
1Голас Радзімы  чацвер, 26 снежня, 2019 

Пра зна ка вую па дзею па ве дам ля ла га
зе та “Го лас Ра дзі мы”: сям’я Ста ні сла ва і 
На дзеі Пад ка ры та вых пры зна на леп шай 
па вы ні ках Усе ра сій ска га кон кур су “Сям’я 
го да — 2019” (“Ра сій ская сям’я з бе ла рус
кі мі тра ды цы я мі”. — ГР, 15.11.2017). Пад 
Ка ля ды, На ва год нія свя ты мы час та жа да ем 
род ным, бліз кім, зна ё мым ся род ін шых да
бро таў і шчас ця ў ся мей ным жыц ці. Якое 
(з га да мі ра зу ме ем…) не заў сё ды са лод кае 
й прос тае, ні бы ка ра мель кі ў дзя цін стве. І 
гэ тыя на тат кі — спро ба раз гле дзецьзра
зу мець, як сваё ся мей нае шчас це ра зум на 
вы бу доў ваць: бо з не ба ж не па дае, і Дзед 
Ма роз яго ні ко му не пры но сіць...

СтаніслаўплюсНадзея
Сям’я Пад ка ры та вых увай шла ў лік пе

ра мож цаў Усе ра сій ска га кон кур су ў на мі
на цыі “Шмат дзет ная сям’я”. Ста ні слаў і 
На дзея вы хоў ва юць пя ця рых дзя цей: крэў
ных Ан ге лі ну (18 га доў), Алё шу (15), Ма
рыю (8) і пры ём ных Мі кі ту (10), Ан тош ку 
(5). Ра зам яны ўжо 24 га ды, а па зна ё мі лі ся ў 
Лан ге па се Хан тыМан сій скай аў та ном най 
акру гі — Юг ра (тэ ры та ры яль на ўклю ча
на ў склад Цю мень скай воб лас ці). Да рэ чы, 
го рад наф та ві коў на веч най мерз ла це, між 
ля соў і ба лот, пры поў най ад сут нас ці да рог 
па чы на ю чы з 1979 го да бу да ва лі як раз бе
ла ру сы: та кую за да чу па ста ві ла кі раў ніц
тва СССР пе рад бу даў ні ка мі БССР. “Мож на 
ска заць: нас па зна ё міў Лан ге пас, — згад вае 
На дзея. — Дзя ку ю чы та му, што баць кі пры
еха лі ў гэ ты го рад, мы з Ста ні сла вам су
стрэ лі ся. Па ча лі сяб ра ваць яшчэ ў шко ле. 
Я на ра дзі ла ся ў бе ла рус кім го ра дзе Баб руй
ску. Баць кі, Ма рыя і Мі ка лай Піс ку ны — ка
рэн ныя бе ла ру сы. Ка лі ў 1986м зда ры ла ся 
Чар но быль ская ава рыя, баць ка пра ца ваў у 

Лан ге пасе, вы ра шыў сям’ю за браць да ся бе. 
Так і па ча лі аб жы ва цца на Поў на чы”.

Ста ні слаў на ра дзіў ся ў Чэ ля бін скай воб
лас ці, так са ма з баць ка мі пры ехаў у Лан
ге пас. У 10м кла се ён пе ра вёў ся ў экс пе
ры мен таль ную шко лу № 6, дзе ву чы ла ся 
На дзея, толь кі ў ін шы клас. І ў той год як раз 
ды рэк тар ка вы ра шы ла ад пра віць дзе ся ці
клас ні каў у Пя ці горск: па гля дзець, як су мя
шча ец ца пра цэс на ву чан ня ды азда раў лен ня. 
Там Ста ні слаў і На дзея й “су тык ну лі ся лоб 
у лоб”. Друж ба па ча ла ся ўжо ў Лан ге па се. 
Быў год рас стан ня: Ста ні слаў па сту піў ву
чыц ца ў ВНУ і з’е хаў. “А по тым Стас пра даў 
са свай го ма та цык ла ней кую зап част ку — і 
на тыя гро шы ку піў два ся рэб ра ныя коль
цы”, — з цеп лы нёй згад вае На дзея вы са ка

род ны ўчы нак му жа. Яны да лі адзін ад на му 
клят ву ка хан ня й вер нас ці на ўсё жыц цё. І 
што за ста ва ла ся баць кам? Ска за лі: “Жа ні
це ся!”. Па 18 з па ло вай га доў бы ло ім, ка лі 
ста лі му жам і жон кай.

Двепалавінкіаднагоцэлага
Яны атры ма лі юры дыч ную аду ка цыю, 

ства ры лі свой біз нес. Зда ва ла ся б, усё як у 
лю дзей, толь кі дзе так у ма ла дой сям’і не 
бы ло. Спе цы я ліс ты, пра вёў шы ана ліз ДНК, 
мер ка ва лі: муж і жон ка вель мі па доб ныя ге
не тыч на — як па ла він кі ад на го цэ ла га, мож
на ска заць, яны як брат і сяст ра. Та му, ка за лі, 
не мо жа ў іх быць дзя цей. Але, ня гле дзя чы 
на та кія “бязнадзейныя” за клю чэн ні, дзе ці ў 
іх з’я ві лі ся! ➔ Стар. 4

Адразутрыадметныякнігі
пісьменніка,перакладчыка,
даследчыкагісторыіпрэзентаваліся
нядаўнаўДзяржаўныммузеі
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Ве ча ры на “Ве ліч спад чы ны і го нар 
лі та ра ту ры” пры свя ча ла ся твор час ці 
Юрыя Кур’ я но ві ча. Вя ду чая Воль га Гу
ле ва, якая за гад вае на ву ко ваэкс па зі цый
ным ад дзе лам, на га да ла: Юры Ула дзі
мі ра віч — даў ні сяб ра му зея. У 2013м 
прэ зен та ва ла ся там кні га яго пе ра кла даў 

з укра ін скай мо вы “Цві туць сла неч ні
кі”. На гэ ты ж раз аж но тры кніж кі аў
та ра бы лі прад стаў ле ны: “Пят ро Фран ко. 
Авія тар, хі мік, лі та ра тар”, “Ста ра свец
кая Ло шы ца” ды “Ту раў. Ста ра жыт ны і 
су час ны”. У шчы рай раз мо ве паў дзель
ні ча лі пісь мен ні кі На вум Галь пя ро віч, 
Ула дзі мір Ма роз, Алесь Гі бокГіб коў скі, 
Кас тусь Цы буль скі, На тал ля Куч мель, 
Юлія Ма са рэн ка, Мі ко ла Ба га дзяж. Сва
і мі дум ка мі па дзя лі лі ся й лі та ра ту ра
знаў цы, да след чы кі Ана толь Ва ра бей, 
Ва ле ры Ге ра сі маў, Ге надзь Ка жа мя кін, 
На тал ля Да вы дзен ка, На тал ля Се маш
ке віч, ву чо ныя Алесь Бель скі, Аляк сей 
Віш неў скі, Дзя ніс Лі сей чы каў. Доб рыя 
сло вы пра ня стом на га пра цаў ні ка й сяб
ра Юрыя ка за лі кі раў ні цы ўкра ін скіх 
су по лак “Ват ра”ды “Об рій” — ад па вед
на Га лі на Ка люж ная ды Тац ця на Струк, 
мас тац кі кі раў нік Тэ ат ра фальк ло ру 

“Ма ту лі на ха та” Мі ко ла Ко
таў, прад стаў ні кі куль тур
ных і на ву чаль ных уста ноў 
Бе ла ру сі.

1 Па ча лі прэзентацыю 
з кні гі, якую бе ла рус 
пры свя ціў сы ну зна

ка мі та га ўкра ін ска га пісь
мен ні ка Іва на Фран ка, яко га 
яшчэ на зы ва юць ва Укра і не 
Ка ме ня ром. Укра ін скія сяб
ры вы ка за лі вя лі кую па дзя
ку Юрыю Ула дзі мі ра ві чу за 
грун тоў нае да сле да ван не. 
Звяр ну лі ўва гу: кні га “Пят ро Фран ко. 
Авія тар, хі мік, лі та ра тар” — гэ та па дзея 
ў фран каз наў стве, і та кая пра ца спры яе 
ўзмац нен ню ўкра ін скабе ла рус кіх куль
тур ных су вя зяў. Дзя ку ю чы Юрыю Кур’
я но ві чу пра Пят ра Фран ка, які за ста ваў
ся ў це ню вя лі ка га баць кі, бу дзе больш 

вя до май і ў бе ла рус кім, і ва ўкра ін скім 
све це. На до лю Пят ра Іва на ві ча вы па ла 
шмат вы пра ба ван няў, але та ле на ві ты на
ву коў цахі мік, лі та ра тар, адзін з пер шых 
укра ін скіх авія та раў ні ко лі не губ ляў 
на цы я наль най год нас ці, ве ры ў вы со кае 
пры зна чэн не ча ла ве ка. ➔ Стар. 6
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Паясы 
з Валожын- 

шчыны
Стар. 8

Рас цві та юць 
зі мой 

ва сіль кі
Стар. 5
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Ак ты віс ты бе ла рус кіх су
по лак у су сед няй кра і не ма юць 
маг чы масць пе ра ка нац ца: па да
рун кі пад Но вы год пры но сяць 
не толь кі Дзед Ма роз і Сня гур ка. 
Збо ры асвет ніц кай, аду ка цый
най, кра і наз наў чай, бе ла рус
кай мас тац кай лі та ра ту ры, вы
да дзе най у дзярж вы да вец твах 
Бе ла ру сі (а боль шасць кніг — 
на бе ла рус кай мо ве), па тра пяць 
у хут кім ча се ў Ра сію. Па да рун кі 
атры ма юць: Фе дэ раль ная на цы
я наль накуль тур ная аў та но мія 
“Бе ла ру сы Ра сіі”, Рэ гі я наль ная 
гра мад скакуль тур ная ар га ні за
цыя “На цы я наль накуль тур ная 
аў та но мія бе ла ру саў Ка рэ ліі”, 
Сма лен ская рэ гі я наль ная гра
мад ская ар га ні за цыя “Бе ла рус
кая на цы я наль накуль тур ная 
аў та но мія Сма лен скай воб лас
ці”, гра мад ская ар га ні за цыі “Рэ
гі я наль ная на цы я наль накуль
тур ная аў та но мія “Бе ла ру сы 
Рас тоў скай воб лас ці”, мяс цо
вая гра мад ская ар га ні за цыя бе
ла ру саў г. Ка за ні “Спад чы на”, 
ла ба ра то рыя гіс то рыі ды яс пар 
гіс та рыч на га фа куль тэ та Мас
коў ска га дзярж уні вер сі тэ та імя 
М. В. Ла ма но са ва.

Пра ект рэа лі зу ец ца ў плы ні 
пад пра гра мы “Бе ла ру сы ў све
це” Дзярж пра гра мы “Куль ту ра 
Бе ла ру сі” на 2016–2020 га ды.

МіколаБерлеж

Ка ар ды на ты твор час ці Юрыя Кур’ я но ві ча

Апо вед пра бе ла рус кую сям’ю Пад ка ры та вых з прад мес ця Цю ме ні, якая не згу бі ла ся 
на сі бір скіх пра сто рах і ўда ле чы ні ад Баць каў шчы ны збе ра гае тра ды цыі прод каў

вечНыякАШтоўНАСці

Сям’я Падкарытавых ў Маскве. Нацыянальныя беларускія строі ўсім да твару.

Новыя кнігі Юрыя Кур’яновіча
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На вош та ля цець у Егі пет, ка лі 
мож на змя ніць аб ста ноў ку, ад па чыць 
на зда роўе ў На ва год неКа ляд ную па
ру і ў бе ла рус кіх са на то ры ях? Пу цёў кі 
ту ды на Но вы год рас куп ле ны ме ся цы 
за тры та му ці й ра ней, а пе ра важ ная 
боль шасць гас цей (80 %) — ра сі я не. 
Ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 
па азда раў лен ні ды са на тор наку рорт
ным ля чэн ні на сель ніц тва Ге надзь 
Бал ба тоў скі рас ка заў, што на ва год ні 
ад па чы нак у Бе ла ру сі для мно гіх ра
сі ян ста но віц ца та кой жа тра ды цы яй, 
як і пе рад на ва год ні па ход у лаз ню: 
“За не каль кі ме ся цаў бы лі за бра ні ра ва
ны ўсе пу цёў кі, ця пер на 100 % вы куп
ле ны. Цэ ны ў су вя зі з па вы ша ным по

пы там на та кія на ва год нія ту ры кры ху 
па вя лі ча ны. Ка лі ся рэд ні кошт ад ных 
су так у стан дарт ным двух ммесцавым 
па коі сё ле та быў 57 руб лёў 60 ка пе ек, 
то на свя ты — 64 руб лі. Ся рэд ні кошт 
свя точ на га бан ке та — 135 руб лёў. Пу
цёў кі рэа лі за ва ны ў поў ным аб’ ёме, 
са на то рыі бу дуць пра ца ваць у гэ тыя 
дні з поў най за груз кай”.

А ку ды ў асноў ным едуць? Са мыя 
па пу ляр ныя ў за меж ных ту рыс таў 
са на то рыі: “Ру жан скі” (Брэст чы на), 
“Азёр ны”, “Ра дон” і “Аль фаРа дон” 
(Гро дзен шчы на), “Ба ра вое”, “Ляс
ное” (Ві цеб шчы на), “Пры азёр ны” 
ды “Спа да рож нік” (абод ва на во зе ры 
На рач), “Юнац тва”, “Кры ні ца” (Мін

шчы на), “Сві та нак” (Ма гі лёў шчы на), 
“Пры дняп роў скі” ды “Сос ны” (Го
мель шчы на).

Да рэ чы, сё ле та ў Бе ла ру сі ў са на то
ры ях ад па чы ла 230 ты сяч за меж ні каў. 
Мяр ку ец ца, што больш за 220 міль ё
наў руб лёў за ро бяць са на то рыі ад экс
пар ту па слуг (ле тась — 193 міль ё ны). 
Пры тым, пад крэс ліў Ге надзь Бал ба
тоў скі, пе ра лік аба вяз ко вых ме ды цын
скіх і азда раў лен чых пра цэ дур, якія 
ўва хо дзяць у кошт пу цёў кі, па шы ра
ны. Ад мет на, што ў ін шы, не на ва год ні 
час 60 % пу цё вак у здраў ні цы, якія па
сту па юць у сва бод ны про даж, вы куп
ля юць бе ла ру сы. Сё ле та па іх ад па чы
лі, азда ра ві ла ся 1,36 міль ё на ча ла век, 
у тым лі ку за кошт рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту й срод каў сац стра ха ван ня — 
790 ты сяч. З іх ка ля 720 ты сяч — дзе ці 
(бо 80 % вы лу ча ных срод каў рас хо ду
ец ца на іх пу цёў кі ў ла ге ры ды ін шыя 
азда раў лен чыя ўста но вы), ас тат нія 
70 ты сяч — да рос лыя.

Ін ва лі ды І і ІІ груп атрым лі ва
юць пу цёў кі ў бе ла рус кія здраў ні цы 
бяс плат на, ін шыя ка тэ го рыі гра ма
дзян — у за леж нас ці ад сва іх да хо даў. 
У ся рэд нім пен сі я не ры аплач ва юць 
20–30 % кош ту пу цёў кі, а тыя, хто пра
цуе — 30–40 %. Да рэ чы, Рэс пуб лі кан
скі цэнтр па азда раў лен ні на сель ніц
тва ўжо за ку піў пу цёў кі на 2020 год.

АленаКравец

інавацыі
адмаладойфармацыі

У Мін ску ўшана ва лі пе ра мож цаў рэс пуб лі
кан ска га кон кур су іна ва цый ных пра ек таў. Як 
ад зна чыў стар шы ня Дзярж ка мі тэ та па на ву цы 
й тэх на ло гі ях Аляк сандр Шу мі лін, ка мен ту ю
чы яго вы ні кі, “ся род фі на ліс таў пе ра ва жа юць 
пра ек ты ў ІTсфе ры, а так са ма ў га лі не элект
ро ні кі й пры бо ра бу да ван ня. Тра ды цый ныя так
са ма бія тэх на ло гіі, аграр ны на пра мак. З кож
ным го дам рас це коль касць і якасць пра ек таў. 
У пе ра мож цаў фак тыч на га то выя пра ек ты для 
ства рэн ня вы твор час цяў, ука ра нен ня ў эка но
мі ку кра і ны, ёсць дак лад ныя пла ны, як на  тым 
за ра біць”.

Пе ра мож цаў вы бра лі ў дзвюх асноў ных на
мі на цы ях. Леп шым пры зна ны іна ва цый ны пра
ект па вы твор час ці пер са наль ных элект рыч ных 
транс парт ных срод каў (ТАА “Экамо тас”). Уз
на га ро ду за леп шы ма ла дзёж ны іна ва цый ны 
пра ект атры маў Ці хан Ма ра зе віч, які рас пра
ца ваў пра грам наапа рат ны комп лекс для хут ка
га аў та ма тыч на га га та ван ня ша ка лад най пліт кі. 
Акра мя пе ра мож цаў, у на мі на цы ях вы зна чы лі 
па пяць пры зё раў. Аў та ры пра ек таў атрымалі 
каш тоў ны я пры зы, гра шо выя прэ мі і. Ся род пе
ра мож цаў і пры зё раў ада бра ны 8 пра ек таў для 
да лей шай ка мер цы я лі за цыі.

У 2019 го дзе ра бо чая гру па кон кур су ада бра ла 
й да пус ці ла да ўдзе лу 135 за явак, з іх у на мі на цыі 
“Леп шы іна ва цый ны пра ект” — 54, “Леп шы ма
ла дзёж ны іна ва цый ны пра ект” — 81. У пер шай 
на мі на цыі ўдзель ні ка мі мо гуць быць як юры дыч
ныя, так і фі зіч ныя асо бы, у дру гой — ёсць аб
ме жа ван не па ўзрос це: да 35 га доў. І, як ба чым, 
прад стаў ні кі ма ла до га па ка лен ня най больш ак
тыў ныя.

Добрыўраджай
наніветурпаслуг

Пра тое, што Бе ла русь па вы ні ках 2019 го да 
мо жа за ра біць на экс пар це ту рыс тыч ных па слуг 
ка ля 250 міль ё наў до ла раў, па ве да міў жур на
ліс там Бел ТА на мес нік ды рэк та ра — на чаль нік 
ад дзе ла пла на ван ня ды ар га ні за цыі ту рысц кай 
дзей нас ці дэ парт амен та па ту рыз ме Мі ніс тэр
ства спор ту й ту рыз му Ві таль Гры цэ віч. Пры 
тым ён пад крэс ліў: тэм пы рос ту гэ та га па каз чы
ка за сту дзенькаст рыч нік скла лі амаль 115 пра
цэн таў.

Па вод ле да дзе ных Дзярж па гран ка мі тэ та, 
за сту дзеньліс та пад у Бе ла русь уе ха ла ка ля 
4,5 млн ча ла век. Прад стаў нік Мінс пор ту праг на
зуе, што да кан ца го да бу дзе да 5 міль ё наў. Ві таль 
Гры цэ віч ад зна чыў, што Мі ніс тэр ства спор ту й 
ту рыз му пад трым лі вае ідэю па шы рэн ня бяз ві за
ва га рэ жы му на ўсе між на род ныя пунк ты про пус
ку, у тым лі ку на зем ныя.

кола дзён
САСтужкіНАвіН

ПадрыхтаваўІванЖдановіч
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Усе ра зам і ў зго дзе
юбілей

рэспубліканскіцэнтр
нацыянальныхкультур
адзначыў25‑годдзе

Свя точ ную ім прэ зу з на го ды юбі
лею зла дзі лі 19 снеж ня: на Мі ко лу. Фае 
ля кан фе рэнцза лы ў На цы я наль най 
біб лі я тэ цы на поў ні лі ак ты віс ты роз
ных ды яс пар у на цы я наль ных стро
ях, гас цей за пра ша лі ад ве даць на цы
я наль ныя стра вы. Пра ца ва ла вы ста ва 
дэ ка ра тыў напры клад но га мас тац тва 
бе ла рус кіх май строў, бы лі май стар
кла сы па ткац тве, разь бе па дрэ ве, 
са ло ма й ло зап ля цен ні, ке ра мі цы… 
Ура чыс тасць у кан фе рэнцза ле вя ла 
са ма ды рэк тарка РЦНК Воль га Ан
то нен ка (да рэ чы, яна бы ла ў свой час 
тэ ле журналісткай у Гомелі). А між вы
ступ лен ня мі ар тыс таў Воль га Ві тал еў
на ко рат ка рас каз ва ла пра да сяг нен ні 
цэнт ра за 25 га доў. Да рэ чы, і бы лыя 
кі раў ні кі цэнт ра бы лі ў за ле: Вік тар 
Ма цю шэн ка, Ула дзі слаў Мант ві дас, 
Іры на Лем цю го ва, Мі ха іл Ры ба коў. 
Па клі ка лі на свя та лі да раў на цы я наль
накуль тур ных су по лак, прад стаў ні коў 
бе ла рус кіх су по лак за меж жа.

Ця пер у цес ным кан так це з цэнт
рам у Бе ла ру сі пра цу юць аб’ яд нан
ні азер бай джан цаў, ар мян, аф ган цаў, 
грэ каў, гру зін, да ге стан цаў, яў рэ яў, 
ка за хаў, ка рэй цаў, лі тоў цаў, мал да ван, 
нем цаў, па лес цін цаў, па ля каў, рус кіх, 
та тар, баш кі раў, турк ме наў, укра ін
цаў, цы га наў, чу ва шоў, эс тон цаў. Пры 

цэнт ры дзей ні чае больш 
за 10 твор чых на цы я наль
ных ка лек ты ваў. Воль га 
Ан то нен ка дзя ка ва ла ўсім 
ім за су пра цу, за лю боў да 
Бе ла ру сі. Сло вы пры знан
ня ад ра са ва ла й кі раў ні кам 
дып мі сій роз ных кра ін у Бе
ла ру сі, якія так са ма з цэнт
рам у твор чай су пра цы.

На груд ным зна кам Мін куль ту
ры “За ўнё сак у раз віц цё куль ту ры 
Бе ла ру сі” ўша на ва ны Ян Сы чэў скі, 
стар шы ня Га лоў на га праў лен ня Бе
ла рус ка га гра мад скакуль тур на га та
ва рыст ва ў Поль шы — ён пры ехаў 
на свя та. Та кую ж уз на га ро ду атры
маў Мі ка лай Лог він, стар шы ня са ве та 
Аб’ яд нан ня бе ла рус кіх гра мад скіх ар
га ні за цый Літ вы. Га на ро вы мі гра ма
та мі Мін куль ту ры ўша на ва ны Ге ор гій 
Егі а за ран, стар шы ня Мінск ага га рад
ско га гра мад ска га ар мян ска га куль
тур наасвет ніц ка га та ва рыст ва “Ай а
стан”, Ар тур Го ма наў, ві цэстар шы ня 
аб’ яд нан ня “Бе ла рус кая цы ган ская 
ды яс па ра”, Глеб Куд ра шоў, да цэнт 
ка фед ры жур на ліс ты кі Пал таў ска га 
на цы я наль на га пе ду ні вер сі тэ та імя 
У. Ка ра лен кі, Але на Гос це ва, мас тац
кая кі раў ніца РЦНК. Па дзя ка Мі ніст ра 
куль ту ры аб’ яў ле на Ан та ні не Валь ко, 
стар шы ні Аб шчы ны мал да ван, Кі мі 
Ры, стар шы ні Аса цы я цыі бе ла рус кіх 
ка рэй цаў, і Воль зе Што кман, стар

шы ні Аб’ яд нан ня ня мец кай 
куль ту ры “Мас ты” — за ак
тыў нае пра вя дзен не куль
тур ных ім прэ заў.

На пры кан цы ве ча ры ны 
прай шла цы ры мо нія спец
гашэн ня мас тац ка га мар кі
ра ва на га кан вер та “25год
дзе Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 
на цы я наль ных куль тур” пры 
ўдзе ле пер ша й на мес ніцы 
Мі ніст ра куль ту ры На тал лі 
Кар чэў скай і на мес ні цы Мі

ніст ра су вя зі ды ін фар ма ты за цыі Ган ны 
Ра ба вай. На ста я цель пры хо да ў го нар 
Усіх Свя тых Мін скай епар хіі Бе ла рус
кай пра ва слаў най царк вы, пра та і е рэй 
Фё дар Поў ны па да ра ваў Воль зе Ан то
нен цы іко ну Свя ці це ля Мі ка лая Цу да
твор ца, зра біў ду хоў ныя на стаў лен ні.

Свя точ ны кан цэрт рас па чаў ся 
пес няй “Каб лю біць Бе ла русь на шу 
мі лую”: выконваў яе кі раў нік фальк
лор на га ан самб ля “Ват ра” Аляк сандр 
Ва лод чан ка пад ха рэа гра фіч ную кам
па зі цыю ан самб ля тан ца “Друж ба” з 
Го ме ля. Шоугру па “Ле ген ды Кав ка
за” стан ца ва ла “Ляз гін ку”, спя ва ла 
ўла даль ні ца Гранпры “Бе ла рус кай 
ра ман сі я ды2018” Яў ге нія Кро хі на. 
Са ліст Вя лі ка га тэ ат ра, япо нец Та ка
то шы Ма чы я ма памай стэр ску стан
ца ваў укра ін скі та нец “Га пак”. А як 
здо ра ва гра лі “Ня свіж скія лыж ка ры”! 
Вя сё лыя, энер гіч ныя хлоп цы най
гра лі род ныя ма ты вы пры да па мо зе 
драў ля ных лы жак. “Ве тэ ра ны яшчэ 
ў страі” — за явіў пра ся бе на ім прэ
зе сло ва мі пес ні на род ны ва каль ны 
ан самбль ве тэ ра наў вай ны, пра цы і 
Уз бро е ных сі л “Па мяць сэр ца”, які ў 
2014м стаў лаў рэ а там спе цы яль най 
прэ міі Прэ зі дэн та дзея чам куль ту ры й 
мас тац тваў.

Кан цэрт атры маў ся на сла ву. Мая 
су сед ка ў гля дзель най за ле па хва лі ла
ся: рэд ка пра пус кае кан цэр ты, якія ла
дзіць РЦНК. І заў сё ды гэ та — яр кае, 
шмат на цы я наль нае шоу.

ГаннаЛагун.
Фо та: ЯўгенПамыткін.

Ад па чы вай це на зда роўе!
Больш за 6 ты сяч за меж ні каў су стра ка юць на ва год нія свя ты  

ў бе ла рус кіх са на то ры ях

турыСтычНАякАртА

Каларытныя ўдзельніцы святочнай імпрэзы

У санаторыі “Пры азёр ны”: рэлакс з навагоднім каларытам

Вольга Антоненка (у цэнтры) на ўрачыстасці

Узнагароду атрымлівае Ціхан Маразевіч

Экскурсія па Аўгустоўскім канале
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У му зеі ці ка ва спраў ля юць 
бе ла рус кія Ка ля ды й Но вы год. 
Больш за два тыд ні ла дзяц ца ў 
бу дын ку, што ў Тра ец кім прад
мес ці Мін ска, прад стаў лен ні 
для дзя цей, якіх ужо з па ро га 
су стра кае “хат няя гас па ды ня” 
ў на цы я наль ным кас цю ме: кі
раў ні ца на ву ко ваасвет ніц ка га 
ад дзе ла Элі на Сві ры до віч. Яна 
рас каз вае юным гас цям, што 
бе ла ру сы не ся дзяць склаў шы 
ру кі, ча ка ю чы Ка ляд: рых ту
юц ца да іх. Трэ ба ж пад во рак 
пад мес ці, ха ту пры браць, ежу 
зга та ваць, стол на крыць… І 
дзет ва ры да во дзіц ца брац ца за 
пра цу. Але ж ра ней ка лі пад во
рак рас чы шча лі, то і ў снеж кі 
гу ля лі. А як ха ту пры бі ра лі, то 
ёл ку ўпры гож ва лі: гур там ра
бі лі доў гія гір лян ды на яе. А 
ка лі стол на кры ва лі, то й аб
рус аба вяз ко ва за сці ла лі, пад 
яго сен ца кла лі: эт ног ра фы 
ка жуць — гэта згадка пра на
ра джэн не Ісу са ў загоне для 
авечак. А на стол роз ныя стра
вы з кле ці да ста ва лі, хлеб і Ка
ляд ную куц цю на яго ста ві лі. 
Элі на Кар лаў на рас ка за ла, 
што куц цю па він ны аба вяз ко
ва па каш та ваць усе сва я кі. Бо 
яны збі ра юц ца за ста лом ме
на ві та для та го, каб ус пом ніць 
доб рым сло вам сва іх прод каў 

ды ўсім ро дам — бач ным і ня
бач ным — Ка ля ды су стра каць.

Га лоў ны мі ге ро я мі свя
точ най дзеі ў му зеі ста лі Ка за, 
Зор ка но ша, Ме ха но ша, а яшчэ 
Цы ган ка, Мядз ведзь, Бус лік і 
Пеў нік. У ка зач ных пер са на
жаў пе ра апра на юц ца са мі дзе
ці — як толь кі зой дуць у му зей. 
Яны ж і ўтва ра юць гурт ка ля
доў шчы каў: што раз — но вы. І 
звы чай на з ро ля мі спраў ля юц ца 
вель мі доб ра. Ка ляд ную зор ку 
вы но сіць ста рацЗор ка но ша, 
сам жа ён сім ва лі зуе ў Ка ляд най 
міс тэ рыі со неч ны ко лаз ва рот — 
ха джэн не Сон ца па кру зе. Ка за 
ў на род ных аб ра дах — гэ та як 
са мо Жыц цё. На Ка ля ды яна ні
бы та па мі рае, а ка ля доў шчы кі 
яе па ды ма юць, пры га вор ва ю
чы: “Гаспадынька ідзе, каў ба су 
ня се і шмат са ла, каб Ка за на ша 
ўста ла”…

Пры хо дзяць на свя точ ныя 
ім прэ зы ў Му зей лі та ра ту ры 
міфалагічныя й ка зач ныя ге
роі: на прык лад, Ня чыс цік, які 
за браў го лас у Дзе да Ма ро за. 
Дзе цям трэ ба па ста рац ца, каб 
ада браць у яго ча роў ны элік
сір, даць яго Дзе ду Ма ро зу — і 
та ды ён зноў змо жа га ва рыць. 
Так і ста но вяц ца гос ці му зея не 
прос та гле да ча мі на свя це, а вы
ра та валь ні ка мі Ка ля даў і Но ва

га го да. На Ка ляд ных ім прэ зах у 
му зеі су стра ка юц ца тра ды цыі з 
су час нас цю, на ват Ка зе з на род
ных аб ра даў кам форт на быць 
по бач са Сня гур кай. Дзе ці вод
зяць ка ра го ды ра зам з імі, на ват 

Ня чыс ці ка ўзя лі ў сваё ко ла, ка
лі той ад даў ім ча роў ны элік сір. 
Да моў з прад стаў лен няў дзе ці 
вяр та юц ца з Ка ляд ны мі зо рач
ка мі, па да рун ка мі ад Дзе да Ма
ро за. І з пе ра ка нан нем, што без 

іх не па срэд на га ўдзе лу свя та не 
ад бы ло ся б.

Тон ка, без па ву чан няў тыя, 
хто зла дзіў свя точ нака зач
ную дзею, пад вод зяць гас цей 
да дум кі, што да кож на га свя
та трэ ба рых та вац ца, і што на
род ныя свя ты ма юць ба га тую, 
шмат знач ную сім во лі ку. Ска
жам, у свят ка ван ні Ка ля даў, 
Но ва га го да шмат ры ту аль
ных дзе яў, скі ра ва ных на да
па мо гу доб рым сі лам Су све ту, 
якія “ад каз ныя” — ра зам з са
мі мі на мі — за зда роўе, доў
гія га ды жыц ця, даб ра быт. А 
доб рае та ды бя рэц ца ў сі лу, і 
аба вяз ко ва зда рыц ца, ка лі мы 
зы чым адзін ад на му доб рых 
адзнак у школе, доб ра га зда
роўя, доб рых учын каў.

У Му зеі лі та ра ту ры ма юць 
на мер ла дзіць ім прэ зыпрад
стаў лен ні й да ін шых на род ных 
свя таў. Яго су пра цоў ні кі ўжо 
рас пра ца ва лі тры пра гра мы: 
“Пры еха ла Ка ля да на бе лым 
ва зоч ку”, “За зві не лі жаў ран
каў сві рэ лі” (на свя та Гу кан не 
Вяс ны) і “Пой дзем ра зам з на мі 
свят ка ваць Ку пал ле”. У пла нах 
яшчэ пра вес ці й свя та Ба гач. 
Пры чым свят ка ваць за пра ша
юць му зей шчы кі ўсіх, хто мае 
та кое жа дан не.

ГаннаЛагун

вялікіправаслаўны
фестываль
“рождественскаярадость”,
якідоўжыццанапераходзе
гадоўажно16дзён,сабраў
умінскувернікаўз11краін

Ка ля ды, Но вы год, Рас тво 
Хрыс то ва… У роз ных куль ту
рах, тра ды цы ях пароз на му на
зы ва юць гэ тую та ям ні чую па ру. 
Бо ці ж не цуд: ка лі ў зі мо вым 
све це ў ад ну з най доў гіх на чэй 
зноў ад бы ва ец ца па ва рот Сон ца 
на вяс ну. Ка жуць, Ка ля ды бе
ла ру сы ад зна ча лі спрад ве ку ў 
адзі ны пэў ны час: як раз у па ру 
зі мо ва га сон ца ста ян ня. Ні хто 
з лю дзей бо не здоль ны неш та 
пе ра мя ніць, пад кру ціцьпад
пра віць у хо дзе ня бес на га свя
ці ла. Но вы ж год, мы ве да ем, 
у ка лен да рах на шых прод каў
зем ля ро баў ка лісь ці пры па даў 
і на па ру вяс но ва га раў на дзен
ства: та ды “ход ча су” па чы наў

ся з абу джэн ня, но ва га цык ла 
ў жыц ці Зям ліМа ці. Што да 
Рас тва Хрыс то ва га, то ў на шым 
ча се на Бе ла ру сі прад стаў ні кі 
роз ных хрыс ці ян скіх кан фе сій 
ад зна ча юць яго як 25 снеж ня, 
так і 6 сту дзе ня. Пры чым абод ва 
дні гэ тыя — свя точ ныя, вы хад
ныя. І цал кам ла гіч на, што пра
ва слаў ны фес ты валь “Рож дест
вен ская Ра дость” убі рае ў ся бе 
ўсю ма за і ку свя таў, доў жыц
ца ця пер на па меж жы 2019 і 
2020 га доў больш за два тыд ні.

Шмат аб ліч ны, шмат люд ны, 
на поў не ны ўзвыш аным ча кан
нем свя та Бо жа га На ра джэн ня 
пра ва слаў ны фес ты валь пра
хо дзіць у пра стор ным Па ла цы 
мас тац тва з 21 снеж ня 2019га 
па 6 сту дзе ня 2020 го да. Ла
дзяць яго, як свед чыць да сла ны 
ў рэ дак цыю прэсрэ ліз, сёст ры 
й бра ты з Свя таЕлі са ве цін
ска га ма нас ты ра. Шмат сі лаў 

пры кла да юць яны, каб зра біць 
ад мет ным, не за быў ным кож ны 
дзень фес ты ва лю. Тое бач на па 
яго  афі шы. Яшчэ з мі ну лых па
доб ных фес ты ва ляўкір ма шоў 
мы ве да ем: на іх мож на вы
браць для сва іх бліз кіх і лю бі
мых вы тан ча ныя па да рун кі: 
упры га жэн ні, су ве ні ры, роз ныя 
пры сма кі ды ле ка выя збо ры з 
траў, кні гі, а так са ма цар коў ныя 
рэ чы, зроб ле ныя ма нас тыр скі мі 
май стра мі ды та ле на ві ты мі ра
мес ні ка мі. На гэ ты ж раз удзель
ні ча юць у фес ты ва лі вер ні кі з 
11 кра ін: Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і
ны, Мал до вы, Сер біі, Бос ніі ды 
Гер ца га ві ны, Чар на го рыі, Грэ
цыі, Уз бе кі ста на, Па лес ты ны й 
Сі рыі.

Па ча лі ся ўжо і доў жац ца 
су стрэ чы з ці ка вы мі людзь мі, 
за пла на ва ны так са ма роз ныя 
тэ ма тыч ныя кан цэр ты. Кож ны, 
мяр ку юць ар га ні за та ры, змо жа 
знай сці на 16дзён ным фэс ты
ва лі тое, што яму най больш па 
ду шы. Ска жам, у Палацы ма
стацтва ўжо пра цуе май стэр ня 
са ло ма пля цен ня (уро кі ра мяст
ва дае Ала Сі да ра ва), ёсць май
старкла сы па пес каг ра фіі (ад 
мас тач кі Ган ны Каш таль ян), 
цес тап лас ты цы (ад пе да го га 
Але ны Ма мы кі най), па вы ра бе 
ёлач ных ца цак, ля лек, роз на
га са лод ка га сма коц ця. Да ваў 
прад стаў лен не “Цар Ірад” Да
маш ні тэ атр “Бат лей ка”.

Фес ты валь — гэ та й маг чы
масць па зна ё міц ца з ты мі, хто 
слу жыць, жы ве, пра цуе ў Свя
таЕлі са ве цін скім ма нас ты ры.

ІванІванаў

кола дзён
трАДыцыіўгорАДзе

Ча роў ны элік сір для Дзе да Ма ро за

У свеце нараджаецца Любоў
СвятыўхАты

“Пры еха ла Ка ля да на бе лым ва зоч ку” —  
на гэ ты раз і ў Дзяр жаў ны му зей гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры

У Каляднай Казы добры кантакт з юнымі гасцямі свята

ушаснаццаты
ўжораз
усталіцы
літвыпрайшоў
фестываль
“Песні
памежжа”

Віль нюс кі Дом 
афі цэ раў 16 ліс та
па да пры маў фес
ты валь, у якім і мне 
па шчас ці ла паў
дзель ні чаць: ра зам 
з ан самб лем “Узо ры” (мас тац
кая кі раў ні ца Яні на Юзэ фо віч) 
Сла вян ска га та ва рыст ва го ра да 
Лі ва ны (Лат вія). На га даю, што 
кі руе та ва рыст вам Лі дзія Зно
ты ня. Па еха лі з на мі яшчэ Алег і 
Але на Ва лодзь кі — мае род ныя, 
да та го ж так са ма сяб ры Бе ла
рус ка га та ва рыст ва “Уз дым” з 
Даў гаў піл са.

І на гэ ты раз у фэс це паў
дзель ні ча лі са ліс ты, ан самб лі, 
прад стаў ні кі роз ных на род нас
цяў, і ўсе спя ва лі пес ні на сва іх 
род ных мо вах. Мне ж ра дас на 
бы ло су стрэць і су пля мен ні каў 
з ан самб ля “Ра ні ца” — з ад най
мен най бе ла рус кай су пол кі лі
тоў ска га го ра да Шаль чы нін кай.

Фэст ад мет ны тым, што ён 
пе ры я дыч на пра хо дзіць і ў бе ла
рус кім Аст раў цы (а сам Аст ра
вец кі ра ён мя жуе з Літ вой). Так 
гіс та рыч на скла ла ся, што ў вёс
цы Гер вя ты на Аст ра веч чы не 
боль шасць жы ха роў — лі тоў
цы. Ла дзіць жа свя та стар шы ня 
та ва рыст ва “Гер вя чай” (Аст ра
вец кі ра ён), эн ту зі ястлі то вец 
Аль фон сас Аў гу ліс. Я ж атры
маў ад яго за пра шэн не на фэст, 

бо мы з Аў гу лі сам — зем ля кі: 
абод ва ро дам з Аст ра веч чы ны. 
І ў за вяр шэн не фес ты валь ных 
дзе яў чы таў я свой верш, пры
све ча ны Ма лой Ра дзі ме.

Віль нюс, бы лую Віль ню на
вед ваць мне заў сё ды ў ра дасць. 
Го рад асаб лі ва да ра гі мне тым, 
што там у свой час бы ла рэ дак
цыя га зе ты “На ша ні ва”. У ёй 
пра ца ва лі, з га зе тай су пра цоў
ні ча лі вя до мыя бе ла рус кія гра
мад скія дзея чы, кла сі кі бе ла
рус кай лі та ра ту ры Іван і Ан тон 
Луц ке ві чы, Аляк сандр Ула саў, 
Ян ка Ку па ла, Якуб Ко лас, Мак
сім Баг да но віч… У  тым го ра дзе 
паз ней жы лі мой брат Фрэ дэк і 
мае пля мен ні кі Ва дзім і Мар’
ян, а ця пер там жы ве ўнук май
го бра та, сын май го пля мен ні ка 
Ка раль. Ён, да рэ чы, так са ма 
быў удзяч ным гле да чом фес ты
валь на га кан цэр та.

Да но вых су стрэч, Віль нюс! 
Да но вых су стрэч, “Пес ні па
меж жа”!

СтаніслаўВалодзька.
Фо та: ЯўгенПашкевіч.

На фэс це ў Віль ню се
веСткізДыяСПАр

Урачыстае ўзнагароджванне 
ўдзельнікаў фестывалю

Сувеніры да святаў на фестывалі-кірмашы знойдзе кожны
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
“Я лі чу, што мы іх вы ма лі

лі, — дзе ліц ца па та ем ным На
дзея. — Вы ра шы ла я жыць стро
га па праваслаўных ка но нах, 
по тым аб вян ча лі ся. Ан ге лі на 
прый шла да нас праз пяць га доў, 
як па жа ні лі ся — на су пе рак пра
гно зам, за ёй Аляк сей, потым 
і Ма рыя. Ды мы ж і са мі — са 
шмат дзет ных сем’ яў, дзе вы хоў
ва лі ся па трое сяс цёр і бра тоў.

Ка лі Ста су пра па на ва лі пра
цу ў Цю ме ні, то пе ра яз джаць 
вы ра шы лі ўсім ся мей ным кла
нам: ба бу ля з дзя ду лем, дзе ці, 
уну кі. Фі нан са выя ж праб ле мы 
пад штурх ну лі шу каць учас так 
зям лі, бу да ваць свой дом — каб 
жыць усім ра зам. Дом — гэт
кі рода вы ма ён так, у якім усім 
ха пае мес ца — уз вя лі ў вёс
цы Пля ха на ва, якая ўва хо
дзіць у ры су го ра да. Што да 
пры ём ных дзя цей, то яшчэ 
пас ля зем ля тру су ў Ар ме ніі 
(7 снеж ня 1988 го да) баць кі 
Над зеі ў Баб руй ску збі ра лі ся 
ўсы на віць сі рот ку, на ват ка за
лі дзе цям, што, маг чы ма, хут
ка ў іх з’я віц ца бра цік аль бо 
сяст рыч ка, ды — не атры ма
ла ся та ды. Ад нак дум ка, што 
дзя цей без баць коў быць не 
па він на, за кла ла ся ў пад свя
до масць. А ка лі На дзея на ра
джа ла Ма рыю, то да ве да ла
ся, што ў ра дзіль ні апы нуў ся 
хлоп чыкпад кі дыш. “Я та ды 
на пі са ла му жу sms: “А што, 
ка лі мы не ўдва іх, а ўтрох вер
нем ся з ра дзіль ні?” Бо ў мя не 
бы ло жа дан не ўсы на віць хлоп
чы ка, — згад вае На дзея. — Але 
па куль я на ра джа ла, яго ўжо 
ўлад ка ва лі. З та го ча су я гля
дзе ла пе ра да чы пра дзя цей, 
якія шу ка юць баць коў, тэ ле фа
на ва ла ў дзі ця чы дом”.

Ста ні слаў яшчэ пра па ноў ваў 
Над зеі на ра дзіць сва іх дзя цей, 
па куль не браць пры ём ных, ад

нак — не лёс, не атры ма ла ся. 
Муж ду маў, усё ўзваж ваў ды 
ўрэш це за пі саў іх на кур сы ў 
Шко лу пры ём ных баць коў Цю
мень ска га рэ гі я наль на га са цы
яль нарэ абі лі та цый на га цэнт ра 
“Сям’я”. Яны бы лі га то выя да 
ад каз на га кро ку, і вось, рас каз
вае На дзея, “зор кі сыш лі ся” 
ча ты ры га ды та му на пя рэ дад
ні Но ва га го да: “На ша су сед
ка, якая вы хоў вае 12 пры ём ных 
дзя цей, па еха ла ў дзі ця чы дом 
па тры нац ца тага. Па пра сі ла яе 
пад вез ці, за ад но й па гля дзець, 
як там усё ад бы ва ец ца. На мяк
ну ла: там ёсць трое дзя цей, якія 
па ды шлі б нам. А пла на ва лі мы 
ўзяць ад на го, ну два іх, ка лі гэ та 
брат з сяст рой, а іх — трое. Пас

ля зна ём ства з дзець мі псі хо лаг 
пра ма за пы таў: “Ну што, бу дзе це 
браць?” Мы ж не ча ка лі та ко га! 
Ду ма лі, што бу дзем вы бу доў ваць 
дыя лог па сту по ва, мы ж яшчэ 
не за кон чы лі Шко лу пры ём ных 
баць коў. Але Ста ні слаў не ча ка
на цвёр да ска заў: “Так, бя рэм!”. 
Та ды Мі кі ту бы ло 6, яго сяст ры 
Лэй ле 8, бра ту Ан тош ку споў
ні ла ся 2: ён зна хо дзіў ся ў До ме 
ма лют кі”. Пад ка ры та вы па еха
лі ту ды. “Быў ці хі час. Нам яго 
вы нес лі — ма лень кі, ху дзень кі, 
спіць на пля чы ў вы ха ва це лькі. 
Па ва роч ва ец ца да нас — ры жы
ры жы, і ўсмі ха ец ца! Я ка жу: ма
ры ла ўсё жыц цё пра ры жань кае 
дзі цят ка. Так мы іх утрох да до му 
й пры вез лі. Я ад чу ва ла і ад каз
насць, і страх: ці атры ма ец ца, ці 

змо жам? Спа чат ку бы ло ўсё ў 
нас ідэа льна, як на зы ва юць гэ ты 
пе ры яд псі хо ла гі: мя до вы ме сяц. 
Тры ме ся цы на ра да вац ца не маг
ла, ду ма ла, яшчэ тра іх вазь му. А 
по тым пры ём ныя дзе ці па ча лі 
па каз ваць ха рак тар. Пры цір ка 
бы ла вельмі скла да наю. Ча сам 
і ця пер уз ні ка юць “ус плёс кі” — 
як ад га лос се па пя рэд ня га іх 
жыц ця, бо рас лі ж яны ў зу сім 
ін шым ася род дзі”.

З Ан тош кам на ват бы лі праб
ле мы: сур’ ёз ны не да бор ва гі, 
днём ён маў чаў, а на ча мі не спаў. 
Да ча ты рох ра ні цы Над зеі да во
дзі ла ся яго ка лы хаць, на сіць на 
ру ках. Кла лі ў ло жак — ён ад ра
зу “за коп ваў ся” пад мат рац, аль
бо шу каў са мы цём ны кут: пад 
лож кам, за дзвя ры ма. Імк нуў ся 
ў ней кую за мкнё ную, бяс печ
ную пра сто ру: быц цам ха ваў
ся ад ка гось ці. А елі пры ём ныя 
дзе ці хут кахут ка, быц цам ба я
лі ся, што ежу ад бя руць. Імк ну лі
ся хут чэй сха піць хлеб і сха ваць 
ку дыне будзь…

“яўжовамнецёткаНадзя”
Паз ней дзе ці ста лі рас па вя

даць: аказ ва ец ца, яны з паў го да 

“ся дзе лі” на су ме сі “Ма лют ка”. 
Яе вы да ва лі бяс плат на іх няй ма
ме, а ін ша га ні чо га з ежы ў ха це 
не бы ло. У по ле зро ку са цор га
наў яны па тра пі лі, ка лі прый шла 
мед сяст ра і ўба чы ла, што дзе ці 
вель мі зня сі ле ныя. І спа чат ку іх 
прый шло ся ад корм лі ваць.

Праз два га ды Лэй ла ўво гу ле 
не за ха це ла жыць у пры ём най 
сям’і. “Мы ўсі мі сі ла мі спра ба
ва лі яе адап та ваць, але, ма быць, 
як най ста рэй шай ёй больш не га
ты ву да ста ла ся ад ста ро га жыц
ця. Урэш це мы не змаг лі знай сці 
з ёй па ра зу мен ня. Нас ву чы лі 
ў Шко ле пры ём ных баць коў: 
мы не ма ем пра ва пе ра ры ваць 
род нас ную су вязь дзі ця ці з яго 
бліз кі мі. Пры ня лі тое як ак сі ё му. 
Але сэр ца кры ча ла: на вош та? 

Што дзі ця там зной дзе? Лэй ле 
да зво лі лі раз маў ляць з род най 
ма май — і дзяў чын ка па ча ла 
ба чыць у нас во ра гаў. Ні бы
та мы ві на ва тыя ў яе ра ней
шай дра ме. А тая ма ма яшчэ 
й па абя ца ла, што за бя рэ дач ку 
на дзень на ра джэн ня, ды не 
прый шла. Быў вя лі кі стрэс”.

Дзяў чын ка бун та ва ла, не 
пры хо дзі ла да до му — яе шу
ка лі ўсёй шко лай. А ўрэш це 
апы ну ла ся ў рэ абі лі та цый ным 
цэнт ры. Род ная ма ма ця пер 
не жа дае з ёй ба чыц ца, Лэй ла 
пра даў жае яе ча каць. І вяр тац
ца ў пры ём ную сям’ю не хо ча. 
“Мо жа, і та му, што ве дае: я ёй 
не да зво лю ку рыць, не на ча

ваць до ма, жыць “як хо чац ца”, 
па за ко нах ка ча во га жыц ця, — 
цвёр да га во рыць На дзея. — На 
жаль, мы не змаг лі яе ні спы ніць, 
ні ўпра сіць. Па гэ ты час я сэр
цам з ёй звя за на, і асаб лі ва ба лю
ча мне на ват на ад лег лас ці, ка лі з 
ёй неш та не так. Лэй ла мне сніц
ца. Мы ста ра ем ся на вед ваць яе, 
бо дзяў чын ка ўсё роў на — част
ка на шай сям’і”.

Пры ём ным дзе цям Пад ка
ры та вы да лі вы бар: на зы ваць 
іх аль бо з імем па баць ку, аль бо 
“цёт ка На дзя” і “дзядзь ка Стас”. 
Ці “ма ма”, “та та”. Яны ж іх не 
на зы ва лі ні як. Псі хо лаг па тлу ма
чыў: вы ж ім за вя лі кі вы бар да лі, 
яны не мо гуць вы зна чыц ца. Ім і 
ска за лі: “З сён няш ня га дня мы 
для вас цёт ка На дзя і дзядзь ка 
Стас”. Тры га ды так і на зы ва лі. 
У 2018м сям’я з’ез дзі ла ў Крым 
ад па чыць, у Су да ку па хрыс ці лі 
Мі кі ту і Ан тош ку. На дзе лі хлоп
чы кам кры жы кі, На дзея ска за ла: 
“Усё, з гэ та га мо ман ту я ўжо вам 
не цёт ка На дзя, а ма ма На дзя, а 
дзядзь ка Стас — та та Стас. Та му 
што мы ва шыя хрос ныя пе рад 
Бо гам, мы ня сем ад каз насць за 
вас, мы ва шы баць кі пры ём ныя 
і пе рад Бо гам”.

Ні бы па лач кара та ва лач ка ў 
сям’і для дзя цей з ран ня га ўзрос
ту — за рад ка. Дзе ці ў до ме лё та
юць (ёсць та кія пры ста са ван ні), 
са дзяц ца на шпа гат (для іх са мы 
вя сё лы й зай маль ны за ня так). З 
Ан то нам лё таць не атрым лі ва ец
ца (яму страш на ва та), за тое, ака
за ла ся, ён на дзі ва гнут кі. Узя лі 
яшчэ на ўзбра ен не эле мен ты вы
ха ваў ча га ха рак та ру з кні гі “Вос
питание без шлеп ков и криков”. 
Апра ба ва лі ме тад “Аб га ні час” 
(каб да па маг чы дзе цям вы пра
ца ваць па чуц цё ча су), з’я ві ла ся ў 
до ме “Крэс ла для пла чу”: ма лых 
ад праў ля юць ту ды, ка лі бес пад
стаў на па чы на юць ус хліп ваць.

розныядзеткі:
нібыўсадзекветкі

Над зеі па да ба ец ца вы слоўе: 
“Дзі ця — гэ та не са суд, які трэ
ба за поў ніць ва дой. Гэ та — як 
агонь, які трэ ба за па ліць!”. І да 
кож на га, вя до ма ж, да во дзіц ца 
шу каць свой клю чык.

Па чы на ем з ма май “агляд 
квет ні ка” са ста рэй шай, Ан ге
лі ны. Ак тыў ная, та ва рыс кая, 
іні цы я тыў ная. Лі дар па на ту
ры. (У ба бу лю ўда ла ся! Ма рыя 
Іо сі фаў на Піс кун, ма ма Над зеі, 
ця пер уз на чаль вае Цю мень скую 
аб лас ную гра мад скую ар га ні за
цыя бе ла ру саў НКА “Аў та но мія 
Бе ла русь”. — Рэд.) Удзель ні чае 
ва ўсіх кон кур сах, алім пі я дах. 
Не як у шко ле Ан ге лі ну па пра
сі лі на пі саць са чы нен не пра 
сва я коў, якія бы лі на вай не. На
дзея рас ка за ла ёй пра сваю ба
бу любе ла рус ку, якая пе ра жы ла 
ня мец кі па лон. Ан ге лі ну тое 
вель мі ўра зі ла. Дзяў чы на па
ча ла на вед ваць му зей “Па мять 
серд ца” ў сва ім лі цэі, а по тым 
з сяб ра мі вы яз джаць на Вах ты 
па мя ці: шу каць рэшт кі бай цоў, 
якія пра па лі ў га ды Вя лі кай Ай
чын най вай ны. У 2018м Ан ге
лі на Пад ка ры та ва ста ла юным 
по шу ка ві кам го да. І да лу чы ла 
да гэ тай пра цы бра та Аляк сея. 

Пад лет ку 15 га доў, ён ужо двой
чы ез дзіў на Вах ты па мя ці. Лю
біць зай мац ца кан стру я ван нем, 
гу ляе ў фут бол, ву чыц ца граць 
на гі та ры. А На дзея, да рэ чы, 
на ву чае дзя цей граць на фар
тэ пі я на. Яшчэ Аляк сей па лю

біў… пя чы пі ра гі! Та му баць кі 
яго афор мі лі нават на Пя кар скія 
кур сы: хай па спра буе, а рап там 
зной дзе ся бе ў ку лі на рыі.

Ма лод шую з крэў ных дзя
цей ма ма на зы вае дзяў чы най 
ра зум най, спад чын ні цай ро да
вай тра ды цыі. Бо яе імя — Ма
рыя — па жа но чай лі ніі пе ра да
ец ца ўжо ў трэ цім па ка лен ні, а 
імя На дзея — у двух: ідзе чар
га ван не ім ёнаў На дзея і Ма рыя. 
Дач ка лю біць ву чыц ца, ра зам з 
пры ём ным бра там Мі кі там тан
цуе — ма юць і ўзна га ро ды. Зай
ма ец ца “мен таль най ма тэ ма ты
кай”, хут ка чы тан нем, спя вае. З 
Мі кі там яны вель мі сяб ру юць, 
хоць, бы вае, і сва рац ца моц на. 
Пра Мі кі ту На дзея ка жа, што 
гэ та хлоп чык вель мі спа кой ны, 
сціп лы, да та го ж скру пу лёз ны 
й пе дан тыч ны: “Па ка за ла яму, 
як пра віль на зу бы чыс ціць, — 
мі ну ты дзве, не менш. Гля джу 
по тым: чыс ціць ста ран на, і та
кое ўра жан не, што лі чыць пра 
ся бе як раз 120 се кунд”. Мі кі та 
ў школь най сек цыі зай ма ец ца 
таэ кван до, вель мі лю біць чы
таць.

“А наш Ан тош ка — гэ та на ша 
ры жае со ней ка! — з усмеш кай 
ка жа На дзея. — Ка лі ён до ма, то 
ў яго заў сё ды ўсмеш ка да ву шэй, 
хо чаш не хо чаш, а па чы на еш 
усмі хац ца ра зам з ім. Га вар кі, вя
сё лы, ру ха вы… Вя до ма, хо чац ца, 
каб яны ўсе бы лі шчас лі вы мі. А 
яшчэ — пра ца ві ты мі, сум лен ны
мі: для мя не гэ та вель мі важ на. 
Каб ме лі доб рыя сэр цы, спа гад
лі васць да чу жой бя ды. Ста ра
ем ся ўсіх дзя цей пры ву чыць да 
па сіль най да маш няй пра цы, але 
не пры му ша ем, а ма ты ву ем, па
каз ва ем “ка рысць пра ца ві тас ці” 
на ўлас ным пры кла дзе. У нас, 
воб раз на кажу чы, ня ма пу гі — 
толь кі пер ні кі ды слоў нае па ву
чан не. Да та го ж мы шмат ува гі 
на да ем бе ла рус кім на род ным 
тра ды цы ям і звы ча ям, імк нем ся 
іх адап та ваць да су час на га жыц
ця ў Цю ме ні: як ся мей на га, так і 
гра мад ска га. Ра дуе, што й дзе ці 
нам у тым да па ма га юць”.

(Заканчэннебудзе.)
Пад рых та ва ла 

ГалінаГерманава

вечныя каштоўнасці

...І шчас ця ў жыц ці ся мей ным

Сям’я Падкарытавых у Маскве

Маша, Мікіта і Антошка рыхтуюцца да Вялікадня

Падрастае малады сад

Аляксей любіць  пячы пірагі
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Ла дзіць фес ты валькон курс 
што год Са мар ская аб лас ная гра
мад ская ар га ні за цыя бе ла ру саў 
і вы хад цаў з Бе ла ру сі “Рус ка
Бе ла рус кае Бра тэр ства 2000”, а 
мес ца твор чых су стрэч — Дом 
друж бы на ро даў Са мар скай воб
лас ці: гэ та шмат га до вы парт нёр 
су пол кі. 17 ліс та па да прай
шоў ад бо рач ны тур кон кур су, а 
1 снеж ня — фі наль ная ім прэ за. 
На ёй бы лі прад стаў ле ны са мыя 
ад мет ныя ну ма ры лаў рэ а таў.

Хто на гэ ты раз вя дзе ў на
шым ка ра го дзе сяб роў? Да рэ чы, 
у ро лі вя ду чай кон курс най пра
гра мы ад бо рач на га ту ра вы дат на 
дэ бю та ва ла Крыс ці на Су ха чэў
ская, са ліст ка бе ла рус ка га гур та 
“Ка данс”. Гранпры ў на мі на цыі 
“ха рэа гра фіч нае мас тац тва, на
род насты лі за ва ны та нец” атры
маў гурт “Мозаика” з Цэнт ра 
па за школь най аду ка цыі “Твор
чест во” — жу ры фес ты ва лю, 
гле да чоў у за ле ўра зі лі сцэ ніч
ныя кас цю мы, пры го жа вы ка на
ны бе ла рус кі та нец “Да жын кі” 
з эле мен та мі на род ных аб ра даў. 
Ма кар Да броў з 176й шко лы 
атры маў Гранпры ў на мі на цыі 
“мас тац кае сло ва, паэ зія, со
ла” — ён цу доў на пра чы таў верш 

Пі ме на Пан чан кі “Пад бі ты танк”. 
Алі на Чар кі на, са ліст ка ўзор на га 
ва каль на га ка лек ты ву “Очарова
ние” (та го ж цэнт ра “Твор чест
во”) — ула даль ні ца Гранпры ў 
на мі на цыі “ва каль нае мас тац тва, 
эст рад ны ва кал, со ла”: за пес ню 
“Слуц кія тка чы хі”.

Кі раў ні ца су пол кі “Рус ка
Бе ла рус кае Бра тэр ства 2000” 
Іры на Глус кая на гад ва ла гас
цям свя та, што ўпер шы ню фес
ты валь прай шоў у 2005 го дзе 
ў ста ту се аб лас но га, з 2016га 
ён — між на род ны. Сё ле та фэст
ім прэ зы, як і заў сё ды, тэ ма
тыч на спа лу ча ны з бе ла рус кім 
свя там Да жын кі. Цэ лы блок кан
цэрт най пра гра мы пры свя чаў ся 
і 75год дзю Вы зва лен ня Бе ла
ру сі, 90м угод кам паэ та Але ся 
Ста ве ра, яко му на ле жаць рад кі: 
“Каб лю біць Бе ла русь на шу мі
лую,/ Трэ ба ў роз ных кра ях па
бы ваць./ Зра зу ме еш та ды, ча му 
з вы раю/ Жу раў лі на Па лес се 
ля цяць”.

Свае ві тан ні ар га ні за та рам, 
удзель ні кам, гас цям га лакан
цэр та да сла лі кі раў нік ад дзя лен
ня Па соль ства Бе ла ру сі ў Ра сіі 
ва Уфе, да рад ца Пётр Балт ру
ко віч і Мі ністр куль ту ры Са мар

скай воб лас ці Ба рыс Іла ры ё наў. 
З юбі лей най ім прэ зай бе ла ру саў 
воб лас ці па він ша валі прад стаў
ні к га рад скіх ула даў, ды рэк тар 
До ма друж бы на ро даў Ігар Бу
раў, кі раў ні кі на цы я наль ных 
су по лак як воб лас ці, так і Ра сіі, 
за меж жа.

Пе рад па чат кам кан цэрт най 
пра гра мы ў за ле дэ ман стра ваў
ся ві дэа ро лік пра Бе ла русь, а га
лакан цэрт па чаў ся фраг мен там 
з паэ мы “Сы монму зы ка” Яку ба 
Ко ла са: “О, край род ны, край 
пры го жы!/ Мі лы кут ма іх 
дзя доў!/ Што мі лей у све це 
Бо жым/ Гэ тых свет лых бе
ра гоў…”. Чы та ла кра наль
ныя сло вы Яна Стры на ко
ва, сту дэнт ка Са мар ска га 
аб лас но га ву чы лі шча куль
ту ры й мас тац тваў. Да лей 
пес ню “Ку то чак Бе ла ру сі” 
вы ка наў за слу жа ны ва
каль ны ан самбль “Ка данс” 
(мас тац кая кі раў ні ца Іна 
Су ха чэў ская). За ла су стрэ
ла вы ступ лен не бур ны мі 
апла дыс мен та мі, як і зга
да ны ра ней ха рэа гра фіч ны 
гурт “Мозаика” (пе да гог 
На тал ля Ме лі ха ва, кан цэрт
май стар Га лі на Мін зу лі на). 
У тан цы “Да жын кі”, ары
гі наль на па стаў ле ным з 
эле мен та мі бе ла рус кіх на
род ных аб ра даў, за ня та 
35 дзя цей і пад лет каў: ад 
5 да 16 га доў.

На фэс це дэ бю та ваў ся мей
ны ва каль ны ан самбль “Твор
чыя сва я кі”: у ім спя ва юць та та
Ілья Кі ры ла шаў, ма маАле на ды 
іх сы нок Ва неч ка (яму ча ты ры 
з па ло вай га ды). Гурт стаў лаў
рэ а там спе цы яль най на мі на цыі 
“кро кі да Пе ра мо гі”. Ак ты віс ты 
бе ла рус кай су пол кі, удзель ні кі 
яе ва каль най сту дыі “Кро кі” зра

бі лі не вя ліч кае прад стаў лен не, 
вы кон ва ю чы вя до мую бе ла рус
кую на род ную пес ню “Са ўка ды 
Грыш ка”.

Да лей на сцэ не вы сту па лі 
Юлія Мель нік (пес ня “Пом нят 
люди”), даў но зна ё мы гле да чам 
ва каль ны гурт “Су зор’е” (кі руе 
ім Але на Кі ры ла ша ва) з бе ла
рус кай су пол кі, са ліс ты й твор
чыя гур ты з па сёл ка Без ан чук, 
сё лаў Ба га тае й Бор скае (яны 
пры го жа прад стаў ля юць бе ла
рус кую на цы я наль ную куль ту

ру). А ўся го на га лакан цэр це 
бы ло больш за 20 роз ных ну
ма роў. Вя лі ж кан цэрт ную пра
гра му ак ты віст кі бе ла рус кай су
пол кі Ары на Ду на е ва і На тал ля 
Ган ча ро ва.

Пас ля га лакан цэр та пе
ра мож цы, пры зё ры фес ты ва
люкон кур су “Бе ла русь — мая 
пес ня!” атры ма лі дып ло мы, па
мят ныя ста ту эт кі ды ўжо тра ды

цый ныя ў фар ма це фэс ту пры
сма кі ад бе ла рус кіх вы твор цаў.

Ад зна ча ны праў лен нем су
пол кі “Рус каБе ла рус кае Бра тэр
ства 2000”, арг ка мі тэ там фес ты
ва лю й бе ла рус кія ар га ні за цыі з 
за меж жа — за ўдзел, па за воч най 
фор ме, у кон курс най пра гра ме. 
Дып лом І сту пе ні атры маў ха рэа
гра фіч ны ка лек тыў “Спад чы на” 
з Не апа ля: у на мі на цыі “ха рэа
гра фіч ная твор часць”. У скла дзе 
гур та 8 тан цо рак, мас тац кая кі
раў ні ца — Ро за Ман та на, пе да

гог — Тац ця на Ле у сік. Та
нец “Ку па лін ка” на кон курс 
прад ста ві ла Куль тур ная 
аса цы я цыя “BELLARUS” 
(Іта лія), кі раў ні ца Тац ця на 
Пум пу ле ва. Са ма ж Тац ця на 
Іва наў на і ў на мі на цыі “мас
тац кае сло ва” вы зна чы ла ся: 
атры ма ла дып лом І сту пе ні 
за верш Іры ны Ка сян ко вай 
“Ма ту лі”. Дып ло мам І сту
пе ні ад зна ча ны ду эт Алё ны 
і Элі ны Абы за вых (сяб роў кі 
су пол кі бе ла ру саў у Ка за ні 
“Спад чы на”) у на мі на цыі 
“ва каль нае мас тац тва, на
род ны ва кал”. На кон курс 
яны па да лі бе ла рус кую на
род ную пес ню “Ру жаквет
ка”. Су пол ка дзей ні чае пры 
До ме друж бы на ро даў Та
тар ста на. Дып ло мы ІІ сту
пе ні — у Мі ла ны Ку ры ла вай 
з Ма гі лё ва: на мі на цыя “ва

каль нае мас тац тва, эст рад ны ва
кал”, пес ня “Зем ля ныя яб лы кі”.

Са мар скія бе ла ру сы ўдзяч
ныя ўсім удзель ні кам, іх на стаў
ні кампе да го гам, баць кам — за 
ці ка васць да бе ла рус кай куль
ту ры, До му друж бы на ро даў 
воб лас ці — за да па мо гу ў ар га
ні за цыі ды пра вя дзен ні фес ты
ва люкон кур су.

МікалайБойка

Сяб роў скі ка ра год пад Но вы год
кАрыСНыДоСвеД

У чар го вы раз у Са ма ры прай шоў вя лі кі га ла-кан цэрт “Свя та ра зам з сяб ра мі” лаў рэ а таў 
XV Між на род на га бе ла рус ка га дзі ця ча-юнац ка га фес ты ва лю-кон кур су мас тац тваў “Бе ла русь — мая пес ня!”

Рас цві та юць зі мой ва сіль кі
ПовязьчАСоў

беларусыкрымскагагорада
еўпаторыяштогодадзначаюць
дзеньнараджэнняпаэта‑
супляменнікамаксіма
багдановіча—зкветкамі

Са мы ма ла ды кла сік бе ла рус кай лі та
ра ту ры быў, як вя до ма, і пра за ікам, пуб
лі цыс там, кры ты кам, пе ра клад чы кам. 
А най больш яск ра ва та лент яго ны рас
крыў ся ў паэ тыч най твор час ці. Па мя та
ю чы, што ў свой час (1915 год) Мак сім 
Баг да но віч на ве даў і наш го рад, пі саў 
пра тое ў на ры се, мы, сяб ры бе ла рус
кай су пол кі г. Еў па то рыя “Крым — Бе
ла русь”, што год уша ноў ва ем па мяць пра 
су пля мен ні ка.

Згад ва лі мы пра Мак сі ма, ка лі поз няй 
во сен ню па еха лі ў Ял ту, у Ні кіц кі ба та ніч
ны сад: на баль хры зан тэм. Па эт чыс тае 
кра сы, ён жа вель мі лю біў квет кі, та му 
па да ро зе гу ча лі й баг да но віц кія вер шы. 
Еха лі мы ў ту раў то бу се з Еў па то рыі са 
слу ха ча мі Уні вер сі тэ та трэ ця га ўзрос ту. 
А кі раў ні ца су пол кі “Крым — Бе ла русь” 
Дзі на Шаў чэн ка шмат рас па вя да ла пра 
ці ка выя фак ты з жыц ця паэ та. Паз ней і 
на бе ра зе Чор на га мо ра, дзе мес ціц ца Ба
та ніч ны сад, у ма ляў ні чым мес цы чы та лі 
мы ўслых вер шы Мак сі ма Баг да но ві ча са 

збор ні ка “Вя нок”. І так тое бы ло пры го жа! 
Прад стаў ні кі ад мі ніст ра цыі ўні вер сі тэ та 
за пра сі лі спа да ры ню Дзі ну вы сту піць у 
студзені пе рад яго слу ха ча мі з пад ра бяз
ным апо ве дам пра твор часць Мак сі ма Баг
да но ві ча, яго ныя по вя зі з Кры мам, Ял таю.

7 снеж ня сяб ры бе ла рус кай су пол кі 
пра вя лі ў За ле друж бы Еў па то рый скай 

біб лі я тэ кі імя Ле сі Укра ін кі свя точ ную 
ім прэ зу “Ва кол мя не квет кі пры го жа кра
су юць”. Мы чы та лі каз ку “Ве жа мі ру”, 
вы дат ныя вер шы паэ та на бе ла рус кай мо
ве. Сва і мі дум ка мі пра яго ную твор часць 
дзя лі лі ся Ула дзі мір Ва сіль еў, На тал ля 
Смір но ва, Сяр гей Кор шы каў. А наш ся
барпа эт Ры гор Ка шан скі ця пер у Мін ску, 

дык спе цы яль на да слаў да ім прэ зы свой 
верш, пры све ча ны Мак сі му Баг да но ві чу. 
Бы лая мін чан ка Лю боў Ма кі на зга да ла, 
як ра ней на сі ла жы выя квет кі да пом ні ка 
Мак сі му Баг да но ві чу ў Мін ску. Лю ба за
пра сі ла зем ля коў на свой 80га до вы юбі
лей: ад зна чым яго ўжо хут ка, у ся рэ дзі не 
сту дзе ня. Мас тач ка Але на Прынь па ка за ла 
нам свае но выя эс кі зы, ся род якіх вы лу
ча ец ца ма лю нак “Дзве сяст ры”: дзяў ча ты 
ў на цы я наль ных кас цю мах сім ва лі зуюць 
Ра сію і Бе ла русь. Але на па дзя лі ла ся твор
чы мі пла на мі: хо ча ства рыць цыкл ма люн
каў па тво рах Мак сі ма Баг да но ві ча.

Па іні цы я ты ве Дзі ны Шаў чэн кі ўжо 
дру гі год на пя рэ дад ні дня на ра джэн
ня паэ та мы са мі ро бім ру ка мі вя лі кія 
кветківа сіль кі з па пе ры. По тым пе рад
аем бу кет ад бе ла ру саў Еў па то рыі на ма
гі лу паэ та ў Ял ту.

Тыя ва сіль кі по тым ус кла лі там на
шы сяб ры 9 снеж ня: у дзен на ра джэн ня 
Мак сі ма Баг да но ві ча. Ця пер, як вя до ма, 
па эт “вяр нуў ся” ў Ял ту ў шэ рым гра ні це: 
пры го жы над ма гіль ны пом нік яму зра бі
лі скульп та ры, баць ка і сын Леў і Сяргей 
Гу мі леў скія з Мін ска. Пом нік быў уста
ноў ле ны ў 2003 го дзе.

ЗінаідаЗдараўцова,г. Еў па то рыя 

На сцэне — харэаграфічны ансамбль “Мозаика”

Крысціна Сухачэўская

Дзіна Шаўчэнка з сябрамі ў час імпрэзы “Ва кол мя не квет кі пры го жа кра су юць” 
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Адышоўувечнасцьвядомы
рускамоўныпаэт,
ураджэнецбеларускіх
клімавічіванбурсаў,творы
якогайпагэтычасгучаць
паўсіхтэрыторыяхбыло‑
гаСавецкагаСаюза—на
ранішніках,конкурсах,
навагодніхсвятахляёлаку
дзіцячыхсадкахісем’ях.
інаватубязмежных
прасторахінтэрнэта.

Вер шы Іва на Бур са ва най
перш ад ра са ва ныя дзе цям, 
ад нак і да рос лы зной дзе ў іх 
каш тоў ную ду хоў ную спа жы
ву. Бо па эт — гэ та ж не столь кі 
ўмен не рыф ма вацьна круч ваць 
ка рун кі слоў. Гэ та най перш дзі
вос ны дар ад чуць, раз гле дзець, 
зра зу мець шмат мер насць і глы

бі ню Су све ту. А по тым вы явіць 
тое ба чан не ў яр кіх, але прос
тых, да ступ ных на ват дзе цям 
воб ра зах і сло вах. Бур саў ад
мет ны як раз не ўмен нем “за
кру ціць маз гі” скла да нас цю 
моў ных кан струк цый. а да рам 
“вы прошч ваць” за кру ча нае, і 
вы свеч ваць у прос тас ці той дзі
ва дзіў нае Жыц ця.

Зна ка мі ты верш, жы вая кла
сі ка на ва год ня га дзет са даў
ска га жан ру — гэ та ж так са ма 
Іван Ця рэш ка віч! Па мя та е це? 
“Посмотритека, ре бя та,/ Все 
вок руг по кры ла ва та!/ А в от
вет раз да лся смех:/ — Это вы
пал пер вый снег. /Не сог лас на 
толь ко Лю ба:/ — Это вов се не 
сне жок —/ Дед Мо роз почистил 
зу бы/И рас сы пал по ро шок”. Тры 
по гля ды на вя до мую ўсім і (ці ж 
не дзі ва!) што год но вую з’я ву. 
Мі нідыя лог трох све та по гля даў. 
Фік са цыя ў вер шы та ко га “пе ра
жыт ка”, як зуб ны па ра шок (бо 
ўсю ды ж ця пер зуб ныя па сты…), 
і спрад веч най спрэч кі “фі зі каў” з 
“лі ры ка мі”. А яшчэ — пад каз ка 

нам з дзя цін ства: ву чы це ся гля
дзець на свет, лю дзей — шмат
мер на. Не ў чор набе лым дыя па
зо не, а з раз важ лі вас цю “Лю бы”, 
з піль най унік лі вас цю да след
чы каў, з удум лі вас цю муд ра цоў. 
Та кім жа муд ра цом пра свет ле
ным быў і сам аў тар вер ша, Іван 
Бурсаў.

На тат ку “Зер не слоў” да 
92год дзя з дня на ра джэн ня Іва на 
Бур са ва нам да сы лаў пры хіль нік 
яго най твор час ці, па эт Сяр гей 
Па нізь нік (яе по тым змяс ці ла га
зе та “Лі та ра ту ра і мас тац тва”). 
Ся род ін ша га ў тэкс це згад ва ец
ца: Іван Бур саў кан суль та ваў за
про ша ных твор цаў, і бе ла рус кіх 
у тым лі ку, на 5й Усе са юз най 
на ра дзе ма ла дых пісь мен ні каў 
(Маск ва, 25.03–01.04.1969 г.). 
Сяр гей Па нізь нік, сам удзяч ны 
ўдзель нік тае на ра ды, пі ша, што 
ўзру шы лі чы та чоў ство ра ныя на
шым зем ля ком ужо ў Маск ве ан
та ло гіі бе ла рус кай паэ зіі “Шаги”, 
“Дыхание времени”, што “апра ча 
кніг про зы Іва нам Бур са вым вы
да дзе на 14 збор ні каў вер шаў, 20 

“твор чых па слан няў” для дзя цей. 
Мно гія на быт кі яго пе ра ство ра
ныя на бал гар скую, ня мец кую, 
поль скую, укра ін скую ды ін шыя 
мо вы. А са мо му Бур са ву як пе
ра клад чы ку на рус кую мо ву бы
лі ўдзяч ныя Ры гор Ба ра ду лін і 
Ге надзь Бу раў кін, Ула дзі мір Ка
рат ке віч і Ва сіль Зу ё нак, Еў да кія 
Лось і Кас тусь Цвір ка, Мі ко ла 
Фе дзю ко віч і Да ну та Бі чэльЗа
гне та ва, Пят русь Броў ка і Ана
на толь Аст рэй ка…” Сяб ра ва лі з 
мас коў скім су ай чын ні кам і мін
скія кам па зі та ры.

Ра сій ская “Литературная га
зе та” змяс ці ла нек ра лог за под
пі сам бе ла ру саў Маск вы Але ся 
Ка жа ду ба, Аляк сея Каў кі ды 
Яку ба Шэ гі дзе ві ча. У ім га во
рыц ца, што Іван Ця рэш ка віч ме
ся ца не да жыў да 92год дзя. Ён 
быў “ад ным з тых, хто за сна ваў 
Мас коў скае та ва рыст ва бе ла
рус кай куль ту ры імя Фран цыс ка 
Ска ры ны, су аў тар на ву ко валі
та ра тур на га аль ма на ха “Ска ры
ні чы”, рэ дак тар збор ні ка паэ зіі 
ды пуб лі цыс ты кі Ян кі Ку па лы 

“Ма ла дая Бе ла русь”, увен ча на
га, ся род ін ша га, пра ніз лі вы мі 
рад ка мі Іва на Бур са ва “Ян ка Ку
па ла ў Маск ве”. На ста рон ках 
“ЛГ” Іван Бур саў упер шы ню 
прад ста віў ра сій ска му чы та
чу ан та ло гію бе ла рус кай паэ зіі 
ХІХ ста год дзя. Уся твор чая дзей
насць Іва на Бур са ва бы ла скі ра
ва ная на ўма ца ван не ад веч на га 
бе ла рус кара сій ска га ду хоў на га 
бра тэр ства”.

І хоць зям ное жыц цё на ша га 
зем ля ка ця пер упіс ва ец ца ў дзве 
не па руш ныя да ты (19.ХІІ.1927–
12.ХІ.2019), ад нак “зер не слоў” 
паэ та Іва на Бур са ва се ец ца й 
сён ня: у па ру яго ных Са ра ка ві
наў, у На ва год неКа ляд ную па
ру, ды й не толь кі. Зерне слоў 
бу дзе пра рас таць у пад рых та
ва ных ду шах і на да лей. Па куль 
вы па дае пер шы снег, па куль мы 
здоль ныя ба чыць у ім і ва ту, і 
зуб ны па ра шок, і — доб рую на
го ду, каб яшчэ раз па ра да вац
ца — як дзе ці! — гэ та му дзі вос
на му Свя ту Зям но га Жыц ця.

ІванЖдановіч

літаратурны свет

СветлАяПАмяць

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 
Глы бо кі ана ліз вы дан ня зра

біў на ім прэ зе Ге надзь Ка жа мя
кін.

2 За ці каў ле ная раз мо ва 
скла ла ся да лей на ім прэ
зе пра знач ную мас тац

кую, да след чыц кую вар тасць 
кніг “Ста ра свец кая Ло шы ца” і 
“Ту раў. Ста ра жыт ны і су час ны”. 
Яны абедзь ве, да рэ чы, аздоб ле
ны фо та здым ка мі аў та ра. Пер
шая пры све ча на Ло шы цы — 
най вя до ма му ця пер ту раб’ ек ту 
бе ла рус кай ста лі цы, пом ні ку ся
дзіб напар ка ва га мас тац тва Бе
ла ру сі XVІІІ — XІX ста год дзяў. 
Гэ та, за ўва жым, адзі ная ся дзі ба, 
якая за ха ва ла ся ў Мін ску да на
шых дзён у ата чэн ні вя лі ка га 
пар ку. За ці ка віў ся ж “ча роў най 

Ло шы цай” Юры Кур’ я но віч, бо 
мес ціц ца яна це раз рэч ку Свіс
лач ад мінск ага мік ра ра ё на Се
раб ран ка, дзе ён жыў ра зам з 
баць ка мі. А лёс Ло шы цы, рас
павя дае аў тар, цес на спа лу ча ны 
з імё на мі шэ ра гу сла ву тых лю
дзей. Ся род іх, да пры кла ду, — 
прад стаў ні кі шля хет ных ро даў 
Друц кіхГор скіх і Пру шын скіх, 
су свет на вя до мыя на ву коў цы 
Мі ка лай Ва ві лаў, Аляк сей і Эма 
Сю ба ра вы, Ана толь Ва луз нёў. 
Да сяг нен ні апош ніх у се лек цыі 
пла до вых куль тур — гэ та го нар 
бе ла рус кай аграр най на ву кі. Па 
ўсёй Бе ла ру сі рас туць сён ня, 
ска жам, па рэч кі. Ды ма ла хто ве
дае, што адзін з па шы ра ных сар
тоў чор ных па рэ чак пры на шых 

ся дзі бах мае наз ву “Ло шыц кая”. 
Гэ тая, ра ней кап рыз ная куль ту
ра доб ра ў нас пры жы ла ся дзя
ку ю чы на ма ган ням пра фе са ра 
Ана то ля Ва луз нё ва. 

У шэ ра гу зна ка вых фі гур, 
да тыч ных да мін скай Ло шы
цы, — і кла сік бе ла рус кай лі
та ра ту ры Він цэнт Ду нінМар
цін ке віч, кам па зі тар Ста ні слаў 
Ма нюш ка, мас та кі Ян Да мель 
і Ва лен цій Вань ко віч. Кні га ж 
Юрыя Кур’ я но ві ча — гэ та па
куль адзі нае вы дан не па гіс то
рыі Ло шыц кай ся дзі бы, адзі нае 
яе да сле да ван не. А куль тур на 
гіс та рыч ным аб’ ек там ён зай
ма ец ца з пе ра пын ка мі амаль 
чвэрць ста год дзя.

Пра што га ва ры лі на ім прэ
зе? У ча се ар хіў ных да сле да ван
няў аў та ру па шчас ці ла знай сці 
ру ка піс ны тэкст Ян кі Ку па лы, 
да та го ж уда ло ся ідэн ты фі ка
ваць ад на го з яго ад ра са таў: 
Яра сла ва Ясін ска га. Ён быў ад
ным з пер шых кі раў ні коў Ло
шыц ка га ма ёнт ка пас ля яго на
цы я на лі за цыі са вец кай ула дай 
у 1920 го дзе. Да след чык ад шу
каў за яву Ясін ска га ад 6 жніў
ня 1920 го да ў Мін скі гу берн
скі зя мель ны ад дзел з прось бай 
“предоставить ра бо ту по специ
альности техникамеханика” з 
улас на руч ны мі ру ка піс ны мі рэ
ка мен да цы я мі. Да лі ж іх прось
бі ту пер шы стар шы ня Ін сты ту
та бе ла рус кай куль ту ры Сця пан 
Не кра шэ віч і Ян ка Ку па ла.

Ця гам доў гіх га доў у ся дзі
бе пра ца ва лі, як ужо згад ва ла ся, 
на ву коў цысе лек цы я не ры. Там і 
па ча ла ся бе ла рус кая на ву ко вая 
се лек цыя.

3 Лёс Юрыя Кур’ я но ві
ча зні та ва ны не толь кі 
з Мінск ам, але й з Ту

раў шчы най, якой ён пры свя ціў 
на ву ко вапа пу ляр ны да вед нік 
“Ту раў. Ста ра жыт ны і су час ны”. 
Аў тар даў но за хоп ле ны не паў
тор най пры ро дай па лес ка га 
рэ гі ё ну, да сле да ван нем яго мі
нуў шчы ны. Пры чым гэ та, му шу 
за пэў ніць, не па каз ное, не гуль

ня вое захапленне. Пісь мен нік, 
да след чык спры яе збе ра жэн ню, 
ад наў лен ню та го ду хоў накуль
тур на га ася род дзя. На ім прэ зе 
ў му зеі га ва ры лі: сён ня шмат
лі кія эк скур сіі, па лом ніц твы ў 
та ям ні чыя мяс ці ны краю — ужо 
не дзі ва. Ту раў, Ту раў шчы ну на
вед ва юць як бе ла ру сы, так і гос
ці з за меж жа. І ма ла хто зга дае, 
што ме на ві та Юры Кур’ я но віч 
пер шым па чаў пі саць у СМІ пра 
за гад ка васць ка мен на га кры жа 
на Ба ры са глеб скіх мо гіл ках, які 
рас це з зям лі. Тое дзі ва як раз і 
хо чац ца лю дзям па ба чыць.

На прэ зен та цыі пра фе сар 
Аляк сей Віш неў скі на зваў аў та
ра муд рым і ці ка вым па плеч ні
кам, які пад рых тоў вае чы та ча да 
ўспры ман ня змес ту кні гі, сва ёй 
прад мо вай: пра бяс кон цапры
го жае спа сці жэн не на мі та ям ні
цаў ма тэ ры яль на га све ту. Алесь 
Гі бокГіб коў скі да дае: Юры 
Кур’ я но віч паса праўд на му лю
біць сваю род ную зям лю, та му 
й па чы нае агле дзі ны Па лес ся з 
та го міс тыч на га мес ца, дзе б’ец
ца сэр ца Па лес ка га краю. А гэ та 
поў дзень Бе ла ру сі, ўзбя рэж жа 
не ўтай ма ва нана ра віс тай Пры
пя ці, якой ад дае сваю да ні ну 
ма лень кі Стру мень. Ся род ба
лот ных ка пі шчаў, ста ра жыт ных 
сла вян скіх па се лі шчаў і рэшт каў 
пер шых хрыс ці ян скіх хра маў, 
дзе са мо па вет ра ла шчыць нас 
па ля шуц кім ду хам пад ан няў і ле
ген даў, ста іць Ту раў — пра ра дзі
ма ўсход не сла вян скіх на ро даў, 
рэ лік та вая скар бон ка бе ла рус кай 
эт на гра фіі. На ват сён ня, пад
крэс лі вае аў тар, зям ля Ту раў ская 
для мно гіх — terra іncognіta.

Да зво лю са бе та кі свет лы 
ўспа мін. Пер шыя ры сы мі фа
ла гіч най шмат знач нас ці Ту раў
шчы ны яск ра ва вы ма лёў ва лі ся 
пе ра да мной, ка лі мы з Юры ем 
пе ра яз джа лі ад ной чы Пры пяц
кі мост — еха лі па ша шы ад 
Жыт ка віч да Ту ра ва. Пе рад ва
чы ма паў ста ла ве ліч ная ра ка ў 
дзі вос най акай моў цы зя лё ных 
ад веч ных ля соў. І над усёй пра

сто рай — га нар лі ване за леж ны 
па лёт бус лоў. Гле дзя чы на той 
не руш, мы ні бы вяр та лі ся ў па ру, 
ка лі ўла да ры лі на Па лес сі дры га
ві чы, драў ля не. Мо жа, га ва ры лі, 
гэ та сю ды пры во дзіў драў лян скі 
князь Мал cвaіx дзя цей — пры
га жу ню Ма лу шу й ду жа га Да
бры ню, каб яны атры ма лі пер
шае баць коў скае на стаў лен не й 
ра зу мен не та кіх най важ не шых 
па няц цяў, як сва бо да, не за леж
насць і лю боў да сва ёй Ра дзі мы. 
A ці не пе рад ала по тым, раз ва жае 
ў кні зе аў тар, яго дач ка па кры ві 
свай му сы ну Ула дзі мі ру Вя лі ка
му, хрыс ці це лю Рус кай зям лі, гэ
ты не за леж ніц кі, сва бо да люб ны 
дух, а яго дзядзь кавы ха ва цель 
Да бры ня — ва яў ні чы пыл?

Па слу ха ем. Па лес се па мя
тае, яно — жы вое, і га ва рыць 
умее, і чуй ны — па чуе…

A ці не бы ваў тут, над Пры
пяц цю, по тым і Свя та полк 
Туpaўcкі са сва ёй жон кай — дач
кой поль ска га ка ра ля Ба ляс ла ва 
І Ха роб ра га? Трэ ба ж бы ло яму 
па сак рэт ні чаць з Ба ляс лаў най 
паза бра май кня жац ка га па ла ца 

з xaўpycнікaмі кі еў ска га кня зя 
Ула дзі мі ра Свя та сла ва ві ча ды 
част ко ва су няць хва ля ван не, 
pacпавесці пра свае на ме ры за
няць вя лі ка кня жац кі па сад у Кі
е ве. За ад но па ра іц ца пра ўдзел 
у гэ тай спра ве яе ду хоў ні ка — 
біс ку па Рэй нбер на.

На ім прэ зе ў му зеі мы па га
дзі лі ся з аўтарам: за сму гою ча су 
не раз гле дзець ні ма ры дач кі кня
зя Ма лу шы, ні пад ра бяз нас ці яе 
да чы нен няў з му жамкня зем Свя
та сла вам Іга ра ві чам. Не раз гле
дзець і аб ста ві наў тра гіч на га лё су 
Свя та пол ка, пра зва на га ле та піс
цам Ака ян ным, яко га Юры Кур’
я но віч не раз уз гад вае ў кні зе. 
Ва ле ры  Ге ра сі маў слушна казаў: 
кні гі на ша га з ім сяб ра яшчэ ады
гра юць сваю пры кмет ную ро лю ў 
бе ла рус кім Ад ра джэн ні.

Вось та кім ду хоў ным і па
ву чаль ным, за гад ка вым і па
зна валь ным, вы со ка мас тац кім і 
ўдум лі вым стаў ся на пры кан цы 
Го да ма лой ра дзі мы лі та ра тур
ны трыг лаў пісь мен ні када след
чы ка.

УладзімірБарысенка

Ка ар ды на ты твор час ці Юрыя Кур’ я но ві ча

Ад рэдакцыі. Ад куль з’я віў ся ў бе ла ру са ін та рэс да сы на 
Укра і ны? З та кім пы тан нем, рых ту ю чы тэкст да дру ку, мы звяр
ну лі ся да Юрыя Кур’ я но ві ча. “Я даў но сяб рую з на шчад ка мі Іва на 
Фран ка, — удак лад ніў Юры Ула дзі мі ра віч. — Са свет лай па мя
ці спа да ры няй На дзе яй Фран ко (праў нуч ка пісь мен ні ка, унуч ка 
яго на га сы на Пят ра) мы, як ка жуць, сяб ра ва лі сем’ я мі. Дый ця пер 
пан Анд рэй, яе муж, — мой леп шы ся бар. Па ча так сяб роў ства — 
тое асоб ная гіс то рыя. Укра і ну, і ме на ві та За ход нюю, я ве даю са 
шко лы. І та ды ў нас там бы лі вель мі бліз кія лю дзісяб ры. Я пла
на ваў на ват па сту паць у Чар на віц кі дзярж уні вер сі тэт”.

Юры Кур’ я но віч

Здымак на ўспамін у музеі на параднай лесвіцы

Ва та, пер шы снег і зуб ны па ра шок

гоДмАлойрАДзімы
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Гар таю ста рон кі аль ма на
ха “Жы ран до ля”, які вы пус кае 
Брэсц кае аб лас ное ад дзя лен не 
Са ю за бе ла рус кіх пісь мен ні
каў. Ся род ін шых аў та раў — 
бе рас цей ская пісь мен ні ца Раі
саРаманчук, якая на ра дзі ла ся 
на Гро дзен шчы не: у вёс цы Лі
та раў шчы на Ка рэ ліц ка га ра ё
на. За кон чы ла Ва ран чан скую 
ся рэд нюю шко лу. За тым — 
Ба ра на віц кі тэх ні кум лёг кай 
пра мыс ло вас ці. Пра ца ва ла ў 
Ба ра на віц кім вы твор чым ба
ваў ня ным аб’ яд нан ні. Аў тар 
кніг паэ зіі “Сцеж ка ў дзя цін
ства”, “Ра мон ка вы ра нак”, 
“Звон ве ра со вы”, “Да бры ня”. 
А ў “Жы ран до лі” на дру ка ва
ная каз ка Ра і сы Ра ман чук “Ці
каў ны дож джык”. Гэ тая пуб лі
ка цыя пад штур хоў вае да та кой 
ідэі: ча му б не вы даць кні гу 
ан та ла гіч на га ха рак та ру “Ка
рэ ліч чы на лі та ра тур ная”?.. 
Мож на б са браць у ёй леп шыя 
тво ры аў та раў, якія там, у  тых 
мяс ці нах на ра дзі лі ся, і тых, хто 
ў роз ныя га ды ванд ра ваў ка рэ
ліц кі мі сцеж ка мі, а мо й па доў
гу жыў, пра ца ваў у Карэліцкім 
краі.

І та ды, не су мнен на, зной
дзец ца ў та ко га кштал ту ан
та ло гіі мес ца й тво рам, якія 
на пі са лі гос ці ды ўра джэн цы 
ка рэ ліц кай зям лі — Адам Міц
ке віч, Ян Ча чот, Він цэнт Ка ра
тын скі, Ян ка Брыль…

Вінцэнт Аляксандравіч
Каратынскі (1831–1891) — з 
ка рэ ліц кай вёс кі Се лі шча. На
ра дзіў ся ў ся лян скай сям’і. 
Баць ка яго ны — Аляк сандр 
Ка ра тай — атры маў воль ную 
ад свай го па на Яна За лес ка
га. Аду ка цыю Він цэнт атры
маў са ма ву кам: пад на гля дам 
мяс цо ва га ар га ніс та. Пра ца ваў 
хат нім на стаў ні кам, абы шоў 
мно гія мяс ці ны На ва град чы ны. 
У 1850–1862 га дах пра ца ваў 
сак ра та ром Ула дзі сла ва Сы ра
ком лі. Ра зам з рус кім пра за ікам 
Мі ка ла ем Ляс ко вым па да рож
ні чаў па пра сто рах Паў ноч на
За ход ня га краю. Па кі нуў пас ля 
ся бе мно гія гіс та рыч накрая
знаў чыя на тат кі, у тым лі ку — 
і пра На ва гра дак, На ва град скі 
край, мяс ці ны, бліз кія да Ка рэ
лічаў.

Ро дам з Сі ня ўскай Сла ба
ды — лі та ра ту раз на вец і кры
тык УладзімірКалеснік (1922–
1994). Ву чыў ся ў Ярэ мі чах. 
Во дзе са праўд нае лі та ра тур на
мас тац кае гняз до!.. Ула дзі мір 
Ка лес нік і пар ты за ніў у род най 
Ка рэ ліц кай ста рон цы. Пас ля 
вай ны, за кон чыў шы фі ла ла гіч
ны фа куль тэт Мінск ага пе дінс
ты ту та, кры ху па пра ца ваў шы ў 
Баб руй скім пе дінс ты ту це, Ула
дзі мір Анд рэ е віч на ўсё жыц
цё звя заў свой твор чы й жыц
цё вы лёс з Брэс там, Брэсц кім 
дзярж уні вер сі тэ там. За гад ваў 
ка фед рай бе ла рус кай мо вы й 
лі та ра ту ры. Вы даў кні гі лі та
ра тур най кры ты кі, гіс та рыч на
лі та ра тур ных ма тэ ры я лаў “Час 
і пес ні”, “Вет ра зі Ады сея: Ула
дзі мір Жыл ка і ра ман тыч ная 

тра ды цыя ў бе ла рус кай паэ зіі”, 
“Мак сім Танк”, “Ян ка Брыль”, 
“Тва рэн не ле ген ды”, “Усё ча
ла ве чае”… Ра зам з Але сем 
Ада мо ві чам, Ян кам Бры лём 
ства рыў кні гу “Я — з вог нен
най вёс кі”, у якой рас каз ва ец
ца пра лё сы жы ха роў спа ле ных 
фа шыс та мі, па лі ца я мі вё сак. 
Кні га “Я — з вог нен най вёс кі” 

пе ра кла дзе ная на мо вы роз ных 
на ро даў све ту, вы да дзе на ў шэ
ра гу кра ін за меж жа.

Ярэ мі чы, Сі ня ўская Сла ба
да, Рудзь ма, Ско ры чы — “лі та
ра тур ныя” вёс кі. У Ско ры чах 
на ра дзіў ся па эт АлесьМілюць 
(1908–1944): у звы чай най ся
лян скай сям’і. Дру ка вац ца па
чаў на пры кан цы 1920х га доў 
у за ход не бе ла рус кім дру ку. З 
та го ча су за ста лі ся вер шы “Бя
ро зы”, “По кліч”, “Мой ідэ ал”, 
“Вяс ною”. А ка лі на дыш ло 
17 ве рас ня 1939 го да і Гро дзен
шчы на, Ка рэ ліч чы на ака за лі ся 
ў скла дзе Са вец кай Бе ла ру сі, 
Алесь Мі люць па чаў дру ка
вац ца ў стаўб цоў скай ра ён най 
га зе це. Пі саў пра ся лян скую 
до лю, апя ваў ха раст во род на
га краю. Цяп ер вер шы паэ та 
мож на пра чы таць у ка лек тыў
ных збор ні ках пас ля ва ен на га 
ча су — “Мы іх не за бу дзем”, 
“Сця гі і па ход ні”, “Кры вёю 
сэр ца”, “Ро ста ні во лі”. Мо 
прый дзе час — і тво ры ка рэ ліц
ка га паэ та, які ў каст рыч ні ку 
1944 за гі нуў у баі з гіт ле раў ца
мі ва Ус ход няй Пру сіі, бу дуць 
вы да дзе ны асоб най, ня хай са бе 
й не вя ліч кай кні гай…

З прыярэ міц кай вё сач кі 
Рудзь ма — і пра за ік, ва ен ны 
жур на ліст Анатоль Смалян
ка (1936–2014). Ён — аў тар 
ра ма наў “Дзень і ўсё жыц цё”, 
“За бі тае ка хан не”, яшчэ доб
ра га ту зі на кніг мас тац кай і 
да ку мен таль най про зы. Пра 
сваё ва ен нае дзя цін ства, па
дзеі, што ад бы ва лі ся ў Рудзь
ме ды ін шых ва ко лі цах Ярэ міч 
(да рэ чы, пас ля Вя лі кай Ай
чын най ужо Ана толь за кон чыў 
Ярэ міц кую ся рэд нюю шко лу), 
бла ка ду ў На лі боц кай пу шчы 
рас ка заў у да ку мен таль най 
апо вес ці “Мы не ска ры лі ся”. 
Мно гія свае тво ры ўжо ў ста
лым уз рос це Ана толь Сма лян ка 
на пі саў у ка рэ ліц кай ста рон цы, 
дзе ў яго бы ло ле ці шча. Мне 
да во дзіц ца час та бы ваць у гэ
тым краі. Ста ра юся не мі наць 

Ярэ міч, Тур ца, За гор’я, ін шых 
па се лішч па блі зу Ка рэ лічаў. 
За зі раю ў мяс цо выя пра ва слаў
ныя й ка та ліц кія хра мы, пра
ходж ва ю ся роз ны мі сцеж ка мі, 
за віт ваю на мяс цо выя мо гіл кі.

Не па да лёк ад Ярэ міч і Ту
рэц, за 15 км на паў днё вы ўсход 
ад Ка рэ лі чаў, на да ро зе Ка рэ лі
чы — Мір. Вя до масць па се лі
шча мае з XІІІ ста год дзя. Пер шы 
ўспа мін — у Га ліц каВа лын
скім ле та пі се. У XVІ ста год дзі 
Ту рэц атры маў ста тус мяс тэч ка. 
Па се лі шча ўва хо дзі ла ў склад 
На ва град ска га па ве та, на ле жа ла 
Хад ке ві чам. У XVІІ ста год дзі ў 
мяс тэч ку ў адзін час дзей ні ча
лі кас цёл ка та ліц кі, грэ кака та
ліц кая царк ва ды пра ва слаў ная 
драў ля ная Юр’ еў ская царк ва. 
Бы лі там і млы ны, і корч мы, і 
кра мы. По бач з мяс тэч кам — 

фаль ва рак і ма ён так Ліп ніц кіх 
і Сві дзін скіх. У 1887м у Тур цы 
на ра дзіў ся пра за ік, бай ка пі сец 
АнатольДзяркач (быў рэ прэ
са ва ны і ў 1937м рас стра ля ны). 
Аў тар кніг “Пра па поў, пра дзяд
коў, пра ся лянму жы коў” (1925), 
“Мі ко ла ва гас па дар ка” (1927), 
“На шы пры яце лі” (1928), “Звя
ры на шых ля соў” (1929), “Бог 
удвох” (1930), “Усім па тро ху…” 
(1930), “Ка чар гой па аб ра зах” 
(1930)… У Тур цы яшчэ ў да рэ
ва лю цый ныя га ды на стаў ні чаў 
бу ду чы кла сік бе ла рус кай дзі
ця чай лі та ра ту ры Ян ка Маўр 
(1883–1971).

Да вай це за зір нем і ў лі та ра
тур ныя Ка рэ лі чы. Папер шае, 
падоб ра му ра дуе, на ват здзіў
ляе га рад ская та па ні мі ка гэ та га 
не вя лі ка га рай цэнт ра. Ёсць тут 
у ву ліц са мыя роз ныя пісь мен
ніц кія наз вы: Ада ма Міц ке ві ча, 
Ска ры ны, Яку ба Ко ла са, Ян кі 
Ку па лы…

А падру гое… У Ка рэ лі
чах на ра дзіў ся яў рэй скі па эт, 
дра ма тург, пе ра клад чык Іцхак
Кацэнельсон (1886–1944). Ра
зам з баць коў скай сям’ ёю Іц хак 
пе ра ехаў у поль скую Лодзь. З 
па чат кам Дру гой су свет най 
вай ны Іц хак ра зам з жон кай і 
дву ма сы на мі ўцёк у Вар ша ву. 
Там па тра піў у ге та. Су пра цоў
ні чаў з ан ты фа шысц кім пад
пол лем. 14 жніў ня 1943 го да 
Іц ха ка й яго сям’ю дэ пар та ва
лі ў Трэб лін ку. Пры няў удзел 
у паў стан ні. Пад поль шчы кі 
зра бі лі для паэ та да ку мен ты 
гра ма дзя ні на Ган ду ра са. У вы
ні ку ён быў ін тэр на ва ны ў 
Фран цыю, ды ад туль усё ж па
тра піў у Асвен цым. Там і быў 
за бі ты ўра джэ нец Ка рэ лі чаў 
па эт Іц хак Ка цэ нель сон: 1 мая 
1944 го да. Яск ра вым мас тац кім 
свед чан нем фа шысц кіх здзе каў 

над яў рэ я мі з’яў ля ец ца “Пес
ня пра за бі ты яў рэй скі на род” 

Іц ха ка Ка цэ нель со на. Кам па
зі тар Э. Раз до лі на за пі са ла па 
гэ тым тво ры “Рэ кві ем пра ка
та стро фу”.

Ка рэ лі чы — і ра дзі ма яў рэй
ска га паэ та, дра ма тур га, пуб лі
цыс та ДавідаЭйнхорна (1886–
1973). З 13 га доў пі саў вер шы 
на іў ры це. Су пра цоў ні чаў з 
роз ны мі пе ры я дыч ны мі вы дан
ня мі. Вы даў у Віль ні й Вар ша
ве не каль кі збор ні каў вер шаў. 
У 1912 го дзе быў арыш та ва ны 
за рэ ва лю цый ную дзей насць. 
Пас ля паў го да аст рож на га за
та чэн ня вы му ша на па кі нуў Ра
сій скую ім пе рыю. З та го ча су 
жыў у Фран цыі, Швей ца рыі, 
Гер ма ніі, з 1940 го да — у ЗША.

Ка рэ ліч чы на — гэ та край 
дзя цін ства, юнац тва на род на
га пісь мен ні ка Бе ла ру сі Янкі
Брыля (1917–2006). Хоць на
ра дзіў ся ён, як вя до ма, у Адэ се, 
ад нак у 1922м ра зам з баць ка
мі вяр нуў ся на ра дзі му прод
каў: у вёс ку За гор’е (За го ра) 
на На ва град чы ну (ця пер гэ та 
Ка рэ ліц кі ра ён). На Ка рэ ліч чы
не па ча так твор чых, жыц цё вых 
да рог пісь мен ні каў, ак цё раў 
АнатоляЖука (1949–2009) ды 
ПятраЛамана. Да рэ чы, сё ле
та споў ні ла ся 70 га доў з ча су 
іх на ра джэн ня. Хлоп цы з Ярэ
мі чаў на ват ся дзе лі ра зам у ста
рэй шых кла сах мяс цо вай шко
лы — пра тое ці ка ва на пі са ла 
Ма ры на Каз ло віч у ра ён най 
га зе це “По лы мя” (05.09.2019). 
З Ка рэ ліч чы ны ро дам пра за
ік, лі та ра ту раз наў ца Уладзімір
Навумовіч, па эт, дзі ця чы пісь
мен нік і мас так Мікола Бусь
ко, пра за ік Яўген Крамко… 
У Ка рэ лі чах ця пер жы ве пісь
мен ні цакрая знаў ца Святлана
Кошур. Тво ры мно гіх мяс цо
вых аў та раў дру ку юц ца ў ка рэ
ліц кай ра ён най га зе це. Ёсць у іх 
пуб лі ка цы ях цеп лы ня, шчы
расць, прад вы зна ча ныя, пэў на, 
энер ге ты кай гэ тай слаў най зям
лі, яе пра ца ві тых і та ле на ві тых 
лю дзей.

АлесьКарлюкевіч

радзімазнаўства

Карэліцкімі 
сцежкамі

Ігнат Дамейка

Янка Брыль

Анатоль Жук

Адрэдакцыі.Да лу чым да ўра джэн цаў Ка рэ ліч чы ны, спры чы не ных да мас тац тва сло ва, Іг на та 
(Іг на цы, Іг на ся) Да мей ку (1802–1889): вя до ма га ву чо на га, на цы я наль на га ге роя Чы лі. Не быў ён 
“пра фе сій ным” лі та ра та рам, але ж меў эн цык ла пе дыч ныя ве ды, пра явіў та лен ты як ге о лаг і мі не
ро лаг, ге ог раф і эт но лаг, фі зік і ба та нік, бі ё лаг і ме та лург, мо ва знаў ца й хі мік, пе да гог і рэ фар ма тар 
аду ка цыі. Ура джэ нец вёс кі Вялікая Мядз вяд ка (та ды — На ва град скі па вет, ця пер — Ка рэ ліц кі ра ён) 
быў ад ным з ак ты віс таў ві лен ска га Та ва рыст ва фі ла ма таў, сяб рам Ада ма Міц ке ві ча. Ге ні яль ны па эт 
зра біў яго ад ным з пер са на жаў паэ мы “Дзя ды” (пад фі ла мац кай мя нуш кай Жэ го та), акрэс ліў воб раз 
сяб ра і ў паэ ме “Пан Та дэ вуш”. Пры на пі сан ні апош няй Жэ го та быў Ада му, як пі ша Кас тусь Цвір ка ў 
прад мо ве да кні гі Іг на та Да мей кі “Мае па да рож жы” (Мн., “Бе ла рус кі кні га збор”, 2002), не за мен ным 
па моч ні кам і кан суль тан там. Да след чык лі чыць, што як раз Да мей ку меў на ўва зе Адам Міц ке віч, на
пі саў шы пра той час: “І сяб ры та ды па ма га лі сва і мі рас ка за мі, і для пес ні мне кі да лі сло ва за сло вам”. 
Мяр ку ец ца, што Жэ го та стаў пра воб ра зам Яца ка Сап лі цы, ад на го з га лоў ных ге ро яў тво ра, і паэ му 
аў тар ха цеў на зваць: “Жэ го та”.

Зга да ная кні га Іг на та Да мей кі — па сут нас ці, пер шая су стрэ ча бе ла рус кіх чы та чоў з яго най твор
час цю. Па ба чы ла свет кні га да 200год дзя аў та ра ў пе ра кла дзе Здзіс ла ва Сіць кі з поль скай мо вы 
(кніг 19621963 га доў, вы да дзе ных у Поль шчы) і ка мен та ра мі пе ра клад чы ка ў се рыі “Гіс та рыч на
лі та ра тур ныя пом ні кі”. Так што Іг нат Да мей ка не толь кі ўскос на да лу ча ны да лі та ра ту ры, але й 
сам — гіс то рык, лі та ра тар. Пра кні гу “Мае па да рож жы” Кас тусь Цвір ка пі ша: “Чы та еш гэ тыя жы выя, 
не па срэд ныя за пі сы ву чо на гапа да рож ні ка — і дзі віш ся яго пісь мен ніц ка му май стэр ству, дзі вос на му 
ўмен ню ма ля ваць сло вам уба ча нае й пе ра жы тае”.
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Ад мет ная тэх на ло гія ткац тва па ясоў 
“на ні ту” — ці, як ка жуць у Ва ло жын скім 
ра ё не, “на на зе” — бы ла ра ней па шы
ра на па ўсёй Бе ла ру сі. Па клон, вя лі кая 
ўдзяч насць на ша нось біт кам уні каль
на га май стэр ства Ма рыі Ста ся ло віч і 
Хрыс ці не Лям бо віч, якія змаг лі па спя хо
ва ад ра дзіць ды збе раг чы ад мет ную тра
ды цыю на Ва ло жын шчы не: у аг ра га рад
ках Са каў шчы на й Ра каў! Гэ ты эле мент 
не ма тэ ры яль най куль тур най спад чы ны ў 
2016 го дзе быў уклю ча ны ў Дзяр жаў ны 
спіс гіс та рыч накуль тур ных каш тоў нас
цяў Бе ла ру сі.

Ма рыі Ста ся ло віч, якая ва ло да ла ўні
каль ным май стэр ствам, ад ра джа ла ткац
тва па ясоў “на ні ту”, тры га ды та му не 
ста ла. Па куль ха па ла сіл, ня гле дзя чы на 
свае дзе вя нос та, пра цаў ні ца з ра дас цю пе
ра да ва ла до свед і ве ды, пра во дзі ла май
старкла сы й до ма, і ў Са каў шчын скім 
сель скім Цэнт ры куль ту ры. Хрыс ці на 
Лям бо віч, ды рэк тар ка Ра каў ска га цэнт ра 
на род най твор час ці, пе ра ня ла не па срэд на 
“з рук” тэх на ло гію ад Ма рыі Мі ка ла еў ны. 
Ця пер яна кі руе гурт ком “Тка чы кі” й дзе
ліц ца до све дам з юны мі тка ча мі, ла дзіць 
май старкла сы. Па ясы Хрыс ці ны Ста ні

сла ваў ны ска рыс тоў ва юць у вя сель ных і 
ра дзін ных аб ра дах, яны ра зы хо дзяц ца па 
све це як су ве нір ная пра дук цыя з на цы я
наль ным бе ла рус кім ка ла ры там.

“Ва ло жын скія па ясы на гад ва юць 
стра ка тыя ўзо рыс тыя “та сём кі”, шы
ры ня іх не пе ра вы шае двух сан ты мет
раў, — рас па вя дае спа да ры ня Хрыс ці
на. — Ра ней у асноў ным вы ка рыс тоў ва лі 
ніт кі, спра дзе ныя ў ха тах. За асно ву бра
лі якас ныя ку жоў ныя (ку жаль ныя) ніт
кі, на больш гру быя па ясы — зрэб ныя. 
Іль ня ныя звы чай на й ад бель ва лі, а фар
ба ва лі рэд ка. Узор ткаў ся з ні так су кон
ных, спра дзе ных з аве чай воў ны, якую 
па да фар боў ва лі на ту раль ны мі фар ба мі: 
ка рой ду ба, ша лу пін нем цы бу лі ды ін
шы мі. У Ва ло жын скіх па ясах, як і на

огул у бе ла рус кіх, пе ра ва жа лі ад цен ні 
чыр во на га, бар во ва га, бе ла га ці шэ ра га. 
Да паў ня лі ж іх ніт кі чор на га, зя лё на га, 
жоў та га, фі я ле та ва га, сі ня га ко ле раў.

Ця пер у Ра каў скім цэнт ры на род най 
твор час ці шмат ро біц ца, каб дак лад на за
ха ваць і пе ра даць на шчад кам у спад чы ну 
тра ды цыю ткац тва: узо ры, ка ла рыс ты ку, 
наз вы, аб ра ды, звя за ныя з па яса мі… Як 
лі чыць спа да ры ня Хрыс ці на, да свед ча
ную май стры ху бач на, ка лі по яс зпад яе 
рук атрым лі ва ец ца шчыль ны, роў нень кі. 
Як і ў лю бым ра мяст ве, ткац твам зай ма
юц ца са мыя цярп лі выя. “По яс, як вя до ма, 
су пра ва джаў на шых прод каў ад на ра
джэн ня да смер ці, — за ўва жае Хрыс ці на 
Ста ні сла ваў на. — Не маў лят аб вяз ва лі, 
каб яны бы лі спа кой ныя, а нож кі роў
ныя. Ка лі по яс раз вяз ваў ся, то ў на ро дзе 
ка за лі, што ча ла век “рас па ясаў ся”: па во
дзіць ся бе не ад па вед на сі ту а цыі, за над та 
воль на, “раз вяз на”. Ка лі дзяў чы на збі ра
ла ся за муж, ёй трэ ба бы ло вы ткаць ка ля 
100 па ясоў! Бо па яса мі ж усю рад ню му
жа ня вест ка раней адо рва ла, і не толь кі. 
Ба бу лі пе ра да ва лі май стэр ства ўнуч кам, 
та му дзяў чын кі ўжо ў 8–10 га доў на цяг
ва лі ніт кі, за ма цоў ва лі іх на на гах — і так 
маг лі ткаць па ясы на ват у по лі, ка лі па
сві лі ка роў.

Ця пер тра ды цыі ткац тва па ясоў “на 
ні ту”, зда ец ца, не па гра жае знік нен не. 
На Ва ло жын шчы не дзе ці ву чац ца ства
раць уні каль ныя вы ра бы ў Ра ка ве, у До
ме куль ту ры аг ра га рад ка Са каў шчы на, 
дзе ство ра ны па койму зей тра ды цый ных 
па ясоў. Ад нак для па спя хо ва га за ха ван ня 
ўні каль най тэх на ло гіі та го ма ла, лі чаць 

экс пер ты. Да рэ чы, па ясы й сён ня мо гуць 
вы кон ваць функ цыі як дэ ка ра тыў ныя, 
так і прак тыч ныя. Імі ж мож на пад вяз
ваць су час ныя су кен кі, на сіць са шта на
мі, упры гож ваць ва ла сы, вы ка рыс тоў ваць 
у якас ці за кла дак для кніг... “Як нось бі
ты ад мыс ло вай тра ды цыі мы з па ша най 
і го на рам ста вім ся да та го, што за ста ло
ся ад прод каў, бо тэх на ло гія ткац тва па
ясоў — важ ная част ка мяс цо вай куль ту
ры, якую трэ ба за хоў ваць і пе ра да ваць 
на шчад кам, — упэў не на Хрыс ці на Лям
бо віч. — А як пры ем на бы вае ба чыць ра
дас ныя тва ры юных май строў пас ля та го, 
як зпад іх рук з’я віў ся пер шы по яс! Быц
цам уз нік ла ня бач ная по вязь іх з да лё кі мі 
ро дзі ча мі”.

РаісаМарчук.
Фо та ПаўлаБакушава.
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Паясы з Валожыншчыны

“Голас Радзімы”:  хутка 65 гадоў!

Стра ка тыя ўзо рыс тыя “та сём кі” на гад ва юць па ясы, 
за ха ва ныя май стра мі для бу ду чых па ка лен няў

Хрыс ці на Лям бо віч 
у тра ды цый ным шля хец кім строі 

кан ца ХІХ — па чат ку ХХ ст., 
ха рак тэр ным для Ва ло жын шчы ны

Ва ло жын скія па ясы

якпеснямі,такі
непаўторным
калейдаскопамбеларускіх
народныхстрояўствараўся
радаснынастройнапершым
конкурсебеларускай
песніўлатвіі

Ёсць у ад ным з тво раў бе ла рус
ка га паэ тапе сен ні ка Іва на Ці таў
ца дзі вос ныя сло вы: “Жыц цё маё 
пес няй спа ві та”. Яны мне ўзгад
ва юц ца і ў да чы нен ні да свя точ най 
ім прэ зы — пер ша га Кон кур су бе
ла рус кай пес ні Лат віі, што пра хо
дзіў у Ры зе 23 ліс та па да 2019 го да ў 
Па ла цы куль ту ры “Zіemel blazma”. 
Ідэю кон кур су па да лі су пра цоў ні
кі Ам ба са ды Бе ла ру сі ў Лат віі, яе 
пад тры маў Рэс пуб лі кан скі цэнтр 
на цы я наль ных куль тур Мін куль
ту ры Бе ла ру сі. Знай шлі ся й фун
да та ры, у лі ку якіх — бе ла рус кі 
вы твор ца кас ме ты кі “Бел іта — Ві
тэкс”, Та ва рыст ва са дзе ян ня лат
вій скабе ла рус кім эка на міч ным 
су вя зям, Даб ра чын ны фонд лат вій
ска га бан ка “Rіetumu”, бе ла рус кі 
прад пры маль нік, Га на ро вы кон сул 
Лат віі ў Бе ла ру сі Аляк сей Са ўчук. 
Кон курс пад тры ма ны й за кошт 
срод каў Дзярж пра гра мы “Куль ту
ра Бе ла ру сі” на 2016–2020 га ды 
(пад пра гра ма “Бе ла ру сы ў све це”).

Рыж ская во сень ба га тая бы
ла сё ле та на доб рыя бе ла рус кія 
спра вы: пра хо дзі лі Дні бе ла рус

кай куль ту ры, ад кры ла ся вы ста ва 
бе ла рус кіх мас та коў, мы на вед
ва лі ма гі лы вя до мых бе ла ру саў 
на Дзя ды, прай шлі Ку па лаў скія 
чы тан ні ў Рыж скай бе ла рус кай 
асноў най шко ле імя Ян кі Ку па
лы… І пер шы Кон курс бе ла рус
кай пес ні стаў зна ка вай па дзе яй: 
бо аха піў ён усю Лат вію. У ім прэ
зе паў дзель ні ча лі 16 ка лек ты ваў 
(з іх два дзі ця чыя) з 9 га ра доў. І 
па плы лапа ля це ла на лёг кіх кры
лах пес ня бе ла рус кая ад ста лі цы 
да ўскра ін, абу джа ю чы ў сэр цах 
на шых столь кі роз ных па чуц цяў! 
Без умоў на, і та ле на ві тыя спе ва кі 
кож ны пасвой му, і сцэ на не для 
ўсіх — мес ца звыч нае, але ра зам 
яны вя лі кую спра ву ро бяць: уз
ба га ча юць бе ла рус кую куль ту ру. 
І кож ны з іх — як свое асаб лі вая 
квет ка на цыі, а чым іх бо лей, тым 
пры га жэй шы наш пе сен ны бу кет.

За ўва жу: пе сен ны кон курс
ны бу кет атры маў ся да во лі раз
на стай ным, і вель мі доб ра, што 
кож ны гурт мае ў рэ пер ту а ры 
пес ню на род ную. Вы ка наў
цы тон ка, мяк ка, пана род на му 
прос та вя лі “ме ло дыю свя та”, 
ства ры лі кры ху на сталь гіч ны 
на строй у слу ха чоў, пе ра важ
на тых, хто жы ве ўда ле чы ні 
ад Баць каў шчы ны. Апра ча на
род най пес ні, гу ча ла й аў тар
ская — за тое на ша ўдзяч насць 

асаб лі вая Ста ні сла ву Ва лодзь ку, 
вер шы яко га доб ра кла дуц ца на 
му зы ку, цу доў на гу чаць у вы ка
нан ні зем ля коў.

Ус цеш на, што ства раў ся ў 
за ле свя точ ны на строй як пес
няй, так і ка лей да ско пам бе ла
рус кіх на род ных стро яў. Коль кі 

ў іх ко ле раў, коль кі паў то наў! 
І зда ец ца мне ча сам, што ме
на ві та пес няй, не ка лі яшчэ ба
бу ляй на пе тай, ды вы шы ва най 
ру ка мі ма ці ка шу ляй, бя лют кім 
фар ту хом на тон кім ста не дзяў
чы ны мы змо жам “да сту кац ца” 
ў ро зу мы, сэр цы ада рва ных ад 
ро дупле ме ні “кас ма па літ аў”. 
І зра зу ме юць, ад чу юць яны ве
лі зар ную жыц ця дай ную энер ге
ты ку на шай спад чы ны!

На пра ця гу ўся го дня ў за
ле па на ваў свя точ ны на строй. І 

на ват са мі ўдзель ні кі, не толь
кі слу ха чы, ба чы ла я, ча сам 
за бы валі ся, што ідзе кон курс: 
прос та ра да ва лі ся, што та кое 
бе ла рус кае пе сен нае свя та ў 
Ры зе ста ла яваю. А між тым 
кож нае вы ступ лен не ацэнь ва ла 
пра фе сій нае жу ры. У яго ўвай
шлі кі раў ні ца Між на род на га 
фес ты ва лю “Rіga Symphony” 
Але на Швіл пэ, да цэнт Лат вій
скай ака дэ міі му зы кі імя Язэ

па Ві та ла, док тар мас тац тваў 
Іе ва Ці хоў ска, фун да тар, ды
рэк тар фір мы “Sture V” Ва сіль 
Зай цаў, кон сул Ге не раль на га 
кон суль ства Бе ла ру сі ў Даў га
піл се Яў ге нія Барт ке віч, дэ кан 
фа куль тэ та му зыч на га мас тац
тва Бе ла рус ка га дзярж уні вер
сі тэ та куль ту ры й мас тац тваў 
Іры на Гра мо віч. Пра фе сі я на лы 
на зва лі леп шы мі: ан самбль бе
ла рус кай пес ні “Жу ра він ка” з 
Вэнт спіл са й два дзі ця чыя ка
лек ты вы — гэ та “Ва вё рач ка” 

(Рыж ская бе ла рус кая шко ла) і 
дзі ця чая сту дыя “Скарб ні ца” з 
Даў гаў піл са.

Він шу ем пе ра мож цаў кон
кур су! Мяр ку ец ца, што яны 
прад ста вяць Лат вію на Фес ты ва
лі мас тац тваў бе ла ру саў све ту ў 
2020 го дзе. І ўсім ін шым удзель
ні кам так са ма жа да ем твор чых 
пос пе хаў ды згад ваць час цей сло
вы кам па зі та ра Мі ха і ла Глін кі, 
род яко га мае моц ныя бе ла рус кі 
ка ра ні: “Усе спе ва кі ад пры ро ды 
не дас ка на лыя й вы ма га юць на
ву чан ня, мэ та яко га — вы пра віць 
не да хо пы і ўдас ка на ліць го лас”.

Мы спа дзя ем ся, што но вы 
Кон кур с бе ла рус кай пес ні ў Лат
віі ста не доб рай тра ды цы яй. З 
мност ва вы слоў яў, што сла вяць 
пес ню, пры вя ду мер ка ван не 
ўлю бё на га ў пе сен ную твор часць 
паэ та Сяр гея Па нізь ні ка, шэ раг 
вер шаў яко га так са ма на бы лі пе
сен ныя кры лы: “Пес ня — пла да
нос ны жанр, які ду хоў на ўз вы
шае, яд нае й ла го дзіць лю дзей. 
Пес ня — ні бы той Даб ра свет: 
плы ве з Ве лі код най зва ні цы й спа
ра джае ў су пля мен ні каў па чуц ці 
лю бо ві, вер нас ці. Ён аклі кае нас, 
каб уме лі ў гра ма дзе ра да вац ца, 
не ба я лі ся агуч ваць на мо ле ную 
на шы мі прод ка мі пра сто ру — і 
на тхня лі ся Жыц цём”.

ГаннаІване, 
вя ду чая кон кур су, на мес ні ца 

ды рэк тар кі Рыж скай 
бе ла рус кай асноў най шко лы 

імя Ян кі Купалы 

У Ры зе — пе сен ны бу кет 
уПерШыНю!

Жыццё і гэтых спявачак, што выступалі ў Рызе,  
беларускаю песняй спавіта


