не за шпі ле ны звер ху.

А по тым та та па зваў мя не да 
ся бе, гла дзіў па га ла ве і га ва рыў: 
“Не бой ся, до чань ка, ты ўжо вя
лі кая і па він на ўсё ра зу мець. Са
мая лёг кая смерць — ад ку лі. І 

не па чу еш, як гэ та зда рыц ца. Усё 
роў на, не ка лі трэ ба бу дзе ўсім 
па мі раць”. Ма ма ўго лас ма лі ла
ся, на ўзрыд пла ка ла, пры ціс ка
ю чы да гру дзей Лі лю. А ў мя не 
пра тэст! І вя лі кі! Па мі раць не ха
чу і не бу ду! Я не ра зу ме ла, што 
ў та кі мо мант па трэб на ма літ ва.

І рап там... з бо ку За ба раў цаў 
па чу лі ся аў та мат ныя стрэ лы. 
Яны пра цяг ва лі ся, зда ло ся, доў
гі час. Але, як вы яві ла ся паз ней, 
нем цы стра ля лі па мо ла дзі, якая 
праз по плаў ха це ла ўця чы. І ўсе 
там за гі ну лі.

Ма ма ад чы ні ла дзве ры ў ха
це і се нях. І рап там праз акно 
ба чым: яшчэ стрэ лы не сціх лі, 
як да на шай ха ты праз Зэ лі каў 
двор бя жыць, са гнуў шы ся, вы
со кі ху дар ля вы не мец, вы ста віў
шчы пе рад са бой аў та мат. Усё... 
Ува рваў ся ў ха ту. Ма ма кі ну ла ся 
на ка ле нях да яго ног і ста ла пра
сіць, каб ён стра ляў нас не ў ха
це, а на два ры. Не мец пасвой му 
неш та бал ба таў і на ста віў аў та
мат на нас з та там. Але та та ска
заў ма ме, што яму трэ ба са ла і 
яй кі.

Ма ма на ка ле нях вы па ўзла 
ў се ні, не як пад ня ла ся, ад чы ні
ла кла доў ку і пра па на ва ла ў ку
бельцы са ла. Ён уха піў два вя
лі кія ка вал кі, за су нуў за па зу ху, 
за браў ко шык з яй ка мі ды па бег 
той жа сцеж кай на ся ло.

Мы ні чо га не ра зу ме лі. Ду
ма ла ся, што прый дзе дру гі ды 
зро біць над на мі рас пра ву. Зда
ва ла ся, пра хо дзі ла веч насць. Та
та і ма ма ма лі лі ся, звяр та ю чы ся 
да Лы шчын скай Бо жай Ма ці.

І тут зноў да нас хут кім кро
кам прый шоў дзед Да ні ла — і 
рас ка заў. Нем цы бы лі ўжо ўсё 
пад рых та ва лі да рас пра вы над 
вёс кай. Але ў ней кі мо мант 
з’я віў ся на гас цін цы на ма та
цык ле афі цэр вы со ка га ран гу і 
рас стрэл вёс кі ад мя ніў. Дзя ду
ля ба чыў, як па ву лі цы з бо ку 
За ба раў цаў нем цы на гас ці нец 
вяр та лі ку ля мё ты, зня лі й той, 
што быў уста ноў ле на на су праць 
дзе да вай, Зэ лі ка вай і на шай хат.

Яшчэ не ве ры ла ся, што мы 
за ста лі ся жыць. Хут ка ма ма су
па ко і ла ся, ста ла на ка ле ні, пра
па на ва ла нам з бра ці кам тое ж 
зра біць, і мы ўсе, як звы чай на, 
паў та ра лі ма літ ву за ма май, дзя
ка ва лі Ма ці Бо жай за за ха ван не 
на ша га жыц ця і жыц ця на шай 
вёс кі. По тым, як вы яві ла ся, лю
дзі ма лі лі ся ў кож най ха це, звяр
та ю чы ся да Дзе вы Ма рыі праз 
цу да твор ную іко ну. І ўсім ста
ла зра зу ме ла: вы ра та ва ла вёс ку 
шчы рая ма літ ва.

Ва лян ці на Ра ман цэ віч,  
г. Мінск (на родж. Лін ке віч  

у в. Лы шча), стрыечная 
ўнуч ка Да ні і ла Шапялевіча

Не пры ду ма ная гіс то рыя пра тое, як аца ле ла ў вай ну  
мая род ная па лес кая вёс ка Лы шча

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Вось і ў “Ве ча ро вым” збор

ні ку згад вае, што бы ваў па тым 
ча се, на пры кан цы 70х, на схо
дах твор чых ка лек ты ваў, юбі
ле ях та кіх ма гут ных май строў 
сло ва, як Мак сім Танк, Ян ка 
Брыль, Іван Ша мя кін… І лёг ка 
зра зу мець, што зблі жа ла тых 
твор цаў, хоць і та кіх роз ных 
лю дзей — агуль ныя вяс ко выя 
ро да выя ка ра ні.

На ра дзіц ца ў вёс цы — лёс. 
Прай сцівы рас ці, пра біц ца з 
вяс ко вае глы бін кі ў вя лі кую лі
та ра ту ру — так са ма. Па глыб ля
ю чы ся ў дыя ло гі Зі но вія Пры го
дзі ча з яго ны мі су раз моў ца мі з 
1й кні гі пра ек та “Лі та ра ту ра як 
лёс”, я за ўва жыў: а яны ж усе
ўсе вяс коў цы! 10 проз ві шчаў — 
10 не паў тор ных да рог “ад са мае 
зям лі” да сла вы, пры знан ня ў 
лі та ра тур ным све це. Ва сіль Бы
каў, Аляк сей Ду да раў, Ула дзі мір 
Ліп скі, Мак сім Лу жа нін, Адам 
Маль дзіс, Ге ор гі Мар чук, Алесь 
Са віц кі, Ба рыс Са чан ка, Ян ка 
Сі па коў, Ге надзь Бу раў кін — 
усе, як ка жуць, з хат. І кож ны па 
ля зе лё су пад наз вай лі та ра ту ра 
змог вый сці ў лю дзі.

Зі но вій Пры го дзіч, без умоў
на, пе ра жы вае за лёс ай чын най 
лі та ра ту ры. І са праў ды: ну хто 
ж гэ та бу дзе кніж кі чы таць, а 
тым больш пабе ла рус ку, ка лі 
мо ладзь “па та нае” ў ін тэр нэ це? 
А між тым, слуш на за ўва жае ў 
прад мо ве аў тар, ме на ві та “кні га 
ро біць ча ла ве ка ду хоў на ба га
тым, а яго жыц цё — эма цый на 
на сы ча ным. Кні га ву чыць нас 
ду маць, су пер ажы ваць, лю біць, 
да ра ваць…” На ро джа ны й вы
ха ва ны ў па ру вы со кіх ідэа лаў, 
“за вост ра ны” жыц цём зма гац
ца за іх, Зі но вій Кі ры ла віч і 

ўзвыш ае свой го лас за чы тан не, 
за ра зум ную, муд рую кні гу. І ў 
імя та го ах вя руе свой час, улас
ныя срод кі. Ра зу ме ю чы, ад нак, 
што адзін у по лі — не во ін, ён 
і звяр та ец ца да тых, “для ка го 
лі та ра ту ра ста ла не гуль нёй, не 
пры ем ным за ня ткам, а спра вай 
жыц ця, дзе лёс цес на й ар га ніч
на пе ра плёў ся з пры знан нем і 
прад вы зна чэн нем”.

Кож ны з яго су бя сед ні
каў — Асо ба. Мно га і свят ла, 
і муд рас ці, і бо лю ўмяс ці ла 
вя лі кае эсэ пра Ге на дзя Бу раў
кі на. Дра ма тыч на, з мност вам 

ню ан саў, паў та ноў і глы бо кіх 
раз ва гаў, вост рых, але гра ніч
на ўзва жа ных фар му лё вак пра 
мес ца пісь мен ні ка ў сён няш
нім, пост са вец кім, спа жы вец
кім све це па да дзе ны апо вед пра 
гэ та га пры зна на га паэ та, вя до
ма га дзяр жаў на га дзея ча. Да рэ
чы, яго най кар’ е ры ў свой час, 
пры зна ваў ся па эт, спры яў Пётр 
Ма шэ раў, сім па ты за ваў яму. І 
быў яшчэ та кі цэ коў скі сак рэт: 
Бу раў кі на рых та ва лі, аказ ва
ец ца, у сак ра та ры ЦК КПБ па 
ідэа ло гіі, ад нак пас ля тра гіч най 
гі бе лі Пят ра Мі ро на ві ча “ўсё 
за глух ла”. Шчым лі вашчы ра, у 
сты ліс ты цы аса біс та га дзён ні ка 
вер на га сяб ра (якім і быў доў гія 
га ды Зі но вій Кі ры ла віч для Ге
на дзя Мі ка ла е ві ча) вы пі са на эсэ 
“З лю боўю і ня на віс цю зям ною. 
Ге надзь Бу раў кін: згад кі і роз
дум”. Амаль паў кні гі за ня ло — 
звыш 170 ста ро нак. Столь кі 
ўся го, ра ней пры ха ва нане вя
до ма га, чы та ем пра “він ці кі
ка лёс кі” ў дзяр жаў ным, лі та
ра тур ным жыц ці! Згад ва юц ца, 
у тэ му на шай га зе ты, сло вы 
Ры го ра Ба ра ду лі на пра Ге на
дзя Бу раў кі на як “цэ лую эпо ху 

ў на шым ад ра джэн ні. Там, дзе 
ён быў, там бы ла бе ла ру шчы
на. І на тэ ле ба чан ні, і ў ча со пі се 
“Ма ла досць”, і ў ААН. Да рэ
чы, ме на ві та Бу раў кін пер шым 
з са вец кіх чы ноў ні каў пра цяг
нуў ру ку бе ла рус кай эміг ра цыі. 
Гэ та па эт і па лі тык шы ро ка га 
маш та бу”. А коль кі за ла ці нак 
з бу раў кін скіх вер шаў вы браў 
ся бар! На прык лад, з кні гі “Жу
раў лі ная па ра”, у якой, раз ва жае 
аў тар эсэ, “як ні ў ад ной з ра
ней шых, шмат бо лю, го ры чы, 
са мо ты, жур бы, але яшчэ больш 
цеп лы ні, свят ла, лю бо ві, шчым
лі вай пя шчо ты”.

Па но вых кні гах Зі но вія 
Пры го дзі ча мож на вы ву чаць як 
гіс то рыю бе ла рус кай лі та ра ту
ры, яе руп лі вых пра цаў ні коў, 
так і гіс то рыю Баць каў шчы ны. 
У трох том ні ку са бра ны каш
тоў ны жыц цё вы до свед вя до
мых пісь мен ні каў, іх муд рыя 
вы слоўі, што пад свеч ва юць не 
прос та іх унут ра ныя све ты — 
па та ем ныя глы бі ні ка лек тыў
на га све та по гля ду, бе ла рус кай 
мен таль нас ці.

Іван Ждановіч.
Фота аўтара.

ЛініяЛёсу

r
u

.w
ik

ip
ed

ia
.o

r
g

Кожная з вуліц у вёсцы Лышча вядзе да храма

Зіновій Прыгодзіч з зямлячкай-настаўніцай  Валянцінай 
Раманцэвіч сустрэліся ў рэдакцыі газеты “Голас Радзімы”
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накольківажнаяархеалогіядля
айчыннайнавукі,наколькіяна
цікаваязвычайнамучалавеку—
пратоегаварылінапярэдадні
дняархеалогііўнацыянальным
прэс-цэнтрыбеларусі

Ар хеа ла гіч ныя рас коп кі ця пер пра
вод зяц ца амаль у кож най воб лас ці кра
і ны, дзясят ках рэ гі ё наў. І кож ная экс пе
ды цыя зна хо дзіць ста ра жыт ныя рэ чы. 
Але на ву коў цы па пя рэдж ва юць: на бы ва
юць яны каш тоў насць у кан тэкс це пэў на
га гіс та рыч на га пе ры я ду. Та му на зы ваць 
іх сен са цый ны мі за га дзя без на ву ко ва га 
аб грун та ван ня трэ ба з асця рож нас цю.

На ўсе рас коп кі ў Бе ла ру сі да звол 
вы дае Ін сты тут гіс то рыі На цы я наль най 
ака дэ міі на вук, у якім пра цу юць леп шыя 
ар хе о ла гі кра і ны. На мес нік ды рэк та ра 
па на ву ко вай ра бо це Ін сты ту та Ва дзім 
Ла кі за рас ка заў, што сё ле та вы да дзе на 
154 да зво лы на пра вя дзен не ар хеа ла гіч
ных да сле да ван няў на імя 54 да след чы
каў з Ін сты ту та гіс то рыі, шэ ра гу ўста ноў 
вы шэй шай аду ка цыі Бе ла ру сі.

На ву коў цам Ін сты ту та гіс то рыі ці
ка выя роз ныя гіс та рыч ныя пе ры я ды: ад 
па леа лі ту да но ва га ча су. Ся род но вых 
кі рун каў, якія ак тыў на асвой ва юць, — 
рас коп кі, звя за ныя з ва ен ным ча сам. 
Моц на бі рае й пад вод ная ар хеа ло гія. 
На прык лад, дай ве рыар хе о ла гі ў за ба
ло ча ным вод ным ро ве на мес цы ру ін 
зам ка Жа бер (збу да ва ны ў XVІ — XVІІ 
ста год дзях, Дра гі чын скі ра ён, Брэст чы
на), знай шлі вя ліз ныя гар мат ныя яд ры. 

Сё ле та ў ве рас нікаст рыч ні ку прой дзе 
між на род ная бе ла рус кафран цуз кабель
гій ская экс пе ды цыя на мес цы пе ра пра вы 
На па ле о на це раз ра ку Бе ра зі ну (Ба ры
саў скі ра ён). На га да ем: На па ле он вы
браў для пе ра пра вы сва іх вой скаў брод 
ля вёс кі Сту дзен кі — там і ад бы ла ся са
мая кро ва пра літ ная біт ва. “Ця пер ідуць 
ак тыў ныя пад рых тоў чыя ра бо ты. Ін сты
тут гіс то рыі НАН су мес на з парт нё рам, 
дай вінгцэнт рам “Мар скі Пе гас”, пра
пра цоў вае ла гіс ты ку, арг мо ман ты, пры
езд за меж ных ка лег. І вель мі важ на, што 
та кая між на род ная су пра ца вя дзец ца сё
ле та, ка лі ад зна ча ец ца 90год дзе на ша га 
Ін сты ту та гіс то рыі”, — па тлу ма чыў Ва
дзім Ле а ні да віч.

У Ін сты ту це ак тыў на раз ві ва ец ца ахоў
навы ра та валь ная ар хеа ло гія ў зо нах но ва
бу доў ляў. Ка ля 75–76% да зво лаў вы да ец ца 
на пра вя дзен не ар хеа ла гіч ных экс пер тыз у 
ча се зем ля ныхбу даў ні чых ра бот. На прык
лад, на мес цы га ра дзі шча Об чын у Лю бан
скім ра ё не, дзе бу ду ец ца ка лій ны кам бі нат, 
ця пер пра цу юць ар хе о ла гі. Збі ра юць каш
тоў ную на ву ко вую ін фар ма цыю пра аба
рон чыя збу да ван ні мі лаг рад скай куль ту
ры — іх мож на бу дзе “ад на віць” у ін шым 
мес цы. Там ня даў на вы яў ле на жа лез ная 
ся ке ра 1й па ло вы І ты ся ча год дзя да н. э. 
Та кая зна ход ка — чац вёр тая па лі ку ў Бе
ла ру сі. Рас коп кі ў га ра дзі шчы Об чын пра
цяг нуц ца да каст рыч ні ка.

Ва дзім Ла кі за рас ка заў: сё ле та ар хе о
ла гі Ін сты ту та гіс то рыі пра вя лі дзя сят кі 
экс пе ды цый, якія сме ла мож на на зваць 

сен са цый ны мі. На прык лад, пры рас коп
ках у На ва сёл ках (Вет каў скі ра ён) ма ла
дыя да след чы кі знай шлі рэ чы па леа тыч
на га па се лі шча. Да сле да ван ні ў Іва наў скім 
ра ё не (Брэст чы на) так са ма на вод зяць на 
дум ку, што за ся лен не тэ ры то рыі Бе ла ру
сі ад бы ва ла ся знач на ра ней, чым пры ня
та лі чыць. Скла да ныя да сле да ван ні пра
во дзі лі ся на Кры він скім тар фя ні ку, дзе 
рас ка па лі пасе лі шча пе ры я ду ся рэд ня га 
й поз ня га неа лі ту і брон за ва га ве ку Аса
вец2 (Бе шан ко віц кі ра ён Ві цеб шчы ны). 
Ле тась там знай шлі ці ка выя ду дач кі, га ла
ву аму ле таву жы ка, а сё ле та ўда ло ся знай
сці й спін ку та го ву жы ка: са бра лі аму лет 
цал кам. Да сле да ван ні на Кры він скім тар
фя ні ку пра даў жа юц ца не адзін год.

Ва дзім Ла кі за па дзя ліў ся, што ці ка
выя рас коп кі пад яго кі раў ніц твам пра
хо дзяць ця пер на мес цы дру гой чар гі Ар
хеа ла гіч на га му зея пад ад кры тым не бам 
у Бе ла веж скай пу шчы. Да рэ чы, пер шая 
чар га бы ла ўра чыс та ад кры та 1 чэр ве ня, і 
комп лекс бу дзе па шы рац ца. На сён няш ні 
дзень за да ча на вукоў цаў — да сле да ваць 
куль тур ны пласт у тым мес цы, дзе на
мер ва юц ца адбу да ваць ран нес ла вян скую 
вёс ку. Там знай шлі фраг мен ты по су ду 
куль ту ры шну ро вай ке ра мі кі з ад мыс
ло вым ар на мен там, а так са ма ка мя нё вы 
на ка неч нік стра лы, фраг мент ка мен най 
свід ра ва най ся ке ры.

У Ашмян скім ра ё не ар хе о ла гі да сле
да ва лі грун та вы ма гіль нік X — XІ ста
год дзяў, дзе па ха ва ны ча ты ры муж чы ны 
і ад на жан чы на. Там зной дзе ны ба я выя 

муж чын скія бран за ле ты, жа лез ная ся ке
ра з ар на мен там, на жы, ін шыя прад ме ты, 
які мі ка рыс та лі ся лю дзі ў тыя ча сы.

Ар хеа ла гіч ны пом нік ля вёс кі Кар
дон (Шу мі лін скі ра ён, Ві цеб шчы на) да
сле ду ец ца з 2016 го да. Ле там мі ну ла га 
го да ву чо ныя рас ка па лі там га ра дзі шча, 
два па се лі шчы й кур ган, зда бы лі звыш 
600 роз ных ар тэ фак таў. “У су час ным 
жыц ці ар хеа ло гія як на ву ка па він на ся бе 
па зі цы я на ваць з пунк ту гле джан ня най
больш важ ных на ву ко вых ад крыц цяў, 
якія да зва ля юць змя ніць по гляд на ста
рон кі гіс то рыі, пра якія пісь мо вых кры
ніц не за ста ло ся”, — лі чыць кі раў ні ца 
Цэнт ра ар хеа ло гіі й ста ра жыт най гіс то
рыі Бе ла ру сі Ін сты ту та гіс то рыі Воль га 
Ляў ко, пад кі раў ніц твам якой вя дуц ца 
рас коп кі ля вёс кі Кар дон.

Сё ле та вый шла 2е вы дан не двух том
ні ка “Сла вя не на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў 
да дзяр жаў ны пе ры яд”. У ім прад стаў ле
ны но выя ар хеа ла гіч ныя пом ні кі ран ніх 
сла вян, якія вы яў ле ны на тэ ры то рыі Бе
ла ру сі. Рас каз ва ец ца пра сла вян скія па
ся лен ні кан ца ІV — V cтагоддзяў і VІ — 
па чат ку VІІ ста год дзяў. У кні зе апі са ны 
і той знач ны ар хеа ла гіч ны пом нік, што 
ка ля вёс кі Кар дон.

Ган на Лагун 

сПадчына

Му зей ная экс па зі цыя наз ву 
мае паэ тыч ную: “У на род і край 
свой толь кі ве ру”. Сім ва ліч на, 
што ад кры ла ся яна ў му зеі Ян кі 
Ку па лы. Спра ва ў тым, што ка
лісь ці ся дзі ба сям’і Луц ке ві чаў 
па ву лі цы Са до вай у Мін ску, дзе 
ця пер раз бі ты Ку па лаў скі парк 
і зна хо дзіц ца му зей, ста я ла по
бач з до мам Пес ня ра. Гэ та бы ла 
ха та ма ці Іва на і Ан то на Луц
ке ві чаў, Зоф’і Луц ке віч, у якой 
бра ты жы лі з 1896 го да, пас ля 
пе ра ез ду з Лі ба вы. (У лю тым 
1906га яны пе рай шлі на не ле
галь нае ста но ві шча і пе ра еха лі 
ў Віль ню). Су се дзі па між са бой 
сяб ра ва лі. Ме на ві та ста рэй шыя 
бра ты Луц ке ві чы, Іван і Ан тон, 
за пра сі лі паэ та на пра цу ў рэ
дак цыю га зе ты “На ша Ні ва”. А 
ма лод шы брат Стэ фан ура та ваў 
яго нае жыц цё, ака заў шы пер
шую ме ды цын скую да па мо гу, 
ка лі Ку па ла ўчы ніў спро бу са ма
губ ства ў ліс та па дзе 1930 го да ў 
ча се ста лін скіх рэ прэ сій.

У пер шы дзень пра цы вы ста
вы, 20 жніў ня, асвя ці лі па мят
ны ка мень на ко ліш няй ся дзі бе 
Луц ке ві чаў у пар ку. Ён уста
ноў ле ны год та му (ар хі тэк тар 
Юрый Гра даў, скульп тар Кан
стан цін Се лі ха наў). Уста ноў
кай па мят на га зна ка зай ма ла ся 
Мар га ры та Пя ро ва — уну ча тая 
пля мен ні ца Луц ке ві чаў, куль ту
ро лаг з СанктПе цяр бур га. Бы ла 
яна і на ўра чыс тас ці ад крыц ця 
вы ста вы. Ве ча рам та го дня па
мяць Іва на Луц ке ві ча бы ла ўша
на ва на ў кас цё ле Свя то га Ро ха 
на За ла той Гор цы, у ча се Свя той 
Ім шы.

Ці ка ва, што Іван (Ян Гер ман) 
Луц ке віч на ра дзіў ся ў 1881 го дзе 
ў Шаў лях (ця пер Ша ў ляй, Літ
ва) у сям’і ўдзель ні ка паў стан ня 
Кас ту ся Ка лі ноў ска га, зма га ра 
за Рэч Па спа лі тую Абод вух На
ро даў. Быў ад ным з за сна валь ні
каў Бе ла рус кай рэ ва лю цый най 
гра ма ды (1903). Яго імя цес на 
звя за на з БНР. Па іні цы я ты ве 
Іва на Луц ке ві ча вы да ва лі ся га
зе ты “На ша До ля” (1906), “На ша 
Ні ва” (1906–1915, 1920) і “Го
ман” (1916–1918), ство ра на Бе
ла рус кае вы да вец кае та ва рыст ва 
(1913). Дзя ку ю чы яго на ма ган
ням ад кры ла ся пер шая ў Віль ні 
бе ла рус кая гім на зія (1919), дзе 
ён сам вы кла даў края знаў ства 
і бе ла ру саз наў ства. Да та го ж 
Іван Луц ке віч за сна ваў зна ка мі
ты “Бе ла рус кі му зэй”.

Пра жыц цё і лёс Луц ке ві ча 
на вы ста ве свед чаць ма тэ ры я лы 
са збо раў Дзяр жаў на га лі та ра
тур на га му зея Ян кі Ку па лы, Бе

ла рус ка га дзяр жаў на га ар хі ва
му зея лі та ра ту ры й мас тац тва, а 
так са ма гра мад скай ар га ні за цыі 
“Бе ла рус кі му зей імя Іва на Луц
ке ві ча” (Віль нюс, Літ ва). Рэа
лі за ваць та кі маш таб ны пра ект 
да па маг лі Ам ба са да Літ вы ў Бе
ла ру сі і Мі ніс тэр ства куль ту ры 
Бе ла ру сі.

Ра ней ня мно гія ве да лі, што 
Ян ка Ку па ла на пра ця гу мно гіх 
га доў пад трым лі ваў пры яз ныя 
ад но сі ны з бра та мі Луц ке ві ча
мі — пра тое свед чаць і ліс ты, і 
пад пі са ныя фо та здым кі з экс па
зі цыі. Упер шы ню дэ ман стру юц
ца аса біс тыя рэ чы Іва на Луц ке
ві ча з пры ват на га ар хі ву сям’і. 
На прык лад, руч нік са слуц кім 
узо рам, які вы шы ла ня вес та 
Юлі я на Мэн ке ў па да ру нак Іва ну 
на Ка ля ды. Хоць Юлі я на й бы ла 
нем кай (на ра дзі ла ся ў сям’і ня
мец ка га куп ца ў Віль ні), яна ра
зам з Цёт кай, Іва нам Луц ке ві чам 
ды ін шы мі дзея ча мі бе ла рус ка га 
ру ху ад кры ва ла пер шыя бе ла рус

кія шко лы ў Літ ве і на стаў ніц кія 
кур сы, а ў Ві лен скай бе ла рус кай 
гім на зіі вы кла да ла пе да го гі ку і 
ня мец кую мо ву. На вы ста ве ёсць 
і ро да вы пярс цё нак, які Юлі я
на Мэн ке вяр ну ла сям’і Іва на 
Луц ке ві ча. Ча му? Бо не спраў
дзі ла ся іх ма ра ажа ніц ца: жа ніх 
па мёр у 1919 го дзе ад су хо таў 
(так на зы ва лі ту бер ку лёз). Мож
на па ба чыць і копію бюста Іва на 
Луц ке ві ча, які ад кры ваў экс па зі
цыю “Бе ла рус ка га му зэя” ў Віль
ні. Шмат кні жак, да ку мен таў са 
штам пам му зея Іва на Луц ке ві ча 
так са ма вы стаў ле ны для агля ду.

На шы мі дня мі ўсё час цей 
вя дзец ца га вор ка пра тое, каб 
ад ра дзіць зна ка мі ты “Бе ла рус
кі му зэй”. Спа чат ку Іван Луц
ке віч, як ар хе о лаг па аду ка цыі, 
збі раў, за хоў ваў, да сле да ваў і 
пра па ган да ваў пом ні кі гіс то рыі, 
эт на гра фіі, мас тац кія тво ры 
пры Ві лен скай рэ дак цыі га зе ты 
“На ша Ні ва”. Паз ней яго ся рэд
нявеч ныя пя чат кі, ма не ты, слуц

кія па ясы, прад ме ты эт на гра фіі, 
га лас ні кі Ка лож скай царк вы ў 
Га род ні, ру ка піс ныя кні гі й ста
ра дру кі, ся род якіх бы лі вы дан ні 
Фран цыс ка Ска ры ны, та тар скія 
алькі та бы, Ста тут ВКЛ 1588 го
да, раз мяс ці лі ся ў бу дын ку бы
ло га кляш та ру ба зыль я наў у 
са мым цэнт ры Віль ні. Яны ж і 
скла лі асно ву “Бе ла рус ка га му
зэя”. Пе рад смер цю, у 1919м, 
Іван Луц ке віч па спеў пе ра даць 
улас ныя му зей ныя і кніж ныя 
збо ры Бе ла рус ка му на ву ко ва му 
та ва рыст ву, якое так са ма бы ло 
ство ра на па яго іні цы я ты ве. Яно 
на ноў ад кры ла му зей, біб лі я тэ
ку і ар хіў у 1921 го дзе. Ка лек цыя 
па паў ня ла ся на пра ця гу двух 
дзе ся ці год дзяў. Па вод ле ін вен
та ру 1941 го да, му зей утрым лі
ваў 13 450 экс па на таў. Біб лі я тэ
ка ў 1933 го дзе на ліч ва ла амаль 
14 ты сяч та моў. А ў ар хі ве на 
той час бы ло ка ля 9 ты сяч да ку
мен таў XVІ — XX ста год дзяў. 
Ве лі зар ныя скар бы!

У ча сы Дру гой су свет най 
вай ны ўні каль ны му зей і бе ла
рус кую гім на зію ў Віль ні лік ві
да ва лі. Пас ля вай ны му зей ныя 
экс па на ты рас фар ма ва лі па між 
роз ны мі лі тоў скі мі ўста но ва мі, 
ся род іх На цы я наль ны му зей 
Літ вы і Біб лі я тэ ка Ака дэ міі на
вук Літ вы. Пэў ная іх част ка па
тра пі ла ў Бе ла русь і за хоў ва ец ца 
ў На цы я наль ным гіс та рыч ным 
му зеі, На цы я наль ным ар хі ве, 
Бе ла рус кім дзяр жаў ным ар хі ве
му зеі лі та ра ту ры й мас тац тва ды 
ін шых уста но вах.

Ган на Лагун.
Фота аўтара.

Збі раль нік скар баў, ся бар Пес ня ра

Сен са цыя, сха ва ная пад зям лёй

У Дзяр жаў ным лі та ра тур ным му зеі Ян кі Ку па лы пра цуе асоб ная вы ста ва, пры мер ка ва ная  
да 100-год дзя з дня смер ці вя до ма га гра мад ска га дзея ча, па лі ты ка, ар хе о ла га Іва на Луц ке ві ча

Постаці

сЛядыЗмінуЛага

Копія бюста Івана Луцкевіча, 
які стаяў у першым 

“Беларускім музэі” ў Вільні

Наведнікі ля партрэта Івана Луцкевіча
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Паэтычны дыялог з Хакасіяй
ПЛанетаЛюдЗей

кніжныяпадарункі
да75-годдзявялікай
Перамогірыхтуюць
беларускіявыдаўцы

Сё ле та мы ад зна чы лі 75год
дзе вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня
мец кафа шысц кіх за хоп ні каў. 
На пе ра дзе — 75год дзе Вя лі кай 
Пе ра мо гі. Кніж ныя па да рун кі да 
гэ тай да ты рых ту юць і вы даў
цы. Адзін з іх толь кі прый шоў 
да чы та ча. Мін скае вы да вец
тва “Мас тац кая лі та ра ту ра” пры 
спры ян ні Па ста ян на га Ка мі тэ та 
Са юз най дзяр жа вы Бе ла ру сі ды 
Ра сіі вы да ла кні гу на род на га паэ
та Баш кар та ста на Мус тая Ка ры
ма “Доў гаедоў гае дзя цін ства”.

Па эт, пра за ік, пе ра клад чык, 
дра ма тург, пуб лі цыст… Мус тай 
Ка рым быў доб ра зна ё мы з па
ка лен нем бе ла рус кіх пісь мен ні
каў, якія ўдзель ні ча лі ў Вя лі кай 
Ай чын най вай не, з лі та ра та
ра мі, якія плён на пра ца ва лі ў 
бе ла рус кім пры го жым пісь
мен стве дру гой па ло вы XX ста
год дзя. У Бе ла рус кім дзяр жаў
ным ар хі вему зеі лі та ра ту ры й 
мас тац тва за хоў ва юц ца здым кі 
Мус тая Ка ры ма з Сяр ге ем Гра
хоў скім, Еў да кі яй Лось, ін шы мі 
бе ла рус кі мі паэ та мі, з які мі ён 
су стра каў ся на пра сто рах Ра сіі, 
Са вец ка га Са ю за.

У каст рыч ні ку 2019 го да бу
дзем ад зна чаць 100год дзе Мус
тая Ка ры ма: лаў рэ та Ле нін скай 
прэ міі, лаў рэ а та Дзярж прэ міі 
СССР, Ге роя Са цы я ліс тыч най 
Пра цы. Па вы ні ках кон кур са 
“Вя лі кія ім ёны Ра сіі” між на
род ны аэ ра порт Уфы атры маў 
імя на род на га паэ та Мус тая 
Ка ры ма. У роз ных га ра дах яго 
імем на зва ны ву лі цы, уста ля ва
ны пом ні кі ў го нар зна ка мі та га 
баш кар та стан ца.

У кні гу, са бра ную ў Мін ску, 
увай шла апо весць “Доў гаедоў
гае дзя цін ства” (за гэ ты твор пісь
мен нік быў ад зна ча ны Ле нін скай 
прэ мі яй), на ры сы, ін тэр в’ю, якія 
па каз ва юць по вя зі кла сі ка ад ной 
з на цы я наль ных лі та ра тур Ра сіі 
з Бе ла рус сю ды ін шы мі кут ка мі 
пост са вец кай пра сто ры. Раз ва
га мі пра твор часць ста рэй ша га 
та ва ры ша дзе ліц ца ў збор ні ку 
на род ны па эт Ка бар дзі наБал ка
рыі Са ліх Гур ту еў. Пра юбі ля ра 
ў эма цый ным, тра пят кім эсэ рас
каз вае баш кір ская паэ тэ са Зуль
фія Ха на на ва — “Наш Мус тай 
Ка рым”. Наш, свой баш кір скі 
па эткла сік і для на род на га паэ
та Чу ва шыі Ва ле ры Тур гая. У 
кні зе ёсць яго ін тэр в’ю “На род 
жы вы, па куль па мя тае сва іх паэ
таў”, якое чу ваш скі твор ца ўзяў 
у свай го па плеч ні ка шмат га доў 
на зад. З тэкс таў, што зга да ныя, 
з тво раў Мус тая Ка ры ма бач на, 
як сар дэч на, ду шэў на ла дзіць ён 
свае ста сун кі з людзь мі. Тон кі лі
рык, хоць і прай шоў праз ва ен нае 
пек ла, ды ва ўсіх сва іх тво рах за
ста ваў ся гра ма дзя ні нам вы со ка
га гар ту, па тры ё там Ай чы ны й 
свай го на ро да.

Тое, што кні га Мус тая Ка ры
ма й ад на ча со ва кні га пра Мус тая 
Ка ры ма вый шла ў Мін ску, зу сім 
не вы пад ко ва. У “Мас тац кай лі
та ра ту ры” знач ная ўва га на да ец
ца на цы я наль ным лі та ра ту рам 
Ра сіі. Як свед чан не — і кніж ная 
се рыя “Сяб ры на: паэ зія на ро даў 
Ра сіі”. У ёй па ба чы лі свет не каль
кі вер ша ва ных збор ні каў. Адзін з 
іх — ка лек тыў ны: з паэ тыч ных 
зда быт каў паэ таў 14 на ро даў 
Ра сіі. А яшчэ тра ды цы яй стаў 
вы пуск аль ма на ха пе ра клад ной 
лі та ра ту ры на бе ла рус кай мо ве 
“Да ля гля ды”. Рых ту ец ца чар го
вы га да вік, на ста рон ках яко га 
зной дзец ца мес ца мно гім ці ка
вым твор цам Ра сіі. Уні каль ны 
твор чы пра ект “Мас тац кай лі
та ра ту ры” — і аль ма нах “Со
звучие”, дзе тво ры пісь мен ні каў 
роз ных кра ін дру ку юц ца на рус
кай мо ве. Та кі га да вік — доб рая 
пля цоў ка для яд нан ня роз ных 
твор чых сіл пост са вец кай па сто
ры пад ад ной вок лад кай.

Кас тусь Лешніца

З па ка лен ня фран та вых паэ таў

учацвёртым,красавіцкім
нумарычасопіса
“Полымя”за2019год
выйшлапаэмахакаскай
пісьменніцынаталлі
ахпашавай“Закладнік
часу”ўперастварэнні
набеларускуюмову
святланыбыкавай

З прад мо вы да пуб лі ка цыі: 
“І ха ця ха ка саў не так і шмат — 
не дзе кры шач ку бо лей як 75 ты
сяч ча ла век, і куль ту ра, і на цы я
наль ная лі та ра ту ра (пры ўмо ве, 
што пісь мо васць з кі ры ліч най 
ас но вай бя рэ па ча так з 1924 го
да) ураж ва юць, свед чаць пра 
ін тэн сіў нае раз віц цё ду хоў ных 
склад ні каў. Па эт Ма і сей Ба і
наў — рэа ліст і ра ман тык, вы пуск нік Лі та ра тур
на га ін сты ту та імя Мак сі ма Гор ка га. Па эт і дра
ма тург Мі ха іл Кіль чы ча каў — аў тар ад мет ных, 
ці ка вых тво раў, ча ла век, які сваю фран та вую бія
гра фію вы піс ваў пад Ржэ вам. Ва я ваў у скла дзе 
119й страл ко вай ды ві зіі. Там, пад Ржэ вам, быў 
і цяж ка па ра не ны. А яшчэ ці ка выя, яр кія мас та кі 
сло ва — Ва сіль Ка бя коў, Мі ха іл Ко каў, Іван Кас
ця коў, Мі ха іл Ча ба да еў (між ін шым, по руч з пе ра
кла да мі рус кай кла сі кі на ха кас кую ён пе ра ўва со
біў і вер шы Ян кі Ку па лы на сваю род ную мо ву)…” 

На тал ля Ахпа ша ва, паэ ма якой прад стаў ле на 
бе ла рус ка му чы та чу, пі ша парус ку. Ад нак яе паэ
ма “За клад нік ча су”, ін шыя тво ры — свед чан не 
та го, што па эт ка чуе, глы бо ка ра зу мее пры ро ду 
свай го род на га, на цы я наль на га… Яна ўваж лі вая 
да ха кас ка га склад ні ку пла не тар на га су іс на ван ня 
роз ных на ро даў. Мо тым і ці ка вая і ў Бе ла ру сі паэ
зія аў та ркі з Аба ка на, з Ха ка сіі?

Свят ла на Бы ка ва і на да лей 
збі ра ец ца ру піц ца над пе ра
ўва саб лен нем тво раў На тал лі 
Ахпа ша вай на бе ла рус кую мо
ву. Яна пра па на ва ла ўжо ін шыя 
пе ра кла ды ў шэ раг бе ла рус кіх 
лі та ра тур намас тац кіх вы дан
няў. А ў вы да вец тве “Мас тац кая 
лі та ра ту ра” ў се рыі “Сяб ры на: 
паэ зія на ро даў Ра сіі” за пла на ва
ны да вы пус ку асоб ны збор нік 
вер шаў ха кас кай пісь мен ні цы.

“Ста но вяц ца явай та ем ныя 
сны —/ ня ма ў тым ні во лі ма ёй, 
ні ві ны./ Як хва лі, плы вуць яны 
з цем ры на чэй,/ са праўд нас ці, 
праў ды што дзён най яр чэй”. Так 
гля дзіць на свет На тал ля Ахпа
ша ва. Па эт ка з Ха ка сіі ад кры вае 

“пра ро чыя во чы” ў ім гле, шу кае ў на тоў пе люд
скім — сут нас нае, ду шэў нае. На ма га ец ца раз гле
дзець і акрэс ліць паэ тыч ным сло вам тое, што тры
мае ча ла ве ка на Зям лі, што раз ві вае з нас Асоб. Што 
ўся ляе сі лу і моц у што дзён ныя па мкнен ні на шы — 
да Свят ла, да пра свят лен ня. І, без умоў на, за да ец ца 
На тал ля Ахпа ша ва тры вож ным пы тан нем: “А што, 
ка лі ў вы ні ку дзе ян няў і мер ка ван няў/ нам вы па  дзе 
лёс не жа да ны, адзі ны — фа таль ны,/ бо сы дзе ў ні
што шмат адзі нак, ну лёў, па раў на нняў,/ і свет без 
абра ных і про ша ных ста не рэ аль ным?”.

Пяць “ха кас кіх ста ро нак” у кра са віц кім ну ма
ры “По лы мя”. Раю не пра пус ціць, па зна ё міц ца блі
жэй з ад мет ным све там На тал лі Ахпа ша вай. Гэ та, 
ві да воч на, ці не пер шая, на край ні вы па дак — ад на 
з ня мно гіх су стрэч бе ла рус ка га чы та ча з паэ зі яй, 
лі та ра ту рай Ха ка сіі. Ня хай жа гэ ты па ча так, гэ ты 
крок ста не доб рай тра ды цы яй!

Сяргей Шычко

Прывітанне з Пры кар пац ця
беларускіштотыднёвік“Літаратураімастацтва”
чарговывыпускстаронкі“дыпламатыяперакладу”
прысвяціўукраінскайпаэзіі

У пе ра ўва саб лен ні Мі ко лы Ада ма 
(ён усё час цей звяр та ец ца да пе ра кла
даў укра ін скай лі та ра ту ры) пабе ла
рус ку за гу ча лі вер шы Мар’ я ны Сур
ма чэў скай (на фота), Ан ны Януш, 
Оль гі Но вак (уся го адзі нац цаць вер
шаў). Вось што пі ша пе ра клад чык у 
ка ро цень кім ус туп ным сло ве: “Што 
та кое Пры кар пац це? Во дар не ча га 
не да сяж на га і ў той жа час ду жа жа
да на га... За ха ван не гіс то рыі, куль ту

ры, на цы я наль ных тра ды цый. Су час насць з усі мі яе ін та на цы я мі. 
А яшчэ — пры ўкрас ныя дзяў ча ты, тым больш дзяў ча тыпаэ тэ сы!”.

Яшчэ з ся рэ дзі ны 1960х на стой лі ва яд наў су вя зі Бе ла ру сі лі та
ра тур най з За ход няй Укра і най па эт, пра за ік, пуб лі цыст, пе ра клад
чык Сяр гей Па нізь нік. Шмат што зра бі лі для прад стаў лен ня ў Бе ла
ру сі за ход не ўкра ін скай лі та ра ту ры Ні на Ма цяш, Вя ча слаў Ра гой ша, 
Тац ця на Кабр жыц кая, Ва лян ці на Коў тун. Цяпер да гэ тай ка гор ты 
апан та ных пра па ган дыс таў бліз ка га да бе ла рус ка га пры го жа га пісь
мен ства су све ту ак тыў на да лу ча ец ца і Мі ко ла Адам.

Кас тусь Ла дуць ка

Дэ ле га цыя на ша паў дзель
ні ча ла 3 лі пе ня ў свя точ ных ім
прэ зах у Дзень Не за леж нас ці, 
мы він ша ва лі жы ха роў Мё раў 
са свя там.

Спа чат ку бы ла ма літ ва ў 
кап лі цы Аляк санд ра Не ўска га, 
по тым — мі тынг, ус кла дан не 
кве так да пом ні ка во і нам і пар
ты за нам, да ме ма ры я ла “Чор ныя 
цюль па ны”. І вось ужо яр кая ка
ло на дэ ле га цый, пра цоў ных 
ка лек ты ваў прад пры ем стваў і 
ўста ноў Мё раў, школь ні кі з парт

рэ та мі дзя доўпра дзе даў (усе на
род ная ак цыя на Баць каў шчы не 
ме ла наз ву: “Бе ла русь па мя тае. 
Пом нім кож на га”), жы ха ры го
ра да на ча ле з яго кі раў ніц твам 
ру шы лі да па мят на га зна ка ў го
нар во ін скіх час так, якія вы зва
ля лі Мё ры ад аку пан таў. А пас

ля цы ры мо ніі ўскла дан ня кве так 
быў свя точ ны кан цэрт.

Го нар ад крыць яго вы паў дэ
ле га цыі Даў гаў піл ска га Цэнт ра 
бе ла рус кай куль ту ры, а так са ма 
Бе ла рус ка га куль тур наасвет ніц
ка га та ва рыст ва “Уз дым”. Мы ж  
парт нё ры ад дзе ла куль ту ры Мёр
ска га рай вы кан ка ма. Жы ха роў 
Мёр ска га краю па він ша ва ла ды
рэк тар ЦБК і стар шы ня “Уз ды ма” 
Жан на Ра ма ноў ская. А пра гра му 
пес няй “Кры ні цы”, пры све ча най 
ма лой ра дзі ме, ад кры ла са ліст ка 

На стас ся Лу ка шо нак. Свае вер
шы чы та лі паэ ты з та ва рыст ва 
“Уз дым”: Па вел Плот ні каў, Лі лія 
Во ра на ва, Яў ген Го лу беў і Ста ні
слаў Ва лодзь ка.

По тым гле да чы ўба чы лі му
зыч натэ ат ра лі за ва нае прад
стаў лен не, што зла дзі лі мяс цо

выя та лен ты. Яно ўсхва ля ва ла і 
кра на ла ўсіх да слёз.

Пас ля кан цэр та гос ці з Даў
гаў піл са, а з на мі ра зам Яў ген 
Па шке віч і Лі дзія Зно ты ня са 
сла вян ска га та ва рыст ва “Узо
ры” (лат вій скі го рад Лі ва ны) на
ве да ла гіс та рыч ны, края знаў чы, 
кні га дру кар скі ды эт на гра фіч ны 
му зеі ў Мёр скай шко ле, Бе ла
рус кую хат ку ў школь ным два
ры. Шмат ці ка ва га там рас ка заў 
гіс то рык і края знаў ца Ві таўт Ер
ма лё нак. Экс па зі цыю му зе яў па
поў ні лі га зе ты “Уз ды ма”, кні га 
“Бе ла рус кі кір маш у Даў гаў піл
се”. А на су стрэ чы з Аляк санд
рам Тронь кі ным, які ўзна чаль
вае ад дзел куль ту ры, ідэа ло гіі 
й па спра вах мо ла дзі Мёр ска га 
рай вы кан ка ма, га ва ры лі мы пра 
кі рун кі да лей шай су пра цы.

Жан на Ра ма ноў ская, 
кі раў ні ца Даў гаў піл ска га 

Цэнт ра бе ла рус кай куль ту ры, 
стар шы ня Бе ла рус ка га 

та ва рыст ва “Уз дым” 

На свя це ў Мё рах
Сябры беларускай суполкі “Уздым” з Даўгаўпілса 
паўдзельнічалі ў святочным канцэрце, які ладзіўся 
ў райцэнтры Мёры, на Віцебшчыне, у Дзень 
Незалежнасці Беларусі

На тал ля Ахпа ша ва

Мустай Карым

Жан на Ра ма ноў ская ў Мёрах

Святочная імпрэза на гарадской плошчы
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