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Гэта будзе ўжо сёмае склі
канне народных выбраннікаў
у незалежнай Беларусі. Для
тых выбаршчыкаў, хто мае ін
шыя планы на 17 лістапада, з
12га па 16га ўключна можна
галасаваць датэрмінова. Такая
практыка, дарэчы, у Беларусі
выкарыстоўваецца не ўпершы
ню,ішэрагвыбаркамаўіншых
дзяржаўідуць–падобнымшля
хам.Выбарчыя інтэрнэттэхна
логііўБеларусіпакульневыка
рыстоўваюцца, хоць ІТкраіна
будуеццапоўнымходам.Акаб
прагаласаваць датэрмінова,
то—прыходзьігаласуй:нічым
і пацвярджаць не трэба, што
17гатынезможашналежным
чынамвыявіцьсваюграмадзян
скуюволю.

Звернемся да лічбаў Пар
ламенцкіх выбараў у Белару
сі–2019. Імішчодра дзеліцца з
выбаршчыкаміЦэнтральнаяка
місія па выбарах і правядзенні
рэспубліканскіх рэферэндумаў.
Дарэчы, больш за 20 гадоў—
з6снежня1996га—узначаль
вае камісію ўраджэнка Слуцка
Лідзія Міхайлаўна Ярмошына.
Паводле дадзеных ЦВК, у Бе
ларусі ды за яе межамі цяпер
налічваецца амаль 6,9 мільёна
выбаршчыкаў, ёсць выбарчыя
ўчасткі замяжой.Спачатку, як
заўсёды, ішло вылучэнне кан
дыдатаў, потым— іх рэгістра

цыя. 18 кастрычніка старшыня
Цэнтрвыбаркама паведаміла:
выбарчымі камісіямі зарэгіст
равана амаль 558 кандыдатаў
у дэпутаты ніжняй палаты бе
ларускагаПарламента.Усярэд
німунассёлетапа5прэтэндэн
таўнадэпутацкаекрэсла—бо
выбіраем 110 дэпутатаў. Каб
выбарыпрайшлі,украінеўтво
раны 5831 выбарчы ўчастак.
І што адметна: няма ніводнай
“безальтэрнатыўнай” выбарчай
акругі!

Прыгожыябуклетына4ста
ронкі, з каляровыміфотаздым

камікандыдатаўдасталізпаш
товых скрынак тыдні два таму
і жыхары аднаго з пад’ездаў
у мінскім мікрараёне Зялёны
Луг. Пяць кандыдатаў, выні
кае з інфармацыйнага буклета,
змагаюцца за месца пад пар
ламенцкім сонцам па Каліноў
скай выбарчай акрузе № 108.
Уасноўнымкандыдатысамага
сацыяльна актыўнага ўзрос
ту: 1977, 1980, 1995, 1998,
1988 гадоў нараджэння, адзін
толькі— пенсіянер, сябар Ка
муністычнай партыі Беларусі.
Усе—мужчыны,адзінзіхбес

партыйны.Чымнахлеб зараб
ляюць? Лідар адной з партый,
дырэктар прадпрыемства, тэх
нікпарамоцедыэксплуатацыі
абсталявання, інжынерпра
граміст, начальнік службы ме
неджментуякасціаднагозмін
скіх прадпрыемстваў. Гадавыя
даходы—ненадтакабвысокія,
з маім уласным супастаўляль
ныя, двое нават уласнай маё
масцінемаюць.Карацей,людзі
знарода.

Крыху больш інфармацыі
пракандыдатаў—упадобным
жабуклеце,якіяпабачыўусяб
ра:ёнбудзегаласавацьпаКола
саўскайвыбарчайакрузе№106.
Таксамапрэтэндэнтаўпяцёра,і
ўсе мужчыны. Родам з Калін
кавіч, Магілёва, Асіповічаў,
Жодзіна, Баранавіч і Мінска,
усе—звышэйшайадукацыяй,
іадзінтолькібеспартыйны.

Хадзіцьцінехадзіцьгаласа
вацьнавыбары—вырашае,вя
домаж,кожнысам.Аднакпры
тымвартамецьнаўвазе,штоў
соцыуме нічога не адбываецца
само па сабе. Рашэнні пра вы
бар шляхоў, якімі далей разві
вацца беларускаму грамадству,
унемалойступені залежацьад
таго,хтобудзепрацавацьуно
вымПарламенце.Таму,выбіра
ючы“сваіх”кандыдатаў—мы
выбіраемсваюбудучыню.

Іван Ждановіч

Ураджэнка Оршы Ніна Пашчанка 
ўзначальвае ў італьянскай сталіцы 
Культурна-адукацыйны цэнтр 
“Францыск Скарына”. З яе пісьмаў 
у рэдакцыю мы больш даведаліся, 
хто ж дапамагае ёй у працы.

Напачаткулетаунашайгазецевый
шаў тэкст “Хоць і ў Неапалі ды ў Ры
ме— але ж думкамі на Радзіме!” (ГР,
13.06.2019).Мыпісалі,штоіўбеларус
кіх суполках Італіі актыўна рыхтавалі
сядаІІЕўрапейскіхгульняў.ТадыНіна

Пашчанка, прэзідэнт Культурнаадука
цыйнага цэнтра “Францыск Скарына”,
добрымсловамзгадаласвайговіцэпрэ
зідэнта ТаццянуТыльковіч. Гэтаж яна
размяшчала інфармацыю ў Вацапгру
пе “Девочки из Беларуси в Италии”
пра будучую ўрачыстую цырымонію
запальвання агню гульняў у музейным
комплексе Ara Pacіs Museum. Вось і
ўзнікла ў італьянскіх беларусаў прапа
нова:падтрымацьсуайчыннікаўнаўра
чыстасці. Бацькі, дзеці сабралі актыў
ную, шматколерную групу падтрымкі.
Дзякуючы групе “Девочки из Беларуси
вИталии”,удакладнілаНінаПашчанка,
ізносяццамногіясуайчынніцыўРыме.
А ў хуткім часе выходзіў тэкст пра та
ленавітыхвыхаванцаў згаданагацэнтра
(“Перамагаюць прыгожым словам” —
ГР,29.07.2019), ітадымамаюМатэадэ
Грандзіса названая былаВольга Сярге

еўна, у дзявоцтве Тыльковіч. І ўзнікла
ўнаспытанне:яктак?Уаднымтэксце
Тыльковіч—Таццяна,удругім—Воль
га… Ніна Пашчанка патлумачыла: па
мылкі няма, бо яны— родныя сёстры.
Абедзьве працуюць у КАЦ “Францыск
Скарына”.

На пачатку верасня ў школе цэнтра
прагучаўпершызванок,іНінаПашчан
ка даслала нам святочныя фотаздымкі.
Нааднымзіх—дарадцаАмбасадыБе
ларусіўРымеУладзімірВасількоў,Воль
гадэГрандзіс (удзявоцтвеТыльковіч),
НінаПашчанка, Таццяна Тыльковіч ды
Вікторыя Даўгулевіч. Ганаровымі гас
цямі на імпрэзе былі згаданы Уладзі
мір Васількоў, дарадца Пасольства Ра
сііўІталііКанстанцінБяляеўдыайцец
Сергій, настаяльнікМікольскага храма.
Спадарыня Ніна пісала, што Рэспублі
канскіцэнтрнацыянальныхкультур(ім

кіруеВольгаАнтоненка)падарыўКАЦ
“Францыск Скарына” кнігі, беларускія
сувеніры: там ствараецца беларускі ку
ток. Мінадукацыі “абяцала даць трохі
кніг”.АсаблівуюпадзякуНінаПашчан
кавыказваеМіхаілуРыбакову(якіўзна
чальваеМузейгісторыібеларускайліта
ратуры)задапамогу,падтрымкуцэнтра.
➔ Стар. 4 
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Найвы шэй шай  
про бы  
га ла сы
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Прэм’ера 
рубрыкі 

“Крыніцы 
натхнення:  

Мір і ваколіцы”
Стар. 5
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Баявы шлях 
ад Арменіі  

да Беларусі
Стар. 6

ХтО ёСць ХтО ў ды яС Па ры

Вы бі ра ем бу ду чы ню
ВеСт Кі

ра сій ская сям’я 
з бе ла рус кі мі 
тра ды цы я мі

ра дас ная вест ка прый шла  
з цю ме ні: сям’я  
Пад ка ры та вых увай шла ў лік 
пе ра мож цаў ра сій ска га  
кон кур су “Сям’я го да–2019”  
у на мі на цыі “Шмат дзет ная  
сям’я”

Урачыстае ўшанаванне пе
раможцаў праходзіла 30 каст
рычніка ў Вялікай зале Дзяр
жаўнага Крамлёўскага Палаца.
Конкурс “Сям’я года” — гэта
маштабныпраект,ёнпрайшоўу
Расііўчацвёртыразіпаспеўза
ваявацьстатусгалоўнагасямей
нагаконкурсукраіны.Сёлетаў
рэгіянальных яго этапах паў
дзельнічала 3343 сям’і! Ашто
вялікая сям’я Падкарытавых
выйшла ў спаборніцтвах у лік
пераможцаў—нампаведаміла
Людміла Бакланава з Цюмені,
наш няштатны карэспандэнт. І
ўжодаслаладнямівялікіарты
кулпрасям’ю,якірыхтуеццада
друку.

Мяркуем, чытачы “ГР” доб
раведаюць,чамуўнасёсцьінта
рэсдасям’іПадкарытавых:уёй
сужэнцыСтаніслаўіНадзеявы
хоўваюцьпецярыхдзяцей.АНа
дзеяродамзБеларусі,яебацькі
МарыядыМікалайПіскуны—з
Бабруйшчыны. Мы пра тое пі
салі: “Радавод з песнямі” (ГР,
29.03.2019). Марыя Піскун ця
пер—кіраўніцаЦюменьскайаб
ласной грамадскай арганізацыі
“Нацыянальнакультурнае тава
рыства“АўтаноміяБеларусь”.

Іван Іванаў

Чац вё ра на стаў ніц у Ры ме

Настаўніцы з дыпламатам 
Уладзімірам Васільковым

У Бе ла ру сі пра хо дзіць да тэр мі но вае га ла са ван не на Пар ла менц кіх вы ба рах. 
Са мі ж вы ба ры ў Па ла ту прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду прой дуць 17 ліс та па да.

рыт мы жыц ця

Вялізны плакат у цэнтры Мінска заклікае на выбары
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Ві зіт Прэ зі дэн та  
Бе ла ру сі ў аў стрыю

Гэтапершыпаслядоўгагаперапынкуафіцый
нывізітАляксандраЛукашэнкіўкраінузЕўра
пейскагаСаюза. Былі раней, як вядома, у бела
рускага лідара запрашэнні наведаць Польшчу,
Літву,Бельгіюпаслятаго,яку2015мпачалося
пацяпленне ў зносінах Беларусі з Еўрасаюзам.
Ці,вобразнакажучы,упалітычнымклімацеўсё
вярнуласяўтэмпературнуюнорму.Аднак,лічаць
аглядальнікі, Аўстрыйская Рэспубліка выбрана
быладлявізітуневыпадкова:босупрацаМінска
зВенаюмаеўжотрывалыятрадыцыі.

Аляксандр Лукашэнка правёў перамовы з
вышэйшым кіраўніцтвам Аўстрыі, адказаў на
пытанніжурналістаў.Ёнвыступаўіўчасебела
рускааўстрыйскага бізнесфоруму — расказаў
прадстаўнікам аўстрыйскага бізнесу пра галоў
ныяпрынцыпыўсупрацызБеларуссю.

Такімчынам,зробленыяшчэадзінважныкрок,
каб замацаваць тэндэнцыю стратэгічнага парт
нёрства Беларусі з Аўстрыяй. А такое рашэнне
агучваласяякаўстрыйскімікіруючыміколамі,так
ібеларускімкіраўніцтвам.Несакрэт:аўстрыйскі
капіталпрацуеўжоўбеларускайінфармацыйна
камунікацыйнай сферы, у фінансавабанкаўскім
сектары.Цяперпадпісаныдэкларацыіабумаца
ванні такой супрацы, развіцці шырокапалоснай
сеткі 5G.АглядальнікАляксандрШпакоўскі лі
чыць:“Укараняцьіразвівацьтэхналогіі5GуБе
ларусібудуцьменавітааўстрыйцы,ігэтарашэнне
стратэгічнагаўзроўню”.ДатагожБеларускіме
талургічнызавод (які, дарэчы, ствараўсяў свой
часздапамогайаўстрыйцаў)падпісаўуАўстрыі
саліднаепагадненне:абпастаўкахсваёйпрадук
цыіна100мільёнаўеўра.

Важнаяакалічнасць:уКанстытуцыіБеларусі
замацавана “імкненне да нейтралітэту”, і цяпер
гэта ёсць аснова знешнепалітычнага курсу ма
ладойдзяржавы.АўКанстытуцыіАўстрыйскай
Рэспублікіз1955годазамацаваны“вечнынейт
ралітэт”.

аў гус тоў скі ка нал 
па вя дзе ў ЮНЭС Ка

Адроджаны Аўгустоўскі канал, што прахо
дзіцьпамаляўнічыхтэрыторыяхБеларусійПоль
шчы,прыцягваетысячытурыстаўзрозныхкра
ін.Гэтакаштоўнаяспадчына,прычымсусветнага
значэння.Іўжовядзеццападрыхтоўчаяпраца,каб
уключыцьАўгустоўскіканаліпрылеглыядаяго
славутасціўСпіссусветнайгістарычнакультур
найспадчыныЮНЭСКА.

У кастрычніку ў Гродне дэлегацыя польскага
горадаАўгустовасустракаласязнамеснікамстар
шыніаблвыканкамаВіктарамЛісковічам.Абмяр
коўвалі,якпройдземіжнароднаяканферэнцыяпа
гэтымпытанні.Тоейадбылосяпотым5і6лістапа
да:першыдзеньканферэнцыяпрацавалаўПоль
шчы,другі—уБеларусі.

“Тут, у маёнтку Пярэсека,
у 1905 годзе распачаў мастацкую
дзейнасцьфатографЯнБулгак”.Ёсць
цяпернабеларускайзямлізнакпом
нік з такім надпісам. Барэльеф май
стра з фотакамерай вырабіў, прыго
жазакампанаваўнафактурнымсхіле
валунаскульптарВалерыКалясінскі.
Што памяцьфотамайстра ўшанавалі
пад Мінскам, у Міханавіцкім сель
савеце, газета трохі расказвала (“І
быўстопкадр…”—ГР,28.10.2019).

Алежаповедпрападзеюбудзеняпоў
нымбезфотаздымкаў—іяшчэдада
емпадрабязнасцінаўздагон.

Старэйшы наш калега Уладзімір
Субат, фотаздымкамі якога ўпры
гожваем гэтую нататку, падаў фота
рэпартажу“Сельскойгазете”. ІАла
Страшынская са “Звязды” адгукну
ласянападзею.Былій тэлесюжэты.
Добры розгалас! Бо добрую справу
зрабілінашчадкіўПярэсецы.Ната
кую грамадскакарысную творчасць
падштурхнуў іх сам Ян Буглак. Год
таму ў вёсцы Цэнтральную вуліцу
перайменавалі ў вуліцу Яна Булга
ка—паініцыятывебізнесмена,края
знаўцаФранцішкаЖылкі.Ягоныдом
стаіць побач з былой сядзібайфота
майстра. Некаторыя падрабязнасці
з лёсу спадара Францішка, гісторыі
ягонага роду мы згадвалі ў публіка
цыях“ФранцішакЖылка:Слоўнаве
цер не кідаю” (часопіс “Беларусь.
Belarus”, №12–2019, http://zviazda.
by/be/archive/edition/47916) і “Фран
цішак Жылка: Усе шыльды і аб’я
вы робім пабеларуску” (“Звязда”,

31.12.2018).“Нашдом—увёсцыПя
рэсека,насядзібеЯнаБулгака.Агаро
джамаёйсядзібыадягодомаметраў
за 10.Гэта быўпершымастакфато
графБеларусі,Літвы,Польшчы.Яна
ватпраспадараЯнаправёўневялічкае
даследаванне—працаваўуархівах,і
выдаўкніжкуневялічкую,”—расказ
ваўнамгаспадар.

Вельмі важна, што падтрымалі
ягоныя “мемарыяльныя” ідэі дэпу
татымясцовагасельсаветаначалез
СвятланайДавальцовай.Янаж пра
ходзіла ўсе інстанцыі, рабіла неаб
ходныя ўзгадненні — каб узвесці
помнік.Таксамаймясцовыяжыхары
паўдзельнічаліўсуботніках,каліна
водзіўсяпарадакнатэрыторыібылой
шляхецкайсядзібы.АсамФранцішак
Жылка паціху аднаўляўвысаджваў
прысады:янызноўвядуцьадсядзібы
наМінскуюшашу.Калісьці,кажуць,
па прыгожай алеі са старых дрэваў
наўскрайкувёскілюбіўгуляцьмала
дыгаспадарсядзібыЯнБулгак.Ака
ліягонайжонцыХрысцінеў1905м

падарыліфотаапарат, ён увекавечыў
алеюнапершыхсваіх здымках.Ця
пер вось зберагаецца й памяць пра
гаспадаратворцу,якіўмеўсамцаніць
прыгожыяімгненніжыцця.

Іван і Ва лян ці на Ждановічы.
Здымкі Уладзіміра Субата.

кола дзён
Са СтУжКі НаВіН

Падрыхтаваў Іван Ждановіч 
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Ге ро ям па кла ніц ца да зям лі
Па мя та ем!

У Бе ла ру сі пра даў жа ец ца  
маш таб ны між на род ны  
па тры я тыч ны пра ект  
“На сла ву агуль най Пе ра мо гі”

З розных месцаў Бацькаўшчыны
прыходзяцьвесткіпратое,якурачыс
та,зправядзеннеммасавыхімпрэзаў,
зудзеламшкольнікаў,моладзі,ветэ
ранаў разгортваецца патрыятычны
праект. Ён прысвечаны 75годдзю
Перамогі. Цяпер, пакуль не насталі
халады, ідзе збор зямлі ў капсулы з
месцаўвоінскайславы,магілгерояў,
месцаў пахаванняў бязвінных ахвя
раў ВялікайАйчыннай вайны. Рых
туюцца й гістарычныя даведкі пра
тыямесцы.

Для чаго тое робіцца?
Як вядома, у беларусаў
спрадвекушануюцьмесцы
гістарычнай памяці, магі
лыпродкаў.Зямлязмесцаў
воінскайславы,гібелімір
ныхлюдзей,увогулезямля
зРадзімы—гэта,паводле
нашых вераванняў, свя
тыня. У канцэпцыі акцыі
памяці чытаем: “Пакуль
часнесцёрпадзеійдаты,
гэтую зямлю збіраюць у
адной прасторы крыпты
ХрамапомнікаўгонарУсіхСвятыхі
ўпамяцьпраахвяры,якіявыратаван
нюАйчынынашайпаслужылі,уМін

ску—длявечнаймалітоўнай
памяці. Такім чынам будуць
уз’яднаныя ў народнай памя
ціўсе,хтозмагаўсяплячомда
пляча, здабываючы агульную
для ўсіх Перамогу ў розных
пунктах баявых дзеянняўВя
лікайАйчыннайвайны”.

І з роднаймнеЛяхавіччы
нынапачаткуверасняпаведа
мілі:уаграгарадкахПадлессе,
Жарабковічы ды іншых прай
шліпамятныямітынгі.Потым
у раённай газеце “Ляхавіцкі
веснік” прачытаў, што сімва

лічныя жменькі зямлі з 39 воінскіх
пахаванняў з тэрыторый сельсаветаў,
райцэнтра збіраюцца ў спецыяльныя
мяшочкі,перадаюццаўрайваенкамат.
Якізвесткіпрамесцыпахаванняўды
ўнёсакмясцовыхжыхароўуПерамогу.
Мнежпомніцца,якпіянерамі,потымі
камсамольцаміразамзаднакласнікамі
мыстаяліўганаровайвахценапярэда
дніДняПерамогіпрыпомнікунамо
гілкахуЖарабковічах.Тамнаграніт
найпліцевыбітысловы“Вечнаяслава
Патрыётам”іпрозвішчычатырнацца
цірасстраляныхмясцовыхжыхароў.

Колькітакіхпамятныхмесцаўпа
Беларусі!Кожны,пэўна,згадаенешта
падобнае.Мыпамятаем!

Ры гор Га рэш ка
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У Пя рэ се цы пры го жыя ім гнен ні
Жыц цё, на пру жа ная твор чая дзей насць зна ка мі та га фо та май стра 
Яна Бул га ка на тхня юць на ства раль ную пра цу і су час ных яго ных зем ля коў

ЭС та Фе та тВОр чаС ці

Рэжысёрская знаходка Міколы Котава кранула ўдзельнікаў  урачыстасці 

Знак-помнік у Пярэсецы

Францішак Жылка 
і Святлана Давальцова 

высаджваюць маладое дрэўца

Удзельнікі акцыі  ў адным з храмаў Віцебска

Палатняныя мяшочкі з зямлёй

Аляксандр Лукашэнка з Прэзідэнтам Аўстрыі 
Аляксандрам Ван дэр Беленам
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Рэспубліканскі цэнтр нацы
янальныхкультурладзіцьтакія
стажыроўкінабазеарганізацый
культуры, устаноў адукацыі ў
сферы культуры, прафесійных
калектываў мастацкай сама
дзейнасцікраіныўадпаведнас
цізДзяржпраграмай“Культура
Беларусі”. Курсы, як іх яшчэ
называюць, займелі немалую
папулярнасць сярод беларусаў
замежжа,ізагадзянаіхпадаюц
цазаяўкі.УкастрычнікуРЦНК
праводзіў другую ўжо сёлета
стажыроўку, першая ж была ў
красавіку. (Пра тое мы пісалі:
“Зродныхкрыніц”—ГР,26.04.
2019.—Рэд.).

Амаль тыднёвай была пра
грама творчай стажыроўкі.
У першыж дзень практычныя
заняткі прайшлі па цымба
лах—уНацыянальнымакадэ
мічным Вялікім тэатры оперы
й балета Беларусі. Тамжа для
гасцей–“курсантаў”спяваўНа
цыянальны акадэмічны хор
Беларусі імя Генадзя Цітовіча
(вядомы калектыў арандуе па
мяшканніўтэатры).Самзнака
мітымаэстраМіхаілДрынеўскі,
мастацкікіраўнікігалоўныды
рыжорхора,даваўмайстарклас
харавыхспеваўдлясупляменні
каўззамежжа.

Адметнасцюкастрычніцкай
стажыроўкі стаў Міжнародны
семінар“Прэзентацыябеларус

кай нацыянальнай культуры ў
краінахзамежжа”,якіладзіўся
ўпершыню. Ён прайшоў у Бе
ларускім дзяржуніверсітэце
культурыймастацтваў.Секцы
ямі семінара кіравалі выклад
чыкі ўніверсітэта: дзяліліся з
замежнікамібагатымдосведам
у галіне народнай культуры,
дэманстравалі здольнасці сту
дэнтаў.

Секцыю “Музычную”, на
прыклад,вялазагадчыцакафед
ры народнаінструментальнай
творчасці БДУКіМ, канды
дат мастацтвазнаўства, дацэнт
Вольга Нямцова. Яна дэман
стравала гасцям відэафільм з
эксперыментальныміканцэрта
мі,наякіхмузыкаўвыкананні
аркестра народных інструмен
таў перамяжоўвалася з тэат
ральнымісцэнкамі,астудэнты
музыкісаліравалі,спалучаючы,
здавалася б, несумяшчальныя
музінструменты. Перад гасця
мівыступіўізагадчыккафедры
беларускай народнапесеннай
творчасці БДУКіМ, кандыдат
педагагічныхнавук,дацэнтВік
тарВалатковіч.

Секцыя “Вакальная” стала
самай шматлюднай і гучнай:
спевакоўбылочувацьяшчэпры
ўваходзеваўніверсітэт.

На“Харэаграфічнай”стажо
рытанцаваліразамсастудэнта
мі.Аўканцысемінарабыўкруг
лы стол: далучыліся й калегі з
розныхгарадоўкраіны,ішлаза
цікаўленаяразмовапрапоспехі,
праблемы творчых калектываў
як з Беларусі, так і беларускіх
узамежжы.Аколькікаштоўных
кантактаўпрытымзавязалася!

Калі ў маі стажоры ездзі
лі ўЛагойскі раён, кабпагля
дзець тамтэйшае культурнае
жыццё, то ў кастрычніку за
межнікаў чакаў Валожынскі.
Госці пабывалі на экскурсіі ў
аграгарадку Ракаў, наведалі
там Ракаўскі цэнтр народнай
творчасці.Ягодырэктарка,на
роднымайстарХрысцінаЛям
бовіч,правяламайстаркласпа
ткацтвепояса“наніту”.Патра
пілікіраўнікітворчыхгуртоўз
замежжайнапрактычныя за
няткі да мастацкай кіраўніцы
ансамбля“Гасцінец”Лізаветы
Пятроўскай.У Івянцыж,даў
но вядомым сваімі ганчарамі,
госцісамірабіліпадкіраўніц
тваммясцовыхмайстроўцацкі
з гліны, з тканіны, працавалі
на ганчарным крузе, гатава
лі беларускія нацыянальныя
стравыі,вядомаж,іхдэгуста
валі.

Метадычныяасаблівасціра
боты з дзіцячымі харэаграфіч
ным і вакальным калектывамі
стажорыспасцігаліўжоўМін
ску— тое было ў 4й гімназіі
ды Цэнтры дадатковай адука
цыідзяцейімоладзі“Ветразь”.

Многім гасцям прыйшлася
даспадобыйпаездкаўБеларус
кі дзяржаўны музей народнай
архітэктурыіпобыту—гэтаў
Азярцы,непадалёк адМінскай
кальцавой аўтадарогі, паблі
зумікрараёнаПаўднёвыЗахад.
Тамкожнымогсфатаграфавац
ца на памяць каля беларускай
хаты,агледзецьунікальныяэкс
пазіцыіэтнаграфічныхпрадме
таў,што прадстаўлены ўнутры
будынкаў.

Усіх практычных, лекцый
ных заняткаў і майстаркласаў,
а таксама сустрэч і паходаў па
музеяхнепералічыць.Падабра
ныжяныбыліруплівыміарга
нізатарамі так, каб заахвоціць
гасцейзяшчэбольшымімпэтам
працаваць на карысць беларус
кай культуры ў замежных кра
інах. Напрыканцы курсаў ста
жорамзЛатвіі,Літвы,Польшы,
Расіі,Эстоніі,Украіныбыліўру
чаныадпаведныясертыфікаты.

Ган на Ла гун.
Фо та аўтара.

На сы ча ная, ці ка вая, 
плён ная — та кою бы ла 
на ша ста жы роў ка

Стажыроўка ў Мінску для
кіраўнікоў беларускіх арга
нізацый і кіраўнікоў творчых
калектываў беларусаў замеж
жа— надзвычай важная спра
ва. Вядома ж, удалечыні ад
Бацькаўшчыны мы застаемся
беларусамі, аднак патрэбна й
такаяпадпітка“роднымдухам”.
Нагэтыразпрыехалінакурсы
творчыя людзі з Крыма, Калі
нінграда,Новасібірска,Іркуцка,
Масквы, Таганрога, Польшчы,
Прыбалтыкі. З Тальяці былі
мызІнэсайЛопаравай,хармай
страмнароднагаансамблябела
рускайпесні“Купалінка”.

Сабралася дружная каман
датворчыхлюдзей.Намцікава
былоразам.Аякуюразнастай
ную,насычануюпраграмупра
панавалі арганізатары! Мне,
напрыклад, было цікава зна
ёміцца з беларускай батлей
кай— лялечным тэатрам. Пра
батлейку шмат расказваў ды

паказваў прадстаўленне Алесь
Лозка,начальнікаддзеланарод
найтворчасціРэспубліканскага
цэнтра нацыянальных культур.
Яркіяўражаннізасталісяадсу
стрэч з галоўным дырыжорам
Нацыянальнага акадэмічнага
народнага хору Беларусі Мі
хаіламДрынеўскім ды ягоным
калектывам, са студэнтамі Бе
ларускагаінстытутакультурый

мастацтваў.Помніцца,якнавед
валіНацыянальную бібліятэку,
велічныХрамУсіхСвятых.

Крануламянейтое,штояк
раз у часе стажыроўкі ва ўра
чыстайабстаноўцымнеўручылі
медальМіністэрствазамежных
спраў “100 гадоў дыпламатыч
най службе Беларусі”. Вельмі
прыемна,штонашысправы,як
актыўныхпрадстаўнікоўнарод
най дыпламатыі, Бацькаўшчы
навысокацэніць.

Учасестажыроўкіпрацава
лісекцыіпанапрамках,мыпрэ
зентаваліпрацусваіхсуполак,
творчых калектываў. Я распа
вяла, як жывуць тальяцінская
аўтаномія “Нёман”, ансамбль
беларускай песні “Купалінка”,
дзіцячы ансамбль “Зорачкі”.
Мне спадабалася, што аргані
завалінампаездкуўВаложын
скіраён,ібылознаёмствазна
роднымансамблем“Гасцінец”,
экскурсіяўаграгарадокРакаў.
Мывучылісятамрабіцьцацкі

з гліны, а таксама лялькіабя
рэгі. Запомніліся сустрэчы ў
4й мінскай гімназіі, дзе ўсе
прадметывыкладаюццапабе
ларуску,створанытворчыяка
лектывы: хор, харэаграфічны
ансамбль.Запомніласяпаездка
ўМузейнароднайархітэктуры
й побыту, музейнагістарыч
ныя заняткі “Беларускі лён”.
Аперадад’ездамнамудалося
трапіцьнаоперу“Тоска”ўВя
лікітэатр.

За перамогу ў конкурсе
“Культура”мнеўручылідыплом
пераможцы й памятны падару
нак.ДыяшчэПахвальнуюграма
туйкнігупрагісторыюБеларусі
атрымалаадУпаўнаважанагапа
справахрэлігійінацыянальнас
цяў.Дзякуйусім,найпершарга
нізатарам,—заклопаты,узнага
роды,падарункі!

Люд мі ла Дзё мі на,
кіраўніцанароднагаансамбля

беларускайпесні
“Купалінка”,г.Тальяці

кола дзён
ГОС ці да ра Гія

Стажоры на музейным занятку 
“Беларускі лён”

Фота на памяць у Музеі народнай архітэктуры і побыту

Доб ра до ма па ву чыц ца
У чар го вы раз кі раў ні кі за меж ных бе ла рус кіх ама тар скіх ка лек ты ваў за меж жа 
ме лі маг чы масць прай сці твор чую ста жы роў ку ў Бе ла ру сі

Сярод бліз кіх лю дзей

Свя та 
ў Лі ва нах
дзень бе ла рус кай 
куль ту ры ў лат вій скім 
го ра дзе пры свя чаў ся 
100-год дзю бе ла рус кай 
дзяр жаў нас ці

Жыць у адным рытме з
Бацькаўшчынай,адзначацьсвя
тыразамзбеларускімнародам
імкнуццасупляменнікіўЛатвіі.
АДзень беларускай культуры,
што праходзіў 12 кастрычніка
ў Доме культуры горада Ліва
ны, мы прысвяцілі 100год
дзю беларускай дзяржаўнасці.
У фае ДК працавала выстава
плакатаў, якія распавядалі пра
Беларусь у розныя перыяды
гісторыі.

У святочным канцэрце гу
чалі беларускія народныя ды
аўтарскія песні. Спявалі ж іх
вакальныя ансамблі “Узоры” з
Ліван(кіраўніцаЯнінаЮзэфо
віч), “Калінушка” і “Рабінуш
ка” з Прэйляў (кір. Святлана
Сцяпанава), “Крыніца” з Лу
дзы (кір. Вера ДарэйкаСінке
віч),дуэтЯўгенПашкевічіЛі
дзіяЗнотынязЛіван.Сасцэны
ячытаўсвойверш“Дастагод
дзя беларускай дзяржаўнасці”,
эпіграфам да якога ўзяты рад
кі Купалы: “Занімай, Беларусь
маладаямая,/Свойпачэсныпа
садміжнародамі!”ды“Ябуду
маліцца і сэрцам, і думамі/ За
родны народ Беларусі”. Верш
зваротдаБацькаўшчынызакан
чваецца так: “Недземоліццай
тамзацябе/ТвойПясняріпра
роктвойКупала:/Кабдахлеба
ўлюдзейнастале/Ідухоўнага
хлебахапала./Веруя:шчодры
плёнпрынясе/Інашчадкаўна
тхнёнаяпраца,/ Іуновымста
годдзітабе/Маладой,Беларусь,
заставацца!”.Песнінамаесло
вы й музыку Альберта Белу
ся выканалі ансамбль “Узоры”
(“Касцёрдлядваіх”)іансамбль

“Калінушка” (“Астры”). І на
шая ж песня “Ручнік” гучала,
калі ансамбль “Лянок” (кір.
Марына Медунецкая) з Даў
гаўпілсавыконваўаднайменны
танец.

З вітальнымі словамі да
ўдзельнікаў свята й гледачоў
звярнуліся віцэмэр Ліванскай
думыГінтаКраўкле,консулГен
консульстваБеларусіўДаўгаў
пілсеМікалай Раманкевіч, в.а.
ГенконсулаРасііўДаўгаўпілсе
Наталля Пуставалава, старшы
няСаюза беларусаўЛатвіі Ва
лянціна Піскунова, старшыня
Беларускага таварыства “Пра
мень”(Рыга)ісябарпраўлення
СБЛАлёнаЛазарава.

Актывістам ліванскага
Славянскага таварыства “Узо
ры”— вялікі дзякуй,што зла
дзілітакуюімпрэзу!

Ста ні слаў Ва лодзь ка, 
г.Даўгаўпілс

ВеСтКі З дыяСПары

УражаННі

Людміла Дзёміна 
ўзнагароджана медалём

С. Валодзька чытае верш
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 
Пра сябе ж Ніна Ігараўна

па нашай просьбе паведаміла:
“Нарадзілася ў сям’і педагогаў
уОршы,ічастабываютамума
мы.Пааднымдыпломея—на
стаўніцапачатковыхкласаў,па
другім — бакалаўр псіхалогіі.
Калі прыехала ў Рым, то праз
паўгодапачалапрацавацьурус
кай суботняй школе. Дарэчы,
напершайтатальнайдыктоўцы
ўРымеатрымалаадзінуюпяцёр
ку.Пазнейсталавіцэпрэзідэн
тамМіжнароднага культурнага

цэнтра “Содружество”. Право
дзілашматімпрэзаў,запрашала
прадстаўнікоў амбасадаў Бела
русі,Расіі,Казахстана,Арменіі,
Узбекістана. Марыла з суай
чынніцамі аб нашым, беларус
кімцэнтры, і ўдалося адкрыць
ягопрыпадтрымцынашайАм
басады.5гадоўтамусталасяб
рам Кансультатыўнага савета
пасправахбеларусаўзамяжой,
які дзейнічвае прыМЗС Бела
русі.Супрацоўнічаю з32краі
намі (культурныя цэнтры, аса
цыяцыі).За7гадоў,штожывуў

Італіі, маюшматміжнародных
падзячныхлістоўідыпломаў”.

Увогуле ж, даведаліся мы,
чацвёра настаўніцбеларусак
“рухаюцьсправы”ўБеларускім
цэнтрыўРыме.Віцэпрэзідэн
тамуцэнтрыТаццянадэГран
дзіс (у дзявоцтве Тыльковіч).
Прасябенапісала:родамзвёс
кіРудавінПінскагараёна,баць
кі—настаўнікі.ВыраслаўПін
ску,тамзакончыла3югімназію
імяВ.З.Каржа,потым—Мінскі
дзяржаўны лінгвістычны ўні
версітэт, факультэт англійскай
мовы.Працавала пасляВНУў
Паркувысокіхтэхналогій(кам
паніяEpam).8гадоўжывеўРы
ме, гадуе дзвюх дачушак. “Год
назадвазіластарэйшуюўгосці
да радні, дык ёй вельмі спада
баласяБеларусь,—паведамляе
Таццяна.—Бабуляштогодпры
возіцьнамбеларускіядзіцячыя
кнігі — чытаем іх з дочкамі,
разглядваем малюнкі. У Рыме
я 5 гадоў была генсакратаром
МКЦ“Содружество”,акаліад
крыўсяБеларускіцэнтр,тоста
ла яго віцэпрэзідентам і заву
чамшколы”.

“Сястра Таццяны, Вольга
Тыльковіч, вядзе заняткі “На
вакольны свет” у 1 і 2 класах,
ставіцьнасвятахтанцавальныя
нумары,— паведамляе Ніна
Пашчанка.—Яназбіраесупля
меннікаў на мерапрыемствы,
калі яны праходзяць у Італіі з
удзелам беларускіх спартсме
наў. У нас пакуль няма базы,
каб адкрыць гімнастычную
залу, але пра тое марым. Га
лоўнаецяпердлянас—укам
плектаваць школу падручніка
мі.ДапамагаеўтымАмбасада.
Будзем удзячны ўсім, хто хоць
нечым дапаможа”. З папярэд
ніх публікацый у “ГР” вядома,
штоВольгадаспортумаенепа
срэднае дачыненне: закончыла
Беларускі дзяржуніверсітэт фі
зічнайкультуры,майстарспор
ту па спартыўнай гімнастыцы.
З 2012 года пераехала жыць
уІталію,тадыжінарадзіласы
наМатэа.ПрацуеўКультурна
адукацыйным цэнтры “Фран
цыскСкарына”.Дваразынагод
Матэанаведваеродныхіблізкіх
уБеларусі,датагожуягобела
рускаеграмадзянства.

ІчацвёртаяўкамандзеКуль
турнаадукацыйнага цэнтра
“ФранцыскСкарына”—Вікто
рыяМікалаеўнаДаўгулевіч.На
радзілася й вырасла ў Мінску.
Закончыла(1996)Мінскаепед
вучылішча (спецыяльнасць —
музычны кіраўнік дзіцячай
музычнай студыі, выхавацель
дзіцячага сада). У 2001м за
кончыла Мінскі дзяржпеду
ніверсітэт (лагапед і настаў
нікдэфектолаг). Працавала ў
ЦКРОиР(Центркоррекционно
развивающего обучения и реа
билитации)Партызанскагараё
наМінска.Цяпержывезсям’ёй
у Італіі, займаецца арганіза
цыяй дзіцячага сада пры КАЦ
“ФранцыскСкарына”.

Дзякуючыгэтымневялічкім
допісам, што паступілі да нас
празНінуПашчанку,можнаўя
віць сабе, у якіх кірунках пры
добрым збегу абставін разгор
нецца дзейнасць Беларускага
цэнтра ў Рыме. Пажадаем на
стаўніцамбеларускам—згоды
ў працы, крыху шанцавання і,
вядомаж,старанныхвучняў.

Іван Жда но віч

Весткі з італіі

ХтО ёСць ХтО ў ды яС Па ры

да Лё Кі Бе раГ

Ладізгода—зіхпачынаецца
любаядобраясправа.Такбыло
іўНеапалі,калібеларусы,што
тутжывуць, задумалісупольна
правесці свята “Беларускаяво
сень уНеапалі”. Для таго, каб
адбылосяўсёналежнымчынам,
працавалі Ганаровае консуль
стваБеларусіўНеапалі,Амба
сада Беларусі ў Італіі, праект
падтрымала наша Культурная
асацыяцыя “Bellarus”, а ладзі
ласябеларускаесвятападэгідай
муніцыпалітэтаНеапаля.

У свяце паўдзельнічаў бе
ларускі фальклорны гурт “Су
зор’е” з Асіповіцкага раёна
Магілёўшчыны, неапалітанскі
спявакФранчэскаКоккайвуч
ні танцавальнайшколы Тэатра
СанКарла ў Неапалі. Нашае
святанаведалістаршынягарса
ветаНеапаляАлесандраФучы
та, прадстаўнікі праваслаўнага
духавенства,беларускайграма
дыНеапалядыіншыянеапаліт
анцы, якія цікавяцца беларус
кайкультурай.

Вядома ж, немалая част
ка святочных клопатаў легла
наплечыактывістакАсацыяцыі
“Bellarus”. Але ж нам не пры
выкаць! Спрацавалі зладжана,
і прайшло свята, як заўжды, з
вельмівялікімпоспехам.Шмат
прыйшлолюдзей,шматгасцей,
шматуражаннябылоіўнас,іў
італьянцаў—яккажуць,ажце
разкрай!Хтожадаедалучыцца
да імпрэзы хоць бы віртуаль
на—глядзіцевідэаролікіў ін
тэрнэце:настаронцысуполкіў
facebook ці на канале youtube.
Мы ж выказваем сваю шчы
руюўдзячнасцьусімпрацаўні
кам Амбасады Беларусі у Ры
ме, і асаблівую—Амбасадару
Аляксандру Гур’янаву, а яшчэ
Ганароваму консулу Беларусі

ў Неапалі Вінчэнца Трані ды
Рэспубліканскаму цэнтру на
цыянальныхкультур(зВольгай
Антоненкайначале!)зМінска:
за іх дапамогу, садзеянне, пад
трымку пры ўвасабленні ў рэ
альнае неапалітанскае жыццё
дзівоснага праекта пад назвай
“БеларускаявосеньуНеапалі”.

Імпрэзу мы зладзілі дзе
ля таго, каб пашыраць бела
рускую культуру, традыцыі ў
італьянскім рэгіёне Кампанья.
Бралізаасновуэлементы,што
ўласцівыя для святкаванняў
беларускіх восеньскіх святаў.

Падзеі адбываліся ў Неапа
лі 19 і 20 кастрычніка — як
у васьмігадовай дзяржаўнай
школе імя Д’АвідзіаНікалар
дзіпаадрасевул.Св.Джакома
дэйКапры,43(VіaS.Gіacomo
deіCaprі,43),такіўманумен
тальным архітэктурным комп
лексе Св.Даменіка Маджорэ
(Pіazza S.Domenіco Maggіore,
8A).Упершыдзеньвучні зга
данай школы, іх бацькі й жы
хары горада змаглі бліжэй
пазнаёміцца з беларускімі во
сеньскімі традыцыямі, святоч

нымі дзеямі. З цікавасцю раз
глядалі беларускія народныя
касцюмы—праманаартыстах
з гурта “Сузор’е” ды музыках
гурта“Спадчына”,штоствора
ны пры Асацыяцыі “Bellarus”.
Працавала выстава для дарос
лых:мызнаёмілігасцейсвятаз
традыцыйнымібеларускіміра
мёствамі, узорамі беларускага
рукадзелля, кнігамі, альбомамі
пранашуБацькаўшчыну.Ібыў
святочныканцэрт!

Потымпрыкладнаўтымжа
фармаце мы паўтарылі імпрэ
зуйнадругідзень—удругім

ужо месцы. Наш “двухсерый
ны” праект меў вялікі поспех
угорадзе,стварыўвялікіэфект,
нахваліякогападрастаестаноў
чыіміджякбеларускайсуполкі
ўНеапалі,такіўвогулеБелару
сі з яе міралюбным і творчым
народам.Япачулавельмішмат
добрыхслоўякнаадрасаргані
затараўсвяточныхімпрэзаў,так
і краіны, беларускага народа,
які зберагаекаштоўныятрады
цыіпродкаў.

Кіраўнік гарадскога савета
Неапаля Алесандра Фучыта

ў ліку іншых таксама выка
заўсваёзахапленне:ямуасаб
ліва прыйшлося даспадобы,
як у нас усё было зладжана з
арганізацыйнага боку. Ён па
дзякаваў Амбасадзе Беларусі
ў Італіі, Ганароваму консуль
ству Беларусі ў Неапалі, ак
тывістам нашай асацыяцыі
за праведзенуюпрацу.Спадар
Алесандравыказаўінтарэс,за

цікаўленасць у тым, каб пад
трымаць падобную дзейнасць
убудучыні—бо,ёнупэўнены,
гэта спрыяе ўзаемакарысным
кантактампаміжітальянскай і
беларускайкультурамі,збліжае
нашынароды.

Тац ця на Пум пу ле ва,  
кіраўніцаКультурнай
асацыяцыі“Bellarus”,

г.Неапаль

Ганаровыя ўдзельнікі свята 
разам з артыстамі гурта “Сузор’е” з Беларусі

І яшчэ здымак на памяць пра тую неапалітанскую восень 

Бе ла рус кія фар бы не апа літ ан скай во се ні
Свя та бе ла рус кай куль ту ры ме ла вя лі кі пос пех у італь ян скім Не апа лі. Ла дзі лі ж яго на шы су пля мен ні кі.

Ад рэ дак цыі.Усваімэлектроннымпісьмезямлячкадзякуе
намізагазеты,якіяпапошцеатрымліваеўНеапалі:“Яныданас
даходзяцьрэгулярна,прыносяцьшматрадасціды,здаеццамне,
майгороднагабеларускагапаветра.Вельміпрыемнаўяўляцьса
бе,штоіхтрымаліўрукахнашыбеларускіялюдзі,даадпраўкі
ў Італію,што рухаліся яны па нашай краіне, каб прынесці да
нас іГолас, і водарРадзімы”.Спадзяемся, і на святочныхвы
ставачныхстэндах“БеларускайвосеніўНеапалі”газета“Голас
Радзімы”—на ганаровыхмесцах.Такробяць, ведаем,многія
беларускіясуполкіўрозныхкраінах.

Мыжпразінтэрнэт“прабілі”,штосёлетазгаданыансамбль
народнайпесніімузыкі“Сузор’е”зАсіповіччынывыступаўіў
расійскімОмску—наДняхбеларускайкультуры.Маемнадзею,
штозчасамізбеларусаміОмскаўнасадладзяццастасункі.Пі
шыцеўрэдакцыюпрасваебеларускіясправы,сябры!

Чац вё ра на стаў ніц у Ры ме

Настаўніцы з бацькамі і вучнямі. Навучальны год пачаўся!
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Літаратурнакраязнаўчая біяграфія
Міратаксамацягнеякмінімумнакнігу,
амойнаватнадобрыэнцыклапедычны
даведнік. Як тое будзе — час пакажа.
Напачаткужрасповедупрапісьменні
каў,якіянарадзілісяўМірскайстаронцы
альбопадоўгужылітам,працытуюверш
“Мір”лаўрэатаДзяржаўнайпрэмііБела
русіМіколыМятліцкага:

Мір кож най ха це тва ёй, Мір!
Вы ста яў муж на ты ў гроз ных се чах.
Не раз тут на піў ся вай ны вам пір 
Га ра чай кры ві ча ла ве чай.
Ста год дзе ка то рае ні кра ні —
Поў нае вог нен ных зем ля тру саў.
Мі ру вам, зам ка выя ка мя ні!
Мі ру та бе, Зям ля Бе ла ру саў!
Мы ўста лі на по лі ко ліш ніх сеч, 
Мы жы та й пес ню сваю па жа лі.
Мі ру та бе, ха ра луж ны меч!
Мі ру вам, до лі люд ской скры жа лі!
На пра ка вет ных зям ных баль ша ках 
Ча саў гар та ем сі вых бы лі ны.
Не зброю згуб ніц кую ў ру ках —
Год на тры ма ем кні гу Ска ры ны.
Коль кі нас по лем жыц ця прай шло, 
Ў смер чы су ро вым спа ліў шы сэр ца!
Бо жай лам па ды жы вое свят ло 
У да ля чы ні ча су праль ец ца.
Па мяць не змы та ў слот ных даж джах.
Коль кіх сы ноў Бе ла ру сі ім ёны 
Ска жуць не над пі сы на кры жах —
Ска жуць зба ле лыя на шы пісь мё ны.
Мір кож най ха це тва ёй, Мір!
Сон ца ў ня бё сах веч на пра бу дзе.
Ка жа бла кіт і кур ган ны жвір:
“Мы, бе ла ру сы, мір ныя лю дзі”.
Такія прачулыя, шчырыя словы!..

У іх— і веліч, і зямны, звычайны лёс
беларусаў,выпеставаныхуМіры.Уго
жыхпаэтычныхрадках—партрэткраю
йпартрэтусёйБеларусі.

Згадаем, як адзін з блізкіх да нас
фрагментаў літаратурнай памяці Мі
ра, фестываль “Кніжныя сустрэчы ў
Мірскім замку”. Ён прайшоў сёлета ў
паселішчы, ці, дакладней, у Мірскім
замку, на цэнтральнай яго пляцоўцы.
Разам 15 чэрвеня 2019 года сабраліся
прадстаўнікі дзясяткаў кніжных вы
давецтваў, дзясяткі пісьменнікаў, якія
прыехаліўгосці,такбымовіць,даГіс
торыі.Шаноўныя госці гэтыяпастара
ліся распавесці пра тое, якія ў іх мас
тацкія,кніжныястасункізгісторыяй.Із
Украінынаватпрыехалапісьменніца—
празаікІрынаДанеўская.Гэтаяераман
“БагуслаўРадзівіл”перакладзеныйвы
дадзеныпабеларуску.

А беларускія літаратары тым чэр
веньскімднёмпростазапаланілірозныя
пакоі,залы(тамладзілісустрэчы,імпрэ
зы), пляцоўку перад замкам. Памятаю

з гасцей Анатоля Бутэвіча, Уладзіміра
Ліпскага, Віктара Хурсіка, Уладзімі
ра Навумовіча, Алену Стэльмах, Алеся
Бадака, Людмілу Рублеўскую, Мікалая
Ефімовіча (наш зямляк прыехаў з Расіі
з кнігайпра знакамітуюбалерынуМаю
Плісецкую,уякойтаксамародавыякара
нізБеларусі),ВалерыяКазакова…Кож
намузіх,падаеццамне,карцелавысту
піць,пагаварыцьзчытачамі,распавесці
прасваеновыякнігі.Аякжапатрэбны
такіясустрэчы!Добрабылоб,кабфес
тываль,арганізаваныўчэрвені2019года

Гродзенскім абласным аддзяленнем
“Белсаюздруку” й Гродзенскім аб
ласным філіялам “Белкнігі”, стаў
традыцыяй.Моменавіта такіфар
мат прапаганды айчыннай кнігі,
увогулекнігіможастацьпадмур
кам для развіцця большай цікаў
насці беларусаў да сваёй нацыянальнай
гісторыі,асветніцтва?!.

Паслухаем, што кажуць пра фесты
валь “Кніжныя сустрэчы ўМірскім за
мку”некаторыялітаратары.

Ана толь Бу тэ віч,празаік,пераклад
чык,літаратурныкрытык:

—Такія сустрэчы й кантакты вель
міважныя.Тутрэальна,блізка—вочы
ўвочыізузаемнайцікаўнасцюсустра
каюццапісьменнікійчытачы.Усённяш
ніхумовах,каліўсеінтэрнэтныяформы
настойліваадцясняюць(івыцясняюць!)
папяровую кнігу з духоўнага ўжытку,
вельміважназахавацьЯеВялікасцьКні
гу. Важна данесці да чытача, паказаць
яму ўсю літаратурную каштоўнасць і
мастацкуювартасць,непаўторнасцьме
навіта кнігі. Ну, а пісьменніку вельмі
важнапачуцьрэальнае,праўдзіваеслова
чытача—кабнезаблудзіццанабязмеж
ных літаратурных дарогах і прасторах.

Кабстварацьтое,штойсёння, ізаўтра
будзезапатрабаванае,карыснае,штобу
дзе мець духоўную вартасць і каштоў
насць.Такштодобруюсправурабілай
робіцьМіністэрстваінфармацыіўспра
ве разумнай прапаганды й пашырэння
беларускайлітаратуры.Поспехаўінада
лей!ХайМірскіядарогідакнігізаўсёды
будуцьчыстымі,прасторнымійзапатра
баванымі!

Вік тар Хур сік, гістарычныпісьмен
нік,выдавец:

— Кніжны фестываль у Міры па
казаў, што беларусы маюць сваю гіс
тарычную літаратуру, напоўненую на
цыянальным зместам. Адраджаючы
мінуўшчыну,мымалюемпалатнопраў

дзіва,аленепераносімко
лішніякрыўдыўсёняшні
дзень.Шырокаежанравае
прадстаўленнекнігуМі
ры яшчэ раз пацвердзіла
добразычлівае стаўленне
беларускіх творцаў да
суседніх народаў. “Ніхто
не забараняе беларусу
знаць мову суседніх на
цый—расійскуюйполь
скую,адкаторыхямуёсць
чамунавучыцца.Расійскі
ды польскі народ маюць

вялікую навуку,
вялікую куль
туру… Свайго
не цурайся —
чужому наву
чайся. Абы гэта
было добра й ра
зумна”,— як мне
асабіста падаецца,
гэтыя словы з га
зеты “Наша Ніва”
за 1907 год вельмі
стасуюццадасустрэ
чыпісьменнікаўівы
даўцоўуМіры.

Ад мет ным “месцамяднання”літа
ратурныхсілуМірысёлетабылайэк
скурсія туды на самым пачатку восені.
Удзельнікіміжнароднагакруглагастала
“Мастацкая літаратура як шлях адзін
дааднаго”,якіпраходзіўумежахXXVІ
ДнябеларускагапісьменстваўСлоніме,
пажадалі сустрэцца зМірам. І калі за
вершылася вялікая святочная праграма,
топісьменнікізрозныхкраінпадарозе
ўМінск1вераснязавіталіўзамак.Ста
радаўняе паселішча, сядзібу магнатаў

адкрывалі для сябе паэты, празаікі, пе
ракладчыкі з Грузіі, Літвы, Казахстана,
Украіны… Шчыраму захапленню ды
ўражаннямзамежныхлітаратараўнебы
ломежаў!

Згадаем гэтымразам і пісьменнікаў,
якіяўрозныячасіныўМірынарадзіліся.

З старажытнага паселішча родам
беларускаамерыканскі гісторык, пуб
ліцыст Янка Запруднік. Нарадзіўся ў
1926годзе,жывеўЗША.Звершаміпа
чаўвыступацьу1947годзе.Аўтаркніг
“Беларусь на гістарычных скрыжаван
нях”(1993),“ГістарычныслоўнікБела
русі”(1998).

Мір — і радзіма Вольгі Іпатавай:
там пачалося жыццё паэтэсы, празаіка
ў 1945 годзе.Першая кніга яе— збор
ніквершаў“Раніца”—выйшлаў1969м.
Аўтаргістарычныхаповесцяўіраманаў.

УМірыў 1879 годзе нарадзіўся яў
рэйскі фалькларыст, гісторык МіхлІц
хакРабіновіч.Друкаваццазфельетонамі
пачынаўугазетахПецярбурга,Варшавы.

З старажытнага паселішча родам і
празаік,паэтЗалманШазар(1889–1974).
Каліёнпабачыўсвет,Мірбыўнатэрыто
рыіМінскай губерні Расійскай імперыі.
Што адметна: зямляк наш стаў з часам
ізраільскім грамадскім дзеячам, палі
тыкам, быў трэцім прэзідэнтам Ізраіля
(з 21мая 1963 года па 24мая 1973га).
Публіцыстыку,мастацкуюпрозуйпаэзію
ЗалманШазарпісаўнаіўрыцедыідыш.
(ХтобузяўсяперастварыцьтворыЗалма
наШазарана,безумоўна,добразнаёмую
яму з дзяцінства беларускую мову! Да
рэчы, у інтэрнэцемыадшукалі цікавыя
звесткіпраземляка.Сапраўднаепрозві
шчаЗалманаШазарабыло:Рубашоў.На
радзіўсяёнусям’ілюбавіцкіххасідаў,і
назвалі хлопчыка ў гонар заснавальніка
руху ХАБАД Старога рабі ШнеураЗа
лманаШнеерсоназЛяд(цяпермястэчка
ўДубровенскімраёне).У1892м(хлоп
чыку было тры гады) уМіры здарыўся
вялікі пажар, і дом Рубашовых згарэў
дашчэнту.Іўтойжагодсям’япераехала
жыцьутагачаснаемястэчкаСтоўбцы—
тамЗалманпражыў11гадоў.Восьякён
успамінаўпратойперыяджыцця:“Гэта
былігадывучэнняўхедэры(пачатковай
яўрэйскайшколе)іпачатакмайгоюнац
тва…Іўсё,штоятамспазнаўнадосвіт
кумайгожыцця,зтакойлюбоўюадбілася
ўмаёйпамяці,штопрацягваежыцьіда
гэтуль”.ПасляпераездуўПалесцінухло
пец,паводлетамтэйшаймоды,“гебраіза
ваў”прозвішча,прычымсклаўягозсваіх
ініцыялаўШ,З,Р.ТакШнеурЗалманРу
башоўпераўтварыўсяўЗалманаШазара.
У кнізе “Ранішнія зоркі”, амаль цалкам
прысвечанай успамінам пра дзяцінства
йюнацтва,Залманпісаў:“…Яаб’ездзіў
шматкраін,спазнаўшматгарадоўімяс
тэчкаў,большвядомых,чымгорадмай
го дзяцінства, спазнаў гарады, багатыя
навукай, культурай, багаццем. Але маё
маленькае мястэчка засталося для мяне
адзінымінезаменным”.—Рэд.)

Мозчасамбудзевыдадзенаантало
гіятвораўпісьменнікаўМірскагакраю?..
Калітоездарыцца,то,канешнеж,усім
творцам знойдзецца месца ў кніжнай
прасторы. А да чытача прыйдзе арыгі
нальны,шматслойны,шматчасавымас
тацкіпартрэтМірайваколіц.

Алесь Карлюкевіч 

Мір. Cляды 
літаратурныя.
У Беларусі ведаюць Мір — цяперашні гарадскі пасёлак, 
а раней старадаўняе мястэчка — як унікальны адрас 
гістарычнай памяці. Мірскі замак, як помнік сярэднявечнага 
беларускага дойлідства, з 2000 года ўключаны ў Спіс 
сусветнай спадчыны ЮНЭСКА. Мы, з павагай паставіўшыся 
да шматаблічнай гісторыі Міра, да памяці старажытнага 
замка, што ўпрыгожвае тыя мясціны, звернем увагу толькі 
на літаратурныя сляды ў гэтай старонцы.

Янка Запруднік з Міра родам

Залман Шазар — наш зямляк

Крыніцы натхнення:  
Мір і ваколіцы

Ад рэ дак цыі. 
Гэтымтэкстаммыраспачынаемцыклпублікацый“Кры ні цы на тхнен ня: Мір 

і ва ко лі цы”.Вядомыжурналіст,краязнаўца,пісьменнік,МіністрінфармацыіБе
ларусіАлесьКарлюкевічбудзерасказвацьпра“літаратурныясляды”ўбагатым
нагісторыюрэгіёне.Спадзяемся,творчыпраектпаспрыяепапулярызацыіфесты
валю“КніжныясустрэчыўМірскімзамку”:чарговыпрымеркаваныначэрвень
2020га. Заснавальнікаміжлітаратурнагістарычнагафэсту,нагадаем, выступа
юцьКарэліцкірайвыканкам,Гродзенскіаблвыканкам,Мірскімузейзамак,Мініс
тэрстваінфармацыідыМіністэрствакультурыБеларусі.
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рЭХа З міНУўШчыНы

Спецыялістыназываюцьгэ
таенавуковадаследчаеймема
рыяльнаевыданнеўнікальным:
томфарматамА4,каля1000ста
ронак. Праект рэалізаваны
Фондам развіцця й падтрымкі
армяназнаўчых даследаванняў
“АНИВ” сумесна з Інстыту
там гісторыіНАНБеларусі ды
Упраўленнем па ўвекавечанні
памяціабаронцаўАйчыныйах
вярвойнаўУзброеныхСілБела
русі.Першаяпрэзентацыякнігі,
штовельмісімвалічна,прайшла
ўНацыянальнайакадэміінавук
Беларусі на Міжнароднай на
вуковай канферэнцыі “Апера
цыя Баграціён ”,прысвечанай
75годдзю вызвалення нашай
краіныаднацысцкайакупацыі.
Праект,безумоўна, знакавы іў
плыніпадрыхтоўкіда75годдзя
ВялікайПерамогі.

Нядаўна выданне было
прадстаўлена журналістам
у Прэсцэнтры Дома прэсы.
Армэн Гевандзян, Амбасадар
Арменіі ў Беларусі, на прэс
канферэнцыі павіншаваў ка
лектыў аўтараў. На думку Ар
мэна Вачыкавіча, яны змаглі
паказаць,якармянейбеларусы
разамздабываліВялікуюПера
могу,іяна—непадзельная.Яго
кранула,штоўкнізезмешчаны
тэматычнынарыспратанкавую
калону “Давид Сасунский”,
сфармаваную па закліку Ар
мянскай Апостальскай царквы
ў 1943 годзе на сродкі армян
скайдыяспары.Калонаўдзель
нічалаўвызваленніБеларусіў
1944 годзе. Амбасадару было
прыемна,штонастаронкахвы
дання ён знайшоў фотаздымак
бронецягніка “Советская Ар
мения”, створанага армянскімі
працоўнымі. Ён выказаў спа
дзяванне,штокнігузцікавасцю
ўспрымуцьякнавукоўцы,такі
нашчадкітых,памяцьпракаго
яна ўвекавечвае. А на старон
ках—тысячыімёніпрозвішчаў.

Дырэктар Інстытута гісто
рыі НАН Беларусі Вячаслаў

Даніловіч адзначыў: кніга
немае аналагаў.Яна дастойна
прэзентуе памяць пра воінаў
армян, якія змагаліся, гінулі
заПерамогуўБеларусі.Аўтары
кнігі правялі велізарную ра
боту. У выданні ўпершыню
зведзены разам біяграфічныя
звесткі на 3429 воінаўармян,
штозагінуліціпрапалібезвес
такнабеларускайзямлі.Асоб
напададзеныспіс імёнармян
абаронцаў Брэсцкай крэпасці
(101 чалавек). Надрукавана
пра 654 армян, якія змагаліся
супраць акупантаў у партыза
нах іпадполлі.Пададзенывы
трымкі з узнагародных лістоў
на 2228 армян, якія атрымалі
ордэны, медалі (усяго 2620)
за баявыя подзвігі й заслугі ў
Беларусі.Змешчаныбіяграфіч
ныянарысыпра30камандзіраў

іпалкаводцаў,15ГерояўСавец
кагаСаюза,2поўныхкавалераў
ордэнаСлавыармянскайнацы
янальнасці.Кабвыпаўніцькні
гу падрабязнай інфармацыяй,
аўтарскі калектыў з 6 чалавек
6гадоўпрацаваўуархівахіму
зеях Арменіі, Беларусі, Расіі,
Украіны. Прагледжаны мільё
ныдакументаўзіхфондаў.

Воінскіяпахаваннідыколь
касць воінаўармян, якія там
спачываюць,нанесенынатэма
тычную карту. З дапамогай яе
можна даведацца, дзе загінулі
армяне, прозвішчы якіх бы
лі ўстаноўлены раней ці зусім
нядаўна. Даследчыкі спраба
валі выявіць і тыя месцы, дзе
байцыпрапалібезвестак.Яны
самінаведвалі ўсе воінскіяпа
хаванні,фатаграфаваліпазнача
ныянапомнікахімёныбайцоўі

камандзіраў,азатымзвяралі іх
знядаўнаадшуканымідакумен
тамі. Былі выяўлены выпадкі,
каліадноітоежпрозвішчадвой
чыпаўтараласянарозныхпом
ніках.Іншымчасампрозвішчы,
імёны скажаліся. Карпатлівая
працазгуртавалаўсіх,хтопра
цаваў над складаннем кнігі:
аўтарскаму калектыву ахвотна
дапамагалі30краязнаўцаўіда
следчыкаўзБеларусі,Казахста
на,Украіны,Арменіі.

Армэн Хечаян, генераль
ны дырэктар Фонду развіцця й
падтрымкі армяназнаўчых да
следаванняў “АНИВ” і кіраўнік
праекта, расказаў, што праект,
не абмежаваўся толькі выпус
кам кнігі. У працэсе працы над
выданнемузнікла ідэя:адкрыць
помнік Герою Савецкага Саю
за маршалу Івану Баграмяну.
І ў маі 2018га такі бронзавы
помнікбюст быў устаноўлены
ў Гарадку Віцебскай вобласці.
Ваенная аперацыя па вызвален
ніГарадоцкагараёнасіламі1га
Прыбалтыйскагафронтаўснеж
ні 1943га была для Баграмяна
як камандуючага фронтам ад
нойзнайскладаных.Усягож1м
Прыбалтыйскімфронтампадяго
камандаваннем было вызвалена
больш за 1000 беларускіх насе
леныхпунктаў.ІмядвойчыГероя
СавецкагаСаюзаІванаБаграмя
на нядаўна прысвоена сярэдняй
школе№46Віцебска,учэрвені
там адкрылі на фасадзе школы
графіцізпартрэтаммаршала.

Армэн Віктаравіч расказаў,
штоўчасепрацынадкнігайка
ля40чалавекзнайшлісваіхрод
ных, якія загінулі або прапалі
безвестакнабеларускайзямлі
ўгадывайны.Сяродіхнетолькі
армяне.Напрыклад,ўвёскуГу
та пад Крупкамі нядаўна пры
язджалі нашчадкі лейтэнанта
ІванаЛьвовічаКрукава.У тых
жа мясцінах загінуў і радавы
Андрэй Нікіціч Стрэльнікаў, і
зусімнядаўнатудыпрыязджала
ягопраўнучка.Пахаваныабод

ва баявыя таварышы ў брац
кай магіле аграгарадка Узнацк
Крупскагараёна.Цяперіхрод
ныяведаюцьдарогуда яе,мо
гуцьтамбываць.

АрмэнХечаянвыказаўвялі
куюўдзячнасцьсупрацоўнікам
Інстытута гісторыі НАН Бела
русізатое,штояныпадтрыма
лі ініцыятыву фонду “АНИВ”.
Улікурупліўцаў—загадчыкад
дзелаваеннайгісторыіБеларусі
АляксейЛітвін.(Пратое,якпа
чыналася велізарная праца ва
енных гісторыкаў Беларусі ды
Арменіі, мы пісалі раней, калі
выйшлакніга“Армяне—Героі
СавецкагаСаюзаўбаяхзаБела
русь (1941–1944 гады)”.—Гл.:
“Армянскіакцэнтсяброўстваў
Мінску” — ГР, 17.06.2010).—
Рэд.)Напрэсканферэнцыібы
лопадкрэслена:дзяржаўнына
вуковы інстытут і грамадская
арганізацыя прадэманстравалі
агульную зацікаўленасць у за
хаванні памяці пра Другую
сусветную вайну, а іх супраца
прынесладобрыплён.

ВячаслаўДаніловіч, дырэк
тар Інстытута гісторыі, у сваю
чаргузазначыў,штонавукоўцы
гатовыя паўдзельнічаць у ана
лагічных праектах па ўвекаве
чанні памяці воінаў іншых на
цыянальнасцяў, якія загінулі ў
гадывайныўБеларусі.

Ган на Ла гун.
Фота аўтара.

Баявы шлях ад Арменіі да Беларусі
“Воины-армяне в боях за Беларусь (1941–1944 гг.)” — 
такое выданне выйшла ў свет у выдавецтве “Беларуская навука”

Амбасадар Арменіі ў Беларусі Армэн Гевандзян, 
генеральны дырэктар фонду “АНИВ” Армэн Хечаян, 

загадчык аддзела ваеннай гісторыі Беларусі 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі Аляксей Літвін 

Вокладка кнігі

Ад рэ дак цыі. Каштоўны досвед вялікай, сістэмнай працы
армян уБеларусі па ўшанаванні памяці пра сваіх супляменні
каў—гэтажіактывістамбеларускіхсуполакузамежжыпад
казка.Яквядома,беларускіявоінызмагалісязворагамугады
Другой сусветнай вайны на тэрыторыях самых розных краін.
Дзяржаў“напостсавецкайпрасторы”дадалосяйпаслятаго,як
несталаСССР.Аднакіпагэтычасзвесткіпратое,дзеіякзма
галісязфашызмамбеларусы,несістэматызаваныя,несабраныя.
Працы—надоўгіягады.

Праініцыятывы,намаганніўгэтымкірункумыгатовыярас
казваць.Пішыцеўрэдакцыю.

Пра тое, як вядзецца 
добраўпарадкаванне 
воінскіх пахаванняў, што 
засталіся ў Беларусі з 
часу мінулых войнаў, як 
арганізаваны пошукавыя 
работы, пашпартызацыя 
памятных месцаў, 
гаварылі на нядаўняй 
прэс-канферэнцыі ў 
мінскім доме прэсы

Слядоў мінулых войнаў
на тэрыторыі Беларусі вельмі
шмат. На прэсканферэнцыі ў
Мінску называлі, у прыватнас
ці,такуюлічбу:7тысяч769во
інскіхпахаванняў іпахаванняў
ахвяр войнаў. У іх спачывае
больш за 2 мільёны 91 тысяча
загінулых ва ўзброеных кан
фліктах,штоўрозныягістарыч
ныя перыяды перажыла шмат
пакутная беларуская зямля.
Звесткі ж устаноўлены далёка
непраўсіхахвяр—толькіпра
525434зіх.Імёныжбольшасці
пахаваныхдагэтульневядомыя.

Такія лічбы пасля заканчэн
ня чарговых палявых пошука

вых работ— а янышто
гадовыя — журналістам
агучыўСяргейВарановіч,
начальнік упраўлення па
ўвекавечанні памяці аба
ронцаў Айчыны й ахвяр
вайны Узброеных сіл Бе
ларусі. Вядома ж, працяг
у гэтай пошукавай гіс
торыі будзе, як і новыя
знаходкі. Штогод новыя,
няўлічаныявоінскіяпаха
ваннізнаходзіць,даследуе52гі
асобны спецыялізаваны пошу
кавы батальён Узброеных сіл
Беларусі.Унашайкраіне,дарэ
чы,падобныміпошукамібезяго
суправаджэння ніхто не можа
займацца:такізакон.

Сёлетапалявыяпошукавыя
работыбайцамібатальёнабылі
праведзенына117пошукавых
аб’ектах,яны—у55раёнахусіх
абласцей Беларусі. Вайскоўцы
знайшлі астанкі 1940 загіну

лых.Найбольш—1214астан
каў,—адшукалінамесцыбы
лога Брэсцкага гета (пра тыя
знаходкі, дарэчы, паведамлялі
розныя СМІ). За час “ваенна
палявога сезону2019” выяў
лены 6 медалёў “За адвагу” і
“Забаявыязаслугі”,25медаль
ёнаў,10адзінакзброі,989вы
бухованебяспечных прадме
таў, больш за 3700 патронаў і
1700іншыхзнаходак.Восьта
кіятрафеіўбайцоў52гапошу

кавага батальёна, яко
муў 2020м споўніцца
25гадоў.

Камандзір батальё
на,падпалкоўнікАляк
сандрТрубекарасказаў
на прэсканферэнцыі:
“Пасляпрызывунашыя
вайскоўцы праходзяць
пачатковую і агульна
вайсковую падрыхтоў
ку, атрымліваюць спе

цыяльнасцьсапёра,вывучаюць
падрыўнуюсправу,асаблівасці
ўладкавання розных міннавы
буховых загарод, вучацца пра
цавацьзметалашукальнікамі…
Юнакі спачатку праходзяць
тактыкаспецыяльныя вучэнні
на нашым палігоне і ўжо по
тымадпраўляюццанапалявыя
пошукавыяработы”.

Дапамагаюць батальёну ў
часе ваеннапатрыятычных ак
цыйграмадскіяпошукавыяаб’

яднанні.Акцыіладзяццаўпраў
леннемпаўвекавечанніпамяці
абаронцаўАйчыны ахвяр вой
наўікамандаваннембатальёна.
Напрыклад,найбольшактыўна
працуе ў гэтым кірунку Магі
лёўскі абласны гістарычнапа
трыятычны пошукавы клуб
“Виккру”,ёсцьііншыя.Летась
у такіх акцыях удзельнічалі
грамадскія аб’яднанні з Расіі:
зАрзамасаНіжагародскайвоб
ласці, Мыцішчаў Маскоўскай,
з Пензенскай вобласці, Бран
ска,Казані(Татарстан).Сёлета
з 26 жніўня па 4 верасня вай
скоўцы пошукавага батальёна
Узброеных сіл Беларусі ды іх
калегі з 90га асобнага спецы
ялізаванагапошукавагабаталь
ёнаУзброеныхсілРасііправялі
сумесныя палявыя пошукавыя
работы ў Віцебскім раёне на
2хаб’ектах.

Ган на Лагун

Доўгае вяр тан не з не быц ця
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Пом нік-бюст Пес ня ру 
ад кры ты ў ста ра жыт ным 
бал гар скім го ра дзе

Г іс т а рыч на культур ны
комплекс“Дворкірыліцы”,што
ствараеццаўстаражытнымбал
гарскімгорадзеПліска,маеця
перпомнікбюстЯнкуКупалу.З
прэсрэліза, дасланага ў рэдак
цыю з Дзяржаўнага літаратур
нагамузеяЯнкіКупалы, выні
кае: музей разам з Амбасадай

Беларусі ў Балгарыі выступілі
ініцыятарамідыкаардынатара
міміжнароднагапраекта.Мецэ
натамжа—КарэнАлексанян:
стваральнік “Двара кірыліцы”.
Помнікбюст зрабіў вядомы
беларускі скульптар Уладзімір
Слабодчыкаў.

Урачыстасць уПлісцы пра
ходзілазудзеламНадзвычайна
гайПаўнамоцнагаАмбасадара
БеларусіўБалгарыіАляксандра

Лукашэвіча,дэлегацыіКупалаў
скагамузея,намеснікастаршы
ніБеларускагафондукультуры
Анатоля Бутэвіча, быў і аўтар
помніка.Учасеімпрэзыпаста
мент бюста пасыпалі зямлёй з
радзімыЯнкіКупалы(такаятам
традыцыя), да помніка ўсклалі
любімыя паэтам белыя ружы.
Адзначалася, што ўшанаванне
памяціпраПесняранабалгар
скайзямліёсцьсведчаннеплён
нага развіцця беларускабал
гарскагакультурнагадыялогу.І
каштоўны знак сяброўства,па
вагібалгарскіхсяброўданашай
культуры,літаратуры,гісторыі.

Знакавая постацьЯнкі Купалы
якпаэта,драматурга,публіцыс
тавядомаяўсвеце,боменавіта
ён абуджаўБеларусьдановага
жыцця,утворахпрыадкрыўпа
таемныя куткі душы беларуса,
ягопамкненнідымары.

Творчая спадчына Янкі Ку
палы ўвайшла ў залаты фонд
беларускай літаратуры, стала
неад’емнымскладнікамславян
скай ды еўрапейскай культур.
УБалгарыіяготворывядомыя
з сярэдзіны ХХ стагоддзя: пе
раствораны на балгарскуюмо
ву такія шэдэўры, як паэмы
“Адвечная песня”, “Курган”,

“Яна і я”, п’еса “Паўлінка”,
шматлікіявершы.

Алесь Мурочак

по Вязь Ча соў

Хто не чуў пра Рэч Паспа
літую! Выстава й прысвеча
на 450м угодкам падпісання
Люблінскай уніі. Заключаны ў
1569годземіжнародныправавы
акт замацаваў дзяржаўны саюз
паміж Каралеўствам Польскім
іВялікімКняствамЛітоўскім.І
ўтварыласянарадзіласяРэчПа
спалітаяАбодвухНародаў,тады
адназнайвялікіхінаймагутных
краінуЕўропе.

На часовай экспазіцыі ў
Гістарычным музеі мы бачым
дакладную гістарычную рэкан
струкцыю Акта Люблінскай
уніі са збору Музея гісторыі
Польшчы.Ёсцьузалетаксамай
выява аднайменнага твора Яна
Матэйкі — карціна “Люблін
скаяунія”,штомастацкімісрод
каміфіксуегістарычнуюпадзею
ўЛюблінскімзамку,паказваега
лоўныхдзейныхасоб.Пісалася
карцінада300гадовагаюбілею
падзеі:у1869м.КаліРэчыПа
спалітай,якмыведаем,небыло
ўжонапалітычныхкартахсве
ту. Вялікае палатно дапамагае
нам лепш адчуць, зразумець
гістарычныярэаліі, акалічнасці
падпісання старадаўняга даку
мента. Надзвычай глыбокае, з
веданнем многіх нюансаў даў
няйгісторыі“прачытанне”сім
волікі каштоўнага твора знахо
дзім у інтэрнэце— гляньце па
спасылцы https://foneіchwald.
lіvejournal.com/99987.html.

Гісторыкі ўдакладняюць:
арыгіналАктаЛюблінскайуніі
знаходзіцца ў калекцыі перга
ментныхдакументаўГалоўнага
архіва старажытных дакумен
таўуВаршаве.Утуюдаўнюю
парутэкстАктабыў,вядомаж,
падрыхтаваныўдвухасобніках,
прызначаныхдлякожнагазба
коў:дляКароныйдляКняства.
Ды так сталася, што польскі
асобнік, падпісаны дэпутатамі
Польскай Кароны, які прызна
чаўсядляВКЛ,незахаваўсяда
нашыхчасоў.Янойзразумела:
ну вельмі шмат розных “гас
падароў”зтагочасунанашых
землях пагаспадарыла — кан
цоўнезнайсці.Збярогсяўполь
скіх сховах асобнік Вялікага
КнястваЛітоўскага.Ёнзацвер
джаныпячаткамісенатараўідэ
путатаўВКЛібыўпрызначаны
дляКароны.

Арыгінал Акта Люблінскай
уніі,сцвярджаюцьтыя,хтояго
бачыў,захаваўсяўадноснадоб
рым стане, але ён не даступ

ны шырокай грамадскасці. Бо
вельміждалікатны артэфакт, і
патрэбныасаблівыяўмовы,каб
ягоэкспанаваць.Дымыйкопіі
верым!Заслугоўваепавагі,што
былопрынятарашэннеабства
рэнні яго дакладнай гістарыч
найрэканструкцыі.Вынікпра
цы рэстаўратараў, што заняла
калядвухгадоў,маеназву:рэ
стаўрацыйная копія. Былі паў
тораны матэрыялы, тэхналогія
вырабуарыгінала.

Глядзімнаакт ідумаем:эх,
неўсётаксталасянасправе,як
запісана было ў Люб
ліне…Зцягамчасу
наватназваВялікага
Княства Літоўска
га,дыйсаміягоныя
грамадзянеліцвіны
неяк раствараліся
ў водах Летыракі.
А хацелі ж тамтэй
шыя ўладары ВКЛ
як лепш: дзяржаву
ўмацаваць,аднебяс
пекізусходуяеаба
раніць.Тамуйвы
мушаныя былі
шукаць саюз
нікаў на заха
дзе. Не сакрэт,
у гісторыі многія
дзяржавы заключа
лірозныяуніі,саюзы.
І наш час — не выключэнне.
Незалежная Беларусь і цяпер
уваходзіцьушэрагміждзяржаў
ных аб’яднанняў. Таму варта
прыгледзеццайданазвыдаўня
га “міжнароднага праекта” Рэч
Паспалітая, каб паглыбіцца ў
ягонысэнс.

Rzeczpospolіta — гэта дак
ладны амаль пераклад з лаці
ны на польскую мову выразу
Res Publіca (літаральна азна
чае: рэч грамадская, грамад
ская ўласнасць): rzecz — рэч
і pospolіta — агульная. Лацін
скае слова pospolіta фіксуецца
ўслоўнікахсазначэннем:прос
ты,народны.Нуйpublіcaпера
кладаеццаяк“народ”.Паспалі
ты—значыцьагульнанародны.
Дарэчы, слоўца спрадвеку жы
ве іўбеларусаў.Згадаем:яшчэ
Францыск Скарына друкаваў
кнігі з прысвячэннем “Люду
посполитому к доброму науче
нию”.Такойбыластарабеларус
каямова500гадоўтаму.Авось
яшчэсведчаннезінтэрнэту(па
даемуарыгінале):“Посполитые
крестьяне,личносвободноена
селение Левобережной и Сло

бодской Украины, во второй
половине 17–18 веков, к концу
18векапревратилисьвкрепост
ныхкрестьян”.Дапытлівыялю
дзі лёгка знойдуць адказ, чаму
ў тую пару такое закабаленне
сялянадбылося:несталаРэчы
Паспалітай,рэспублікі,боўзяла
тыхсялянпадсваюапекуРасій
скаяімперыя.

Вялікая, агульнанародная
рэч, з надзеяй на развіццё, ця
пер сказалі б, грамадскіх дэ
макратычных інстытутаў (што
зафіксаванаўсамойназве),ута
гачасным грамадстве была за
думана ды ў Акце Люблінскай
уніі аформлена450 гадоў таму.
Аднак,можнасённяразважыць,
напрактыцыўсёпайшлонетак.
Нібыта фокуснік паклаў два
яблыкі ў капялюш— а дастаў
адзін.Ікапялюшпубліцыдэман
струе:ма…Польшчаякдзяржа
ва й сёння ёсць— а дзяржава
ВКЛ засталася ў цемры “палі
тычнага фокусу”. Гісторыкі лі
чаць,штопаставілаканчатковы
крыжякнаЛюблінскайуніі,так
інаВКЛвядомаяКанстытуцыя
3мая1791года.Тадыадмяніла

яна прынцып уніі на ка
рысцьунітарызму (і тое,
вядомаж,палітыківы
тлумачвалідобрыміна
мерамі: каб умацаваць
цэласнасць і бяспеку
Рэчы Паспалітай). А ў
выніку, па факце, ВКЛ

паглынуласяПольшчаю.
А тым часам яшчэ больш

старанна“заціралісляды”ВКЛ
і тры іншыя аншлюсы, з удзе
лам іншых палітычных гуль
цоў.Мыведаемцяперпратую
трагедыюнашыхпродкаў,якую
за савецкім часам ад нас пры
крывалі мілым эўфемізмам:
ТрыпадзелыРэчыПаспалітай.
За тое, дарэчы, не варта сёння
нінакогакрыўдаваць—лепш
дзякававацьдабрадзеямзавель
мінагляднуюнавуку.Хтоўрок
незасвоіў—абавязкованасту
піць на тыяж граблі. “У силь
ного всегда бессильный вино
ват. Тому в истории мы тьму
примеровслышим…”,якпісаў
вялікі рускі байкапісец Іван
Крылоў.Важнарабіцьвысновы,
бо вельмі ж актуальна ўсё тое
і ў нашым часе: хто не шануе
свае нацыянальныя інтарэсы,
той можа лёгка патрапіць пад
чыйнебудзь капялюш. Будзем
памятаць,якбылікалісьціўбе
ларусаўіВКЛ,іРэч,дыраства
рыліся,зніклі,сышліпрэч…

Цяпер, імкнучысяразбудоў
вацьмаладуюбеларускуюдзяр
жаву, нашы палітычныя эліты

праводзяцьшматвектарнуюпа
літыку.Вядомаж,неўсімтакое
даспадобы. Часам на палітыч
нае поле падкідваюцца месе
джы накшталт: вызначайцеся,
зкімвы,кудыідзяце.НаУсход
цінаЗахад?Амырухаемся—
у будучыню. І нам трэба спя
шацца, нам вельмі шмат яшчэ
трэбазрабіць,адбудоўваючысу
верэннасць і незалежнасць. Бо
такой магчымасці — будаваць
сваю незалежную дзяржаву —
мывельмідаўночакалі.Усувя
зізгэтыммнезгадваеццаэпізод
зжыцця вядомайдзяячкі Ізраі
ляГолдыМеер.Кажуць,у40я
гады, калі ў Палесціне толькі
стваралася Дзяржава Ізраіль,
Голдавырашыласустрэццазка
ралёмІярданііАбдулойІ—каб
прадухіліцьвайну,штонасоўва
лася.Хоцьсябрыпапярэджвалі
пра небяспеку, аднак будучая
прэм’ерміністрадказала:“Яга
товая пайсці ў пекла, калі гэта
дасцьшанецвыратавацьжыццё
хацябаднагояўрэйскагасалда
та”.Пераапрануласяўарабскую
жанчыну — і перайшла грані
цу.Карольучасетаесустрэчы
запытаў: чаму гэта яна з такім
нецярпеннемзмагаеццазанеза
лежнуюдзяржаву?ІГолдаМеер
ямуадказала:“Янедумаю,што
2000гадоўможнаўспрымацьяк
«вялікіспех»”.

Велізарная, найбагацейшая
гісторыяўбеларусаў.Івыстава
ў Нацыянальным гістарычным
музеі—добраянагода,кабяшчэ
лепш засвоіць каштоўны гіста
рычны досвед нашых продкаў.
Акаліжнекамуўсілуадметнас
цяў атрыманай адукацыі пада
ецца,нібытасучаснаяБеларусь
немаедаколішняйРэчыПаспа
літай ніякага дачынення— та
дызвярніцеўвагунатакіпака
зальныфакт.У 2018 годзеАкт
Люблінскайуніі 1569 годабыў
унесены ўМіжнародны рэестр
ЮНЭСКА “Памяць свету” па
захаванні сусветнай дакумен
тальнай спадчыны. Прычым
гэтыдакументбыўпрадстаўле
ны як сумесны запіс пяці кра
ін—Польшчы,Літвы,Украіны,
Беларусі ды Латвіі. Так што ў
гістарычным развіцці Рэч Па
спалітую ўжо можна лічыць
не толькі дзяржавай Абодвух
Народаў,алейкаштоўнайспад
чынайПяціНародаў.

Іван Ждановіч

Вось та кая Рэч...
У На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі Бе ла ру сі пра цуе 

ча со вая экс па зі цыя “Воль ныя з воль ны мі, роў ныя з роў ны мі”, 
ар га ні за ва ная Поль скім Ін сты ту там у Мін ску

Янка Купала ў Плісцы
Бе Ла рУС Кі ма ця рыК
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▲ Рэч Паспалітая 
займала вялікія плошчы 

на палітычнай карце 
тагачаснай Еўропы.

◄ Рэ стаў ра цый ная 
ко пія Акта 
Люблінскай уніі

Помнік-бюст Янку Купалу
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Нашы, журналісцкія мес
цыўглядзельнайзалеВялікага
тэатра, як тое звычайна бывае
на такіх знакавых спектаклях,
канцэртах, міжнародных опер
ныхфорумах—напрыстаўных
крэслах, пад праваю ложай.
Блізка да сцэны. І з такога ра
курсучасамбачныйпрыхаваны
для іншых закулісны свет. Ся
род гледачоў, якія запаўняюць
залу,пазнаемвядомыхукраіне
людзей,заўважаемгасцейзза
межжа.

Элітнаязала.Элітнаяпублі
ка.Элітнаемастацтва.

Што хаваць: некаму больш
даспадобы вечары гумару ці
канцэрты шансона. Хтосьці
пойдзе“наБасту”(нядаўнавы
ступаў уМінску), нехта— на
МаксаКаржа.Кожнаму—сваё.
Іёсцьтыя,хтоздольнызнахо
дзіцьасалодуіўоперныхспе
вах.Напрыклад,ухолесустрэлі
мыякбылогаМіністракульту
рыБарысаСвятловазжонкаю,
так і Юрыя Бондара, Мініст
ра цяперашняга. Не хаваў цу
доўнага настрою, сардэчна, з
шырокай усмешкай вітаючы
ганаровых гасцей, гендырэк

тар Вялікага тэатра Уладзімір
Грыдзюшка.ПрадстаўнікіУра
да,Парламента, прадпрымаль
нікі,дзеячыкультуры...Потым
даведаліся:некаторыяаматары
оперы ехалі й з Расіі, каб па
слухацьгэтых“зораксусветнай
велічыні”.БоўМасквеціПіце
ры,кажуць,тоецяжказрабіць.
Увогуле Ганна зЮсіфам (гэта
длятых,хтодалёкіадопернага
мастацтва)—самыязапатраба
ваныяцяпероперныяспевакіў
свеце.Ікаліказацьпраіхгала

сымоваюювеліраў, то гэта—
галасынайвышэйшайпробы.

Мінчанам пашанцавала. І ў
шанцаванні ёсць важная (пры
намсі, длячытачоў“ГоласуРа
дзімы”) акалічнасць: прэзідэнт
холдынга Berіn ІglesіasArt, за
снаванагаў2003годзеўГерма
ніі,маеродавыякараніўБелару
сі.Холдынг,якіназываюцьяшчэ
й кампаніяй, артагенцтвам, і
прывёз оперных зорак у Вялі
кітэатр—боBerіnІglesіasArt
з’яўляеццаэксклюзіўнымпрад

стаўніком Ганны Нятрэбкі ды
Юсіфа Эйвазава. У шыкоўным
глянцавымбуклеце,якіраздава
лі гледачам, самМаксімБерын
піша:“Мненеверагоднапрыем
наўсведамляцьсваёдачыненне
дападзеі,якаямаеўсепадставы
стацьзнакавайвяхойугісторыі
опернаймузыкі.Асаблівуюгор
дасць выклікае той факт, што
канцэртадбудзеццанамаёйРа
дзіме,уБеларусі.Япрадчуваю
гэтую грандыёзную музычную
феерыю і віншую нас з вамі з
гэтымсвятамдлякожнагацані
целяцудоўнага!”

Дзякуем, шаноўны зямляк,
за шыкоўны падарунак да Су
светнага дня оперы! Свята са
праўды ўдалося. На канцэрце
ў двух аддзяленнях Ганна Ня
трэбкаіЮсіфЭйвазаў,атакса
мазапрошаныітальянскіспявак
ЛукаСальсівыконваліпартыіз
вядомыхопер.Іхгаласыгучалі
сольна,удуэтах,ітэрцэтзопе
рыДжузэпэВэрдзі “Трубадур”
быў.Апісвацьсаміспевы—не
бяруся: не спецыяліст, аматар.
Найбольшыяжавацыівыкліка

ліўжопадканецканцэрта зна
камітаяарыяКаварадосізоперы
Джакама Пучыні “Тоска” (спя
ваўЮсіфЭйвазаў) і арыяЛау
рэтызоперытагожкампазітара
“Джані Скікі” (выконвала Ган
наНятрэбка).Імінскаяпубліка
была,яккажуць,навышыні—
апладысментаў і крыкаў “бра
ва”,потымікветакнешкадава
ла.Такшто“ўквечаныя”зорныя
госці збачнымзадавальненнем
спявалійна“біс”—туюсамую
знакамітую  арыю “Заздрав
ную”, без якойне абыходзіліся
ўсавецкуюпарунавагодніятэ
левізійныя “Блакітныя агень
чыкі”.Толькі,вядомаж,руская
прымадона Ганна, яе абраннік
азербайджанецЮсіф ды іх ся
барітальянец Лука спавялі ў
Мінску “Заздравную” арыю  з
оперыДж. Вэрдзі “Травіята” ў
арыгінале:паітальянску.

...І хто цяпер скажа, што
Мінск—нееўрапейскігорад?І,
дарэчы,чарговыМінскіміжна
родныКалядныоперныфорум
ужонезагарамі.

Іван Ждановіч
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ЗОр Кі ў ГОС ці да НаС

чы тач — Га Зе та

Беларускае зямляцтва 
Браншчыны 
ва Усерасійскім 
міжнацыянальным 
маладзёжным лагеры 
“Поколение” годна 
прадставіла Паліна 
марозава

З 16 па 21 кастрычніка пад
Масквой,уНараФамінскупра
цаваўІІІУсерасійскіпатрыятыч
ныміжнацыянальнымаладзёж
ны лагер “Поколение” — пад
эгідай Федэральнага Агенцтва
па справах нацыянальнасцяў
Расіі.Маладыялюдзіабмяркоў
валі праблемы міру, дружбы,
патрыятызму, адзінства нацый
ды іншыя пытанні жыцця гра
мадства. Бранскую вобласць
прадстаўляліўлагерыдзведэ
легаткі:ПалінаМарозава—ад
Беларускага зямляцтва, Зарына
Алімава— ад таджыкскай ды
яспарывобласці.

Палінаюмыганарымся:яна
цяпер—аспірантка,стажорда
следчыца Сколкаўскага інсты
тутанавукійтэхналогій.Пасля
працылагерадзяўчынарасказа
ла,штопаўдзельнічалаўпатры
ятычнымзборы170маладыхдэ
легатаў з 52расійскіхрэгіёнаў.
Многія пасябравалі, абменьва
лісятэлефонамі,адрасамі—каб
і надалей не губляцца. Цікава,
што апошнім акордам у працы
лагера стала падвядзенне вы
нікаў працы над кароткамет

ражкамі, якія стваралі 8 груп
удзельнікаўна тэмуміжнацыя
нальныхадносін,маладзёжных
праблем.Журы вызначыла з іх
5 найбольш удалых, змястоў
ныхірэкамендавалаФедэраль
наму Агенцтву па справах на
цыянальнасцяў Расіі да паказу
на рэгіянальных тэлеканалах.
АГранпрыатрымаўфільм“Не
прыгай!”,устварэнніякогапаў
дзельнічала, прычым актыўна,
Паліна Марозава. Дарэчы, яна
былаўлагерыадзіная адбела
рускіхсуполакуРасіі.

Сярод розных цікавых ім
прэзаў, якія ладзілісяў лагеры,
былайсустрэчазкасманаўтам,

Героем Расіі Алегам Арцем’е
вым,уякога—беларускіярода
выякарані,абацькіягожывуць
уВіцебску.(Пратоенашагазета
пісала: “ЗДруішляхнаБайка
нур”—ГР,12.04.2019.—Рэд.).
На сустрэчы зМарыяйЗахара
вай, дырэктарам Дэпартамента
інфармацыі й друку Міністэр
ствазамежныхспраўРасіі,Па
лінаМарозавамеламагчымасць
задаць пытанне пра развіццё
Саюзнайдзяржавы,уніфікацыю
законаўдзвюхбрацкіхкраін—і
атрымалазмястоўныадказ.

Мі ка лай Го ла саў, 
кіраўнікБеларускага

зямляцтваБраншчыны

На ша Па лі на — бе ла рус кая дзяў чы на

Найвы шэй шай  
про бы га ла сы

ад рэ дак цыі.
ПаведамляючыпраўдзелПаліныМарозавайурабоцемала

дзёжнага лагера, Мікалай Іванавіч прапанаваў нам заглянуць
насайтсуполкі:http://bznb.ru/.Атамнасчакаўпрыемнысюрпрыз
падназвай “ГоласРадзімы”чувацьуБранску .Такуюнататку
размясціўзямлякнаінтэрнэтрэсурсе.Чытаем:“Цікавая,змястоў
наягазета“ГоласРадзімы”выдаеццаўМінскунабеларускаймове
длясуайчыннікаў,якіяжывуцьзамежаміБеларусі.Янадазваляе
пазнаёміцца знавінаміўбеларускіхдыяспарах, а таксамадаве
даццапранавінынамалойРадзіме.Апублікаваныяартыкулый
праБеларускаезямляцтванаБраншчыне,якіядаюцьмагчымасць
чытачамдаведаццапражыццёбеларусаўБраншчыны,знаёмяцьз
дзейнасцюаднойзсамыхактыўныхсуполакрэгіёну.Хочаццапа
дзякавацьІвануЖдановічу,якіўкладваедушуўгазету,прымушае
яебыцьжывой,актуальнай,запатрабаванай.Датагожёнпадказ
вае нам кірункі працы арганізацыі”.Далей на сайце пададзены
спасылкінатэкстыартыкулаўзгазеты,якіятычаццазямляцтва.

Дзякуем,Мікалай Іванавіч, за добрае слова, папулярызацыю
выдання:цяпержаідзепадпіска.Усе,хтопрацуеўрэдакцыі“Гола
суРадзімы”,атаксамаўВыдавецкімдоме“Звязда”(падягокры
ломгазетадругігод),укладваюцьугазетучасцінкудушы.Алежі
безпадзвіжніцкайпрацытакіх,яквы,актывістаўбеларускагаруху
ў замежжы—небылобтакойадметнайгазеты,якмаемсёння.
АніводнаевыданнеБеларусінемаецяперстолькізамежных—ня
штатных—карэспандэнтаў,якнаша! Імкнемсяпашырацьсетку
“замкараў”,ніводнаеэлектроннаепісьмонепакідаембезувагі.Ка
лінештаздасланагайнедацягваедапублікацыі—тоімкнемся,
часаміразамзаўтарамдопісу,“дацягнуць”. Ітолькі“надводная
частка”айсбергунашайпрацыбачнаўгазеце…Аднакмысвядома
ідзем“накантакт”зактывістамісуполак,памагчымасціпадказва
емімтое,штопрыдасцаўрабоце,паспрыяеміжнароднамуаўта
рытэтуБацькаўшчыны.Мяркуемтак:чымбольшбеларускіхспраў,
допісаўзмесцаў—тымбольшынашБеларускіМацярыкусвеце.
І,вядомаж,мызацікаўленыўтым,кабГоласРадзімыгучаўукож
нымбеларускімсэрцы:цітоўБеларусі,цітоўзамежжы.

Па лі на Ма ро за ва і За ры на Алі ма ва ў маладзёжным лагеры

Зорная пара: Ганна Нятрэбка і Юсіф Эйвазаў

У фінале зорнага гала-канцэрта ў Мінску
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У Мін ску, на сцэ не Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі, 25 каст рыч ні ка, ка лі  
ўпер шы ню ад зна чаў ся Су свет ны дзень опе ры, з вя лі кім пос пе хам  
вы сту пі лі Ган на Ня трэб ка і Юсіф Эй ва заў. Знаў цы й шмат лі кія ама та ры 
элі тар на га мас тац тва лі чаць іх са май яр кай опер най па рай у све це.


