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РыгорГарэшка

СпадарМікола,даўнісябар
“ГоласуРадзімы”,заглянуўня
даўнаўрэдакцыю—падзяліц
ца навінамі. Вочы свецяцца,
настрой сонечны. Згадваў, як
святкаваў Купалле ў Вязын
цы:якёнкажа,лякалыскіЯн
кіКупалы. З раніцы ўМінску
7 ліпеня, у дзень нараджэння
Песняра, дзеячы культуры,
прыхільнікі ягонай творчас
ці ўсклалі вянкі да помніка ў
Скверы Янкі Купалы. Была
душэўная імпрэза з удзелам
дзяцей, моладзі, пісьменікаў,
якуюсумесналадзіліКупалаў
скі музей ды Беларускі фонд
культуры.“Потымназаказным
аўтобусе паехалі ў Вязынку,
— расказвае Мікола Конана
віч.—Сустракаў нас песнямі
народнымі гурт зМаладзечна.
Мыўсеразамускладаліквета
кі да помніка, недзе ў гадзіну
дня.Потымлягумнабылаўра
чыстасцьзудзеламяквядомых
пісьменнікаў, так і мясцовых.
Гаварылі пра Купалу, ягоны
ўнёсак у духоўнае жыццё Бе
ларусі, таксама й свету— бо
творыкласіка,яквядома,пера
ведзеныўжонадзясяткімоваў.
Хораша ўпісаліся ў імпрэзу й
выступленні фальклорных ка
лектываў”.

Менавіта ў такой сяброў
скай, святочнай атмасферы

УладзімірГілеп,ТадэушСтру
жэцкі дыАнатоль Бутэвіч, вя
домыялюдзіБеларусі, уручалі
Міколу Конанавічу Ганаровы
знак“Рупліўцу.Стваральніку”.
Шчаслівы яго ўладальнік ра
дуецца — ад душы. Паказвае
сам знак іпасведчанне, у якім
гаворыцца: ушанаваны ён у
адпаведнасці з рашэннем вы
канкамарадыГрамадскагааб’
яднання“Беларускіфондкуль
туры”. І хоць яшчэўвесну тое
вырашылі—алежяк здорава
ўручылі!

Мойсубяседнікзгадвае,што
шляхягоныдахвалюючайдзеі
пачынаўся ў вёсцы Гарывада:
якраз там, кажа, у дзяцінстве
поўзаўмаленькіўпяскуляба
бінайхаты.“ГэтаРэчыцкіраён,
іякразтам,дземыколісьбега
лі на поплаве, знайшлі потым
геолагі, бурыльшчыкі першую
беларускуюнафту,—згонарам
удакладняеМікола.— Бабулю
ж маю звалі: Алена Сапончы
кава.Мяркую,мясцовыяпамя
таюць яе. Бо вёска жыве, там
збудаваліновуюмалочнатавар
ную ферму. Вяскоўцы, праўда,
многіяпадалісяўсвет:жывуць
іўРэчыцы—гэтаза7кіламет
раў, і ўГомелі: тудыпад40.У
мянежпаўсёйвёсцыбылісва
якіКотавы—цяперуРэчыцы
іхмнога.Гэтародмайгобаць
кі,якіневярнуўсязвайны.Аў
Гарывадзехросныбацька, Іван

Сапончык, пахаваны, і дзядзь
ка Сцяпан— па маці. Сама ж
мама—Параскаяезвалі,Пра

скоўя Сапончык — у Рэчыцы
знайшла свой апошні спачын”.
➔ Стар. 3
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Вядомы харэограф Мікола Котаў, які нядаўна быў адзначаны 
Ганаровым знакам Беларускага фонду культуры, стварыў 
з аднадумцамі каштоўны фотаальбом

СядзібузнакамітагародуДастаеў
скіх,штожыліўІванаўскімраёне
Брэстчыны,плануюцьаднавіцьда
200годдзяпісьменнікаФёдараДа
стаеўскага

Хутка Беларусь будзе ў чарговы раз
святкаваць Дзень беларускага пісьмен
ства. 2 верасня сталіцай юбілейнага,
дваццацьпятагаўжосвята, станегорад
Іванава.Зваколіцякога,мыведаем,іпа
ходзіцьірод,іпрозвішчавялікагаФёда
ра Дастаеўскага. Дарэчы, калі кажуць,
што імя, творырускага пісьменніка вя
домыяпаўсімсвеце,то,намойпогляд,
варта ўсё ж дадаваць: у асяродках лю
дзей адукаваных і культурных. Каб не
надтаперабольшваць.

Зрэшты,пошукісэнсаўбыцця,нябач
наемяжыпаміждаброміліхам(памята
еце,уФёдараМіхайлавіча:“Тутд’ябал
зБогамзмагаецца,аполебітвы—сэр
цылюдзей”)ніколінебылімасавымі.Не
збіралістолькінароду,як,скажам,сучас
ныяканцэртытакзваныхэстрадныхзо
ракціфутбольныяматчыначэмпіянатах
свету. Чытаць Дастаеўскага, вядома ж,
працадушы.А,ведаючыпрабеларускія
старонкіўрадаводзекласіка,мы,белару
сы,вялікуюнадзеюмаем,штоідушыз
імунас—нечужыя,блізкія...

Міжтымпратое,адкульпрыйшлоса
мопрозвішчаДастаеўскіх,яшчэйцяпер
ведаюць—адзінкізтых,хточуўпраяго,
чытаўраманы.АДастаеўскіяўмацавалі

сяякродякразнатэрыторыі,штонале
жыцьсённяБеларусі:увёсцыДастоева
Іванаўскага раёна Брэстчыны. На гэты
контвядома,штобольшза500гадоўта
муДанілуРцішчаву,продкуДастаеўска
га,падараванабылаграматаадпінскага
князянавалоданненекалькімівёскамі—
цяпергэтатэрыторыяІванаўскагараёна.
Для будаўніцтвамаёнтка ён абраў сяло
Дастоева. У Даніілы нарадзіліся двое
сыноў, Іван ды Сямён, яны ўжо насілі
падвойнаепрозвішча:РцішчаўДастаеў
скі.Наступныяжпакаленністаліпроста
Дастаеўскімі.

З цягам часу, калі Дастаеўскія пакі
нулі родавую сядзібу, то й памяць пра
іх сувязь зДастоевам пачала губляцца.

У сярэдзіне мінулага стагоддзя толькі
мясцовыя краязнаўцы здагадваліся пра
моцнуюповязьДастоевайДастаеўскіх.
(Палогіцыбеларускагасловаўтварэння,
прозвішчалюдзейзДастоева—Дасто
еўскія,знаціскамнао.Аднакувіхурах
часуяшчэйнетакіяперайначанніздара
юцца.—Рэд.)АкнігаЛеанідаГросмана
ўсерыі“Жыццёвыдатныхлюдзей”зрас
поведампрапачатак родупадцвердзіла
тыя здагадкі, паставіла кропку ў гэтым
пытанні.➔ Стар. 4
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ВеДайнашых!

новаязорка
ўзышла
арынаСабаленкаувайшла
ўтоп20рэйтынгуЖаночай
тэніснайасацыяцыі(WTA)

ІванІванаў

Актыўнае жыццё ў вялікім
спорце—якпалёт знічкі ўжні
веньскуюноч.Доўгімбываеўзы
ходжанне да славы, і няпроста
ўтрымацца зоркам на Алімпе.
Асабліва прадстаўніцам прыго
жай паловы чалавецтва. Сёлета,
напрыклад, заявіла пра зыход у
большспакойнырэжымспартыў
нагаісямейнагажыццяДар’яДо
мрачава—сусветнавядомаябія
тланістка,ГеройБеларусі.На79м
месцыўрэйтынгуWTAцяперна
ша Вікторыя Азаранка, якая не
аднойчы радавала прыхільнікаў
свайготалентуяркіміперамогамі.

А вось ужо й новая зорка
ўзышла на небасхіле жаночага
тэнісу:АрынаСабаленка.Гэтыя
радкі пішуцца, калі 20гадовая
мінчанка перад стартам адкры
тагачэмпіянатуЗША(USOpen
пройдзедняміўНьюЁрку)імк
ліваўвайшлаўтоп20сусветнага
рэйтынгуWTA. Такое— упер
шынюўяекар’еры.Яшчэнамі
нулым тыдніАрына была 25й,
а выйграўшы турнір катэгорыі
“Прэм’ер”уамерыканскімНью
Хэйвенепадняласяна5пазіцый.

Арына — студэнтказавоч
ніца ў Беларускім дзяржуінвер
сітэцефізічнайкультуры.Раней
старшыня Беларускай тэніснай
федэрацыі Аляксандр Шакуцін
адзначаў байцоўскія якасці тэ
нісісткі,якая“ўмеевыйграваць,
здавалася б, абсалютна безна
дзейныяматчы”.

ПоВязьчаСоў

Вытокі роду Дастаеўскіх

Рупліўцы з Палесся

МіколаКотаўіягоўзнагарода
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ДалёкІя–БлІзкІя

З чаго пачыналася Ільінка
165ыдзеньнараджэння
адзначыласялоновае
Ільінскае,заснаванае
беларусаміўзаураллі

ФранцЯцкавец

Чытачы газеты ведаюць: у
Петухоўскім раёне Курганскай
вобласці расійскага Зауралля
ёсцьвёскі,заснаваныябеларус
кімі перасяленцамі. Людміла
УрванцавазКурганапаведаміла
ўрэдакцыю:2жніўня,наІлью,
як кажуць у беларусаў (у расі
янгэтаИльиндень)тамтэйшае
сялоНовае Ільінскае адзначала
165ыдзеньнараджэння.Іўтой
жа дзень жыхары яго прымалі

ўдзельнікаў тэрытарыяльнага
этапу тэлеконкурсу каляндар
ных святаў народаў Зауралля,
прысвечаных75годдзюКурган
скай вобласці.Паўдзельнічаў у
свяце й гурт беларускай песні
“Журавачка” з Нацыянальнага
культурнага цэнтра “Батькав
щина”: гэта Курганская аблас
наяграмадскаяарганізацыя.Ды
янойзразумела:сваеждасваіх
заўсёдыцягнуцца.

Вядучыясвятарасказваліпра
гісторыюпаселішча:як ззама
лазямелля ды неўраджаяў цяж
ка жылося даўней сялянам вёс
кіКітаваМаксюцінскайволасці
Себежскага павета Віцебскай
губерні. Сабраўшы грошы, яны

ў1850мадправіліМацвеяГвоз
дзева хадаком у Сібір. Хадзіў,
кажуць,доўга,Каліжвярнуўся,
то расказаў: ёсць за Каменным
поясам(Уральскімігарамі)вялі
каесалёнаевозера.Лясытамне
праходныя, аднакжа месца для
жыцця— падыходнае, нікім не
занятае.Параілісялюдзі(абылі
гэта этнічныя беларусы), запра
гліконей,пасадзіліўвазыдзяцей
ды рушылі ў далёкую дарогу. І
толькі ў 1853м, кажуць, прый
шлі самаходам на новае месца
жыхарства. Лагчыну, якая з ус
ходупадбягаладавозера,запру
дзілідыселішчаназвалі:Пруды.
НапачаткуХХстагоддзяўвёсцы
было185двароўі1079чалавек.

Абжывалася вёска, мац
нела. З’явіліся там і царква
(1905), ішкола (1908).Напа
чаткужХХстагоддзяўвёску
прыязджаў каморнік (землеу
строитель), нарэзалі зямлю ў
ваколіцах: па 15 дзесяцін на
мужыка.ТадыжкаморнікІлья
Аташланаў і нанёс паселішча
накартудыназваўяго:Нова

Ільінскае.Зтагочасуянотакі
называецца.

Былінасвяце і стравыбела
рускайкухні,іэтнаграфічнаяэкс
пазіцыя “Белорусская изба”. На
ўрачыстасці ж кіраўніца мясцо
вай адміністрацыіАленаАкіма
ваказала,штогэтаесяло—будзе
жыць:“ІўсіхяднаенашаІльінка,
гасціннаяідабрадатнаязямля”.

УРызепадобнаетворчаеспаборніц
тваведаюцьякконкурсМіхаілаКазініка
“Восходящиезвезды”(сёлетаўсакавіку
конкурс праходзіў ужо ў дзявяты раз),
у Лагаліі ж цяпер ёсць “Узыходзячыя
зоркі Латгаліі”. Сваё майстэрства на ім
паказваюць маладыя вакалісты, інстру
менталісты з латвійскага рэгіёна. Такі
аглядюныхвыканаўцаўзладзілісумесна
Саюз беларусаў Латвіі дыМіжнародны
цэнтрталентаў.Генеральнымспонсарам
праекта выступае фірма будматэрыялаў
“Іlgucіems”,ініцыявалажідэюАлёнаЛа
зарава—членпраўленняСаюзабелару
саўЛатвіі,дэпутат12CеймаЛатвіі.

Ідэя конкурсу знаходзіць усё больш
прыхільнікаў. Бо талентам з глыбінкі,
яквядома,цяжэйпрабіццанаконкурсы
міжнародныя,дыйтыя,штоўРызе.“Та
муявырашылазапрасіцьчленаўжурыі
прызёраўконкурсупрыехацьуЛатгалію,
паказаць іхталентыўгэтымпрыгожым
краі,— расказала мне Алёна Лазарава,
вядомаяўжояккіраўніцашэрагуцікавых
праектаўурэгіёне.—Прычымнесумня
валася:журытутабавязковаразгледзіць
імясцовыхталенавітыхвыканаўцаў.Мы
ўкароткіятэрміныразаслалізапрашэнні
ўмузычныяшколыкраю—калі ласка,
паўдзельнічайце!Хоцьадгукнулісянай
першневялікіяшколы,аднакпраграмы,
якія журы пачула на праслухоўваннях,
пераўзышлінашычаканні”.

У Латгаліі Алёна з аднадумцамі су
стрэла шмат энтузіястаў: дзяцей і пад
леткаў,іхбацькоў,педагогаў,дырэктараў
школ.Пасляканцэртаўіпраслухоўванняў,
штопраходзіліўМалце,Дагдзе,Красла
ве,Балві,атаксамаВілянах,ЗілупэіРэ
зэкнэ,арганізатарамзахацеласянаватпа
шырыць праграму “Узыходзячых зорак
Латгаліі”, асабліва ў міжконкурсны пе
рыяд. “Уневялікіхсёлах, гарадкахшко
ламастацтваў—гэта,пасутнасці,цэнтр
духоўнагаразвіццядляўсягопаселішча,
прыцягальнымагніт для творчых ініцы
ятыў,яківартападтрымліваць,—разва
жаеАлёна.—Анашпраектмоцныйтым,
штоёнжаіадукацыйны.Мыправодзімне
толькі конкурсныя праслухоўвання, але
ймайстаркласызчленаміжуры. І ёсць
магчымасць дзяліцца досведам самім
удзельнікам,прызёрамконкурсу.Хібаж
нецуд:невялікіпасёлакМалтадаўнаша
мупершамуконкурсуівіртуозапіяніста
Каспара Бачкурса, і скрыпічны квартэт

падкіраўніцтвамРытыЗуевай—ёнстаў
лаўрэатамтрэцяйпрэмііконкурсу!”.

Двума з пяці прэстыжных прызоў
адзначанывыхаванцыРэзэкненскайму
зычнай школы Заны Лудборжы: Цімур
ПугачоўіМартаЛітвінава.Яныграюць
наакардэонез4хгадоўіўжоўдзельніча
ліўрозныхконкурсах,канцэртах,аднак
“УзыходзячыязоркіЛатгаліі”сталідляіх
сапраўднымтрыумфам:Цімурзаняўдру
гоемесца, ушанаванысярэбранайузна
гародай.АўрукахМартыЛітвінавай—
пуцёўкаўГалівуд(ЛосАнджэлес,ЗША):
на Сусветны чэмпіянат выканальніцкіх
відаў мастацтва Алімпіяду WorldStars.
Галівудскую Алімпіяду талентаў, да
рэчы, у Латвіі прадстаўляе прадзюсар
“Узыходзячых зорак” Галіна Паўтарак.
Умовыконкурсу тамняпростыя:Марце
прыйдзецца рыхтаваць нумар на адну

мінуту(60секунд),кабімуразіцьжуры
і прадзюсараў з усяго свету. Звычайна
янывыбіраюцьзсотняўудзельнікаўса
мыхяркіх— ідапамагаюць імнашля
ху ў шоўбізнэс. Прызавы сертыфікат,
які атрымалаМарта, пакрывае плату за
ўдзел у аглядзе і вызваляе дзяўчыну ад
тых адборачных тураў, якія звычайна
праходзяць на нацыянальным узроўні.
Яшчэадну“пуцёўкуўГалівуд”атрымаў
трубачУладзіслаўЛукач,штозаймаецца
ўЗілупскаймузычнамастацкайшколе.

Іяшчэадзінпрыемныбонус:паводле
ўмоваўлатгальскагаконкурсу,уселаўрэ

атызмогуцьбясплатнапаўдзельнічацьу
асноўным конкурсе “Восходящих звез
ды”, які пройдзе ў Рызе ў лютымсака
віку2019годаўдзесятыразпадапекаю
вядомагамузыкантайасветнікаМіхаіла
Казініка. (Дарэчы, хоцьнарадзіўся ён у
Ленінградзе(1951),аднаку1953мсям’я
пераехалажыцьуВіцебск.Таму195868
гадахёнвучыўсяўМузычнайшколе№1
пакласескрыпкі,аў196870гадах—у
Музычнымвучылішчы.Пасля(197075)
—уБеларускайдзяржкансерваторыі.“У
роднымМінску”,чытаемнасайцеhttp://
www.kazіnіk.ru ,МіхаілКазінікстварыў
дзесяцігадовыабанемент,дзякуючыяко
му шмат дзяцей, моладзі паглыбіліся ў
свет музычнага мастацтва. Ён жа ства
рыўшматгадовыабанементіўГорацкай
сельгасакадэміі(горадГоркі),кудыпры
язджалізканцэртамівядомыяаркестрыі

музыканты.—Рэд.)Арганізатары“вялі
кага”конкурсувозьмуцьнасябеаплату
дарожныхвыдаткаўіпражыванняюных
музыкаўзЛатгалііўРызепадчасконкур
су, а таксамаймайстаркласаў, лекцый,
штопраходзяцьуягоплыні.

Пераможцам конкурсу “Узыходзя
чыязоркіЛатгаліі”стаўКаспарБачкурс,
пяцікласнік Малтскай музычнай шко
лы,выхаванецпедагогаТаццяныНагле.
Каспар—трэцяедзіцяўсям’і,дарсвой
праявіўвельміранаіўсвае12гадоўмае
ўжоўзнагародыдзевяціконкурсаўуроз
ных латвійскіх гарадах. Педагог кажа:

хлопеццалкамзахоплены ігройнафар
тэпіяна, патрабуе ўсё больш складаных
твораў. Працуе за раялем па некалькі
гадзін у дзень. Вышэйшую ўзнагаро
ду журы “Узыходзячых зорак Латгаліі”
Каспар атрымаў за выкананне “Ямелі”
— віртуознай п’есы кампазітаркі Люд
мілыШукайла.Наперадзе—конкурсу
Рызевясной2019га.НагэтыжразКас
парБачкурсатрымаўіграшовуюпрэмію
(200еўра)ададнагозпартнёраўконкур
су.Генеральнымжаспонсарамконкурсу
стала фірма “Іlgucіems”: яна займаецца
дастаўкайіпродажамбудматэрыялаўпа
ўсёйЛатвіі.

Усе, хто судакрануўся з творчасцю
таленавітыхдзяцей,іхпедагогаў,перака
наліся,штоўЛатгаліікультуранавышы
ні.Цудоўныгімнроднамукраюнапісала
выкладчыцаРэзэкненскаймузычнайся
рэдняйшколыімяЯ.ІвановаСалвітаІва
нованасловыДыяныІвановай,выканаў
яговакальныансамбльЗілупскаймузыч
намастацкай школы. Кранальны твор,
прысвечаныЛатгаліі,гучаўякфінальны
акорд галаканцэрта конкурсу ў Рэзэ
кненскім доме культуры нацыянальных
таварыстваў19мая.ТадыжГалінаПаў
тарак, прэзідэнт Міжнароднага цэнтра
талентаў,запрасілаўсіхахвочыхудзель
нічацьуконкурсеўРызевясной2019га,
спрабаваць свае сілы,пракладваць свой
шляхдапоспеху.

“Конкурс у Латгаліі патрэбен, каб
паказаць таленты яе дзяцей краіне,—
упэўнены член журы, канцэртмайстар
Латвійскай Нацыянальнай оперы Алег
Жукаў.—Тампрацуюцьуважлівыяіпра
фесійныяпедагогі,якімхочаццадапама
гаць”.АлёнаЛазаравапажадалаканкур
сантам працавітасці, большай смеласці
ўмарах—ботадыбудзенадчымпра
цавацьічымнатхняцца:“Сябрымае,не
стамляйцеся ісцінаперад ідасягацьно
вых вяршыняў творчасці! Рыхтуйцеся
перамагацьнанашымконкурсе“Узыхо
дзячыязоркіЛатгаліі”ў2019годзе!”

ЛюдмілаПрыбыльская,
Латвія,Латгалія

Юныя зоркі з Латгаліі
Адным з арганізатараў конкурсу юных талентаў, на якім лепшыя выканаўцы 
атрымалі “пуцёўкі ў Галівуд”, у прымежным рэгіёне суседняй краіны выступіў 
Саюз беларусаў Латвіі

каштоўныДоСВеД

Аднуз“пуцёвакуГалівуд”атрымаў
трубачУладзіслаўЛукач

Узнагароджаннепераможцаў

БеларусынасвяцеўНова-Ільінскім
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БелАЗ і Білозірка
ВаўкраінскімсяленаМі
калаеўшчыне,якоебольш
за200гадоўтамузасна
валібеларусы,дзякую
чыаўтагігантузЖодзіна
цяперёсцьпрыгожая
спартыўнаяпляцоўка

ІванІванаў

Таццяна Дзяменнікава, што
кіруе суполкай “Голас Радзімы”
ў Мікалаеве, паведаміла нам
пра падзею, пра свята ў вёсцы.
Унэце ёсць такі тэлесюжэт: “У
селіБілозіркаВітовськогорайо
ну відкрили новий спортивний
майданчик”. Не зусім звычнае
тутсловамайданчыкдлямногіх,
хтоцікавіццападзеяміўсучаснай
Украіне. Сюжэт мае загаловак
“Білоруськікоштинаукраїнській
землі”. Кошты — гэта больш
звычнаецяпердлянасцэны,але
жіфразу“колькікаштуе?”часта
пачуеш:абодвасловываўжытку.

У сюжэце з тэлеканала
“Миколаїв”Андрэй Губкін, пер
шы сакратарАмбасадыБеларусі
ва Украіне, каментуе падзею на
фонесвята.8трэнажораўнадаб
рачыннай аснове ўстаноўлены
з дапамогай аднаго з беларускіх
прадпрыемстваў,якоезнаходзіцца

ўКрывымРозе. З’явілася спорт
пляцоўка з удзелам фірмы “Бе
лАЗУкраїна”, якая ёсць часткай
тавараправоднай сеткі БелАЗу,
ініцыятыватаксамабылабеларус
кая:“БоўнасуБеларусівялікая
ўваганадаеццаспорту.Шматро
біцца, каб спорт быў даступным
для розных слаёў насельніцтва,
длядзяцейасабліва.Так ідзепа
пулярызацыяздаровагаладужыц
ця.Апаколькігэтаесялобылоза
снаванавыхадцамізБеларусі.,то

мыякразягойвыбралі”.Датаго
ж, заўважым, словы БелАЗ і Бе
лазорка — сугучныя: быццам у
беларускага аўтагіганта з’явілася
ўкраінскаясяброўка.

Трэнажоры, дарэчы, зробле
ны ў Беларусі. Беларускія кош
ты — гэта і падрыхтоўка пра
екта пляцоўкі, транспарціроўка

трэнажораў.Устаноўленыжяны
намайданчыку,якіпадрыхтаваў
Белазёрскісельсаветзаўласныя
сродкі. Як патлумачыў Дмытро
Федаш,намеснікдырэктарафір
мыБЕЛАЗУкраїна,займаццана
спортмайданчыку могуць людзі
самыхрозныхузростаў:якдзе
ці 67 гадоў, так і пенсіянеры.
Трэнажоры простыя ў выкары
станні,дапамагаюцьтрэніраваць
розныягрупымышцаў.Ітаму,лі
чыцьДмытро,кожнамучалавеку
хоцьзякойфізічнайпадрыхтоў
кайдаступназаймаццанаіх.

Задаволены падарункам дзе
ці,якіяпершымінасабевыпра
бавалі трэнажоры. Кажуць, ра
ней яны тут не гулялі, а цяпер
—цэлыміднямінамайданчыку:
“Добра,штотутможнакаліхо
чаш прыходзіць — і бясплатна
займацца”.Усельскаймясцовас
ці ў дарослых, як вядома, няма
звычкідасістэмныхзаняткаўна
трэнажорах:намітак,гавораць,
хапаеруху.Алежаднамясцовая
маладзіцапрызналасяжурналіс
там, што жанчыны мясцовыя,
якім за 30, паглядаюць на май
данчык: “Думаю, будзем сюды
хадзіць.Пэўна, вечарамі— каб
меншхтобачыў...”Штож,важна
толькі пачаць ды не адступіцца

пасляпершыхцяжкасцяў,утым
лікуйпсіхалагічных.Аздароўе
—гэтазаўсёдыдобрыаргумент,
улюбыхспрэчках.

Адкрыццё майданчыка было
святочным:змузыкай,песніроз
ныхгуртоў,азакончылася—са
лютам.Зінфармацыіпрападзею
на сайце Амбасады Беларусі ва
Украіневынікае,штоБелазорка
Білозірказаснаванабольшза200
гадоўтамуперасяленцамізтэры
торый, што ўваходзяць у склад
сучаснайБеларусі.Спартпляцоў
ку жыхарам вёскі падарыў пра
цоўны калектыў ААТ “БелАЗ”,
кіраўнічая кампанія холдынга
“БелАЗ—холдынг”паініцыяты
вегендырэктараААТ“Сервісны
гандлёвалагістычны цэнтр “Бе
лАЗУкраїна””ІгараБондара.

У пісьме Таццяна Дзямен
нікава ўдакладніла: вёску Бел
озорку заснавалі перасяленцы
з Магілёўскай губерні, з Клі
мавіцкага павету. А знайсці б

падрабязнасці пра даўняе, пра
лёсы вядомых супляменнікаў.
Будзем удзячны, калі тое зро
бяць,дашлюцьнамтэкстысяб
ры суполкі “Голас Радзімы” ці
краязнаўцы Мікалаеўшчыны.
“Урачыстацьпраходзіланапярэ
дадні Дня незалежнасці Украі
ны,мывіншаваліжыхароўвёскі
дыяегасцейсасвятам,спявалі
беларускіяпесні”,—пішаТац
цяна.Сасцэнаражмыдаведалі
ся,штоўпраекцеёсцьіяедоля
працы: “Мне вельмі хацелася,
кабгэтупляцоўкуатрымалібе
лазерцы. І мая мара здзейсні
лася,тамусённяўнашымсяле
свята”.Наімвыступаліартысты
гурта“Родныянапевы”Мікала
еўскагаабласноганацыянальна
культурнагатаварыствабелару
саў“ГоласРадзімы”.Гарманіст
ЮрыйДзінтарспранікнёнавы
канаўпесню“Роднаямацізям
ля”,салісткаГаннаМільнічэнка
—знакамітую“Купалінку”.

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)

Хоцьсамталенавітыпаляшук
іспрабаваўшукацьшчасценават
наказахстанскайцаліне,дыПа
лессе, кажа, яго надоўга не ад
пусціла.ЦяперуягонаПалессі
ажнотрымалыярадзімы:першая
—Гарывада,другая—Рэчыца,і
трэцяя—старажытныТураў,дзе
ўпоўнаймерыягоныталентха
рэографа раскрыўся. Быў і сё
лета, у сакавіку, спадар Мікола
ўтыхмясцінах,утыхлюдзей,з
якімі парадніўся. “Па ўсё Бела
русіведаюцьфермерскуюгаспа
даркуМіхаілаШруба:уягонават
Прэзідэнт неяк гасцяваў,— на
гадваесубяседнік.—МызМіха
іламРыгоравічамдаўносябруем,
іёнзапрасіўмянедынашТэатр
фальклору“Матулінахата”,калі
адзначаў25годдзе зчасу засна
вання гаспадаркі. Уявіце сабе:
знакаміты ансамбль “Харошкі”
запрасіў—інас.Гэтажгонар!”
Запала ў душу Міколы Конана
віча,якпачынаўсятойсвяточны
веснывы дзень у вёсцыХільчы
цы,дзенарадзіўсяфермеріжыве
ягомаці: “Спачатку, яшчэперад
канцэртамуХільчыцах,усемы,
упрыгожыхстроях,прыйшліна
могілкідыўсклалікветкінама
гілу бацькі Міхаіла Рыгоравіча.
Гэтабыловельміхораша,душэў
на— і правільна! Быў канцэрт
спачатку у Хільчыцах, потым і
ў Тураве: туды былі запрошаны
госційззамежжа,сябрыферме
разДавыдГарадка”.

ЗгадаўшыпаселішчасаСто
лінскага раёна, Мікола Кона
навіч урачыста дастае з пакета
вялікі фотаальбом. Збылася,
нарэшце, ягоная мара: якраз у
Год малой радзімы пабачыла
свет саліднае выданне. Пачы

наецца высокімі словамі свя
ціцеля Кірылы Тураўскага пра
любоўдароднайзямлі,уклада
ліжфотаальбом аўтарпраекта
Мікола Котаў, ганаровы грама
дзянінгорадаТурава,культуро
лаг,іпісьменнікГеоргіМарчук.
Адзінпаляшукпрыкіпеўсэрцам
даТурава,другі—родамзДа
выдГарадка. Дапамог рупліў
цам здзейсніць этнакультурна

краязнаўчыпраектвіцэпрэм’ер
Міхаіл ІванавічРусы:ён,удак
ладняеМіколаКотаў,нарадзіўся
іросувёсцыВаронінаЖытка
віцкага раёна. “Мы да паважа
нагаземляказвярнуліся—іён
занасслоўказамовіў:восьтак
“Белаграпрамбанк” , дзе стар
шынёйпраўленняАнатольЛы
сюк, спонсарам выступіў, — з
удзячнасцюзгадваедобрыхлю

дзейКотаў.—Здымкіўальбо
меВасіляКулікова,зякімшмат
мы паездзілі, з архіваў Яўгена
ды Ірыны Бурдуковых, Яўгена
Крыцкага.Нуарухалісямыса
сваімпраектамусветпразвыда
вецтва“Колорград”.Якбачыце,
ёсцьнаштопаглядзець!”

Праект і сапраўды ўнікаль
ны:гэтасвоеасаблівыдыялогу
фарбах, фотаздымках гісторыі

ды сучаснасці, а таксама гара
доўпалескіхЖыткавічіТурава,
Століна й ДавыдГарадка з іх
ваколіцамі.Тэкстаўняшмат—у
асноўным фотаздымкі “расказ
ваюць”: пра людзей, мясцовае
жыццё, прыроду, пра палескія
скарбы духоўныя, этнаграфіч
ныя адметнасці рэгіёна. Тва
ры ветэранаў. Дзіцячыя садкі.
Школы. Калектывы мастацкай

самадзейнасці. Бібліятэкі. Гас
падаркі. Далей бачым палескія
краявіды ў розную пару года,
звязаныя з календаром народ
ныя абрады. Скажам, зафікса
ваны Юраўскі абрад у вёсцы
Пагост, мясцовыя свята вясны,
ураджаю, Каляды на Палес
сі. Яшчэ — абрад Хрэсьбіны.
І Купалле на здымках бачым, і
сямейна ансамбль “Абібокі” з

вёска Запясчочча. “Тут Вольга
Кірылаўна, з вёскі Чэрнічы—
штоўтварыла гурт“Спасаўка”,
фальклорны”,—каменціруеКо
таў.Мне згадваецца: гэта ж яе
дачкаСвятлана(?)Рэмнева,што
ўЦюменіжыве,таксамаруплі
віцананівебеларускайкульту
ры:спяваеўансамблі“Лянок”.
Шкада,штобольшасцьздымкаў
—безтэкставыхпадказак,іча

лавекустаронняму,пэўна,скла
дана будзе зразумець, дзе там
хтодышто.

Уразіўмяненакладвыдання:
150асобнікаў,зіх50—уцвёрдай
вокладцы.Замежырэгіёна,пэў
на,малашто трапіць. Застаецца
спадзяванне на інтэрнэт. Бо су
часныятэхналогіі,ведаюадспе
цыялістаў кампаніі Сакрамент
ІТ,дазваляюцьстварацьмульты
медыйныякнігі:уіхумяшчаецца
мноства фотаздымкаў, відэасю
жэты, аўдыёфайлы. З размовы з
МіколамКонанавічамведаю:та
кіхматэрыялаўвельмішмат,ад
накупапяровыфотаальбоманіяк
іхнеўмесціш.Якпакажашжывы
танец?Якадлюструешгаласыў
народныхпеснях?Томожаства
рыць мультымедыяфотаальбом?
Западобнымі,электроннымівы
даннямі,сцвярджаюцьаналітыкі,
будучыня. І хацелася б, каб пра
скарбы Палесся, руплівых лю
дзейяго,злікуякіхіМіколаКотаў,
ведалі шырэй. Скажам, нядаўна
дазняўрэжысёрВалерыКаралёў
кінафільм“Вулічныямузыкіста
ліцы”,зудзеламартыстаўТэатра
фальклору “Матуліна хата”— і
ёнможабыцьуключаныўмуль
тымедыяфотаальбом.Боўсемыз
хат,наватсталічныя.Аінакш—
камудынавоштаіфотаальбомы,
іфільмы,якнедляшырокагака
рыстання?

Рупліўцы з Палесся

СпяваеГаннаМільнічэнка

СпартыўнымайданчыкуБілазірцы–адкрываецца!

Фотаальбом
“Тураў.Давыд-Гарадок.

СкарбыПалесся”

Прыгожыякветкінашкольнымдвары.Тураўскіядзеці
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Вытокі роду Дастаеўскіх
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)

Каб памяць пра вытокі зна
камітагародужыла,умясцовай
школе спачатку быў створаны
“кутокДастаеўскага”,з1971га
школаўДастоевеносіцьімязна
камітага пісьменніка. У 1982м
у Дастоеўскай сярэдняй школе
створаныбыўлітаратурнакрая
знаўчымузейкласіка:тамбольш
за 3000 экспанатаў. Пазней, у
1996 годзе, ля школы з’явіўся
помнік Фёдару Дастаеўскаму
(праца беларускага скульптара
Івана Данільчанкі): кажуць, ён
адзін злепшыхсяродтых,што
ўсталяваныпісьменнікупасве
це.З2011годаўшколеёсцьме
марыяльны пакой, прысвечаны
Фёдару Дастаеўскаму. Што ў
пакоі? Унікальныя арыгіналы,
фотакопіідакументаўпражыц
цёйтворчасцьпісьменніка,ба
гаты картаграфічны матэрыял.
Ёсцьзапіскідзяцейбацьку,Фё
даруДастаеўскаму,падарожная
кніга манаха КіеваПячэрскай
лаўры ХVІІ стагоддзя. У музеі
наватможнапабачыцьпрыжыц
цёвы фотаздымак пісьменніка,
датаваны1878годам,яготворы
розныхгадоўвыданняінароз
ныхмовах,радаводДастаеўскіх
ішматчагоіншагаіцікавага.

МузейуДастоевепадтрым
лівае цесныя сувязі з Фондам
Дастаеўскага(якімкіруевядомы
пісьменнік,вучоныІгарВолгін),
з музеямі Дастаеўскага ў Ста
ройРусе іСанктПецярбурзе, з
вядучымі дастаезнаўцамі Расіі.
Пасаду захавальніцы фондаў
Гістарычнакраязнаўчага музея
Дастаеўскага пасля сыходу яго
дырэктара (несталажАнатоля
Буракапяцьгадоўтаму:17жніў
ня2013года)займаеВалянціна
Пуцыковіч.

(Рыхтуючынататкі да друку,
мы палічылі важным прывесці
словыВалянціныУладзіміраўны
пратое,штокаліпрадстаўленыя
ў вясковыммузеі экспанатына
зывалі сэрцам музея, то Анато
ля Бурака — ягонай душой. У
цёплыхнататках, змешчаныхна
партале http://www.janow.by, яна
піша: “Унікальнасць Анатоля
ІосіфавічаБуракаўтым,штоён
быўадоранырознабакова.Гэтаў
добрым разуменні слова “сама
родакшматстаночнік”, як жар
таўліва ізлюбоўюназываліяго
сябры.ІдадзеныБогамталентён
не закапаўу зямлю, ашліфаваў
і развіваў яго на працягу ўсяго
жыцця. На генетычным узроўні
многаеперадалосяямуадмаці.У

свойчас,у1935годзе,НадзеяЦі
мафееўнаБуракзадзнакайзакон
чыла6класаўпольскайшколы.І
цяпер,у95гадоў,янаўдобрайпа
мяці,ведаеўсіхвядомыхпаліты
каў,дадробязяўможарасказаць
усюгісторыюДастоева.Мясцо
выянастаўнікістаражылыўраз
мовахнеразпадкрэслівалі:“Толя
Буракяшчэўсярэднімзвянешко
лыведаўнапамяцьусіхчленаў
Палітбюро”. На працягу ўсяго
жыцця ён па крупінках збіраў
усё,штозвязанабылозродным
краем, заснавальнікамі ды пра
даўжальнікаміродуДастаеўскіх.
ПрацаваўуархівахПінска,Мін
ска, Гродна, СанктПецярбурга,
Кракава. Архіўныя гістарычныя
веды разам з пошукавай дзей
насцю і асабістымікантактамі з
нашчадкамівялікагапісьменніка
прывялідастварэннявыдатнага
літаратурнакраязнаўчага музея:
у2017годзеякомуспоўнілася30
гадоў.”—Рэд.)

Валянціна Пуцыковіч даво
лічастачуеадтурыстаўзРасіі,
а яны цяпер бываюць у музеі
штотыдзень, пытанне: калі ж
адновіцца сядзіба Дастаеўскіх?
Госціпатрапляюцьнаэкскурсію
ў Дастоева, калі здзяйсняюць
8дзённырачныкруізпарэчках
Буг, Мухавец, Піна, Прыпяць і
ДняпроўскаБугскім канале на
цеплаходзе“БелаяРусь”.Амаль
усе,звычайначалавек2530,—
расіяне. А ў Расіі, як вядома,
юбілейФёдараМіхайлавіча(на
радзіўся11лістапада1821года
ўМаскве)плануеццаадзначаць
шырока.Восьіцікавяццатурыс
ты:якідуцьсправыўДастоеве,
ці плануецца адрадзіць на Па

лессі сядзібу продкаў рускага
пісьменніка?

Звернемся,яккажуць,дагіс
торыіпытання.Дасярэдзіны70х
мінулага стагоддзя фрагменты

сядзібы Дастаеўскіх яшчэ былі
бачныя.(Алеякікалісядзібыне
стала? Наша калега Валянціна
Казловічу тэксце“Достоевское
гнездо”сцвярджае:“ВXVІІве

ке казаки БогданаХмельницко
госовершилипреступлениебез
наказания — сожгли поместье
Достоевских дотла. Сегодня
о нем напоминает памятный
знак,молодаяберезоваяаллеяи
остатки старого погреба, на ко
тором выросли деревья”. Пад
рабязнейпраяевізітуДастоева
—тут:https://www.sb.by/artіcles/
dostoevskoegnezdo.html—Рэд.)
Пра сляды сядзібы помняць і
мясцовыяжыхары,якія,дарэчы,
заўсёдыведалі:кіламетрызатры
адДастоевабыўмаёнтакДаста
еўскіх.Дычас,атаксамайлю
дзірабілісваюсправу—ісляды
сядзібызніклі.Каліжбліжэйда
нашыхдзёнбыловырашанатакі
аднавіць родавае гняздо Даста
еўскіх, то правялі там археала
гічныя раскопкі. За два сезоны
(201213) археолагі з Брэсцкага
дзяржуніверсітэтаадкапалічаст
кі падмурку, знайшлі больш за
1000артэфактаў.Сяродіхібяс
спрэчныядоказытаго,штоўдо
межыліДастаеўскія.Тадыжна
ўзроўнідвухурадаў,беларускага
і расійскага, дамовіліся: аб’ект
будзеўзведзенызалікСаюзнай
дзяржавы.(Упрыватнасці,“Рос
сийскаягазета”пісалазаптыміз
мам: “Классикувернутусадьбу.
На средства Союзного государ
ства восстановят родовое гнез
до Достоевских” (12.07.2012).
Утымжатэксцезнаходзім:“Но
чтожесусадьбой?Вминувшем
году Премьерминистр Михаил
Мясниковичнавстречесосвоим
тогдаещеколлегойВладимиром
Путиным предложил восстано
вить родовую усадьбу Досто

евских как культурный проект
Союзного государства и полу
чил от него поддержку. Сегод
ня известно, что Минкультуры
Беларуси подготовило и отпра
вило в Москву свои предложе
ния. Сейчас идет согласование
объемовфинансированиямежду
Минском и Москвой. Хочется
верить, что к концу нынешнего
года финансовая ситуация ста
нетпонятнойичеткой.”—Рэд.)

Прайшло5гадоў.,іўсяпра
ектнакаштарысная дакумен
тацыя на аднаўленне сядзібы
Дастаеўскіх падрыхтавана. Па
водле яе, сума фінансавання
—83мільёнырасійскіхрублёў.
Перадтым,якузяццазааднаў
леннемаёнтка,землітыябудуць
выключаны з сельгасужытку.
Цяпер, казала мне Валянціна
Пуцыковіч, праект чакае раз
глядуўСаўмінеСаюзнайдзяр
жавы. Захавальніца фондаў
Гістарычнакраязнаўчага музея
Дастаеўскага спадзяецца, што
рашэннебудзепрынятадаканца
бягучагагода.Іштоработыпач
нуццаўжоў2019м:кабпаспець
даюбілеюФёдараДастаеўскага,
штобудзеў2021м.Вось такія
планы. Калі ды якое рашэнне
будзепрынята—нічогадаклад
насказацьнельга.Іраскопкіна
былойсядзібепакульштозакан
серваваныя:дапачаткуработ.

Сам пісьменнік пра пахо
джаннепісаўтак:“Изсемейства
русскогоиблагочестивого”.Ён,
магчыма,ічуўнештапраДасто
ева,ніколітамнебываў.Алена
Палессе,падІванавапрыязджа
ліягонашчадкі:“Мыпадтрым
лівалі сувязь з унукам Фёдара
Міхайлавіча: Андрэем Фёдара
вічам.ЦяперізпраўнукамДміт
рыем Андрээвічэм, якому ўжо
72гады,укантакце”,—казала
ВалянцінаПуцыковіч.Праўнук,
ДмітрыйДастаеўскі,прыязджаў
уДастоева зСанктПецярбурга
ў2007годзе.

Пакульштонамесцыбылой
сядзібы — невялічкі пагорак.
Ёсць там і знаккамень, уста
ляваныў2006м, які сведчыць,
штоякразнатыммесцыкалісь
ціжыліДастаеўскія.Спадзяем
ся,штоіхродавымаёнтакусёж
падымеццанадзямлёю.

ЯнінаГарадзецкая,
г.Іванава

ВалянцінаПуцыковічпрацягваепошукі

ТаквыглядалабылаясядзібаДастаеўскіх.Макет

АнатольБуракбыўдушоюмузеяўДастоева

ПомнікФёдаруДастаеўскамуляшколыўДастоеве.СкульптарІванаДанільчанка.
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ІванЖдановіч

Рыхтуючы да публікацыі
тэкст маладой журналісткі з
Іванава Яніны Гарадзецкай,
язвярнуўувагунацікавуюдату:
1506год.Гэта,яквядома,свое
асаблівы“пунктадліку”ўрада
водзеДастаеўскіх.У інтэрнэце
знаходзім пра даўнюю падзею
такія звесткі (падаю на мове
арыгіналу): “1506, октября 6.
ДанилаИвановичРтищев(Рти
щевич,Иртищ,Иртищевич,Ар
тищевич) получил от пинского
князяФёдораИвановичаЯрос
лавича жалованную грамоту
наимениеПолкотичииначасть
села Достоева в пинском по
вете (уезде), к северувостоку
отПинска,междурекамиПиной
иЯцольдой,награницебывше
го Кобринского уезда, после
чего он и его потомки стали
носить фамилию Достоевских.
ИмелсыновейИванаиСемена
Даниловичей”. Хто, калі гэта
напісаў,дзенадрукаваў?Слядоў
незнайшоў.Аднакхацеласяда
ведацца: заштожтамуДанілу
былатакаякняжацкаяміласць?

Мы ведаем, што падобныя
дарункі даваліся князямі часцей
заратныяподзвігі.Аштозначнае
ўтойгод,падумалася,наземлях
нашыхпродкаўадбылося?Маю
чыродавыякаранізпадКлецка,
не мог я не згадаць: якраз 5 ці
6жніўня1506годабылазнакамі
таяКлецкаябітва.Уёй,нагадаю,
войска Вялікага Княства Літоў
скагападкіраўніцтвамкнязяМі
хаілаГлінскагаразбілакрымскіх
татараў. Дарэчы, лічыцца, што
былатоадназнайбольшзначных
перамогнашыхпродкаўнадтымі
ворагамі.Штоцікава:ідата—6,і
годсупадае.Томожа,праз2меся
цы,каліўжозалечаныбыліраны,
іўшанаваўкнязьвоінагероя,што
вызначыўсяўтойКлецкайбітве?

Гіпотэзу можна распрацоў
ваць,калісамкнязьмаедаКлец
канейкаедачыненне.Аштомы
праяговедаем?Пошукіўінтэр
нэце далі вельмі цікавы вынік:
аказваецца, паходзіў род князя
Фёдара Іванавіча зМаскоўскай
дзяржавы: з СерпухаўскаБа
роўскіхкнязёў,прычымсазна
камітай дынастыі Рурыкавічаў.
Аяктрапіўунашыяземлі?Зза
міжусобных княжых спрэчак
уМасковіі.Аказваецца, бацька
Фёдара, ІванВасільевіч Бароў
скі, збег“уЛітву”,яктадына
зывалі ВКЛ, у 1456м разам з
мачахай,калібыўпалоненыяго
ныбацька.Іштоцікава:тадыж
вялікі князь літоўскі й кароль
польскі Казімір ІV Ягелончык
(які,дарэчы,памёру1492годзе
ўГародні)прыняўзнатнагакня
зяінаватперадаўямуваўдзель
нае валоданне гарады Клецк і
Рагачоў. Іван Васілевіч і быў
княземКлецкіму1456–1503га
дах:боў1503мкрымскіятата
рыразбурылідыспаліліКлецк,і
ягонуютамтэйшуюрэзідэнцыю
таксама.Нуалежпотымзахоп
нікампразтрыгадынашыпрод
кіадпомсцілі.Праўда,гісторыкі

не ведаюць: удзельнічалі ў той
гістарычнайбітвекнязіКлецкія
ціне.Івоськаштоўнаядэтальз
летапісаў:празгодпаслябітвы,
у1507м,ІванВасільевіч,князь
Клецкі, памёр— а нашчадкам
ягоныхуладанняўстаўвосьтой
самыкнязьФёдар,якогайназы
ваюць ужо “хросным бацькам
родуДастаеўскага”.

Якбачым,нашагіпотэзамае
праванажыццё!БоўкнязяФё
даразКлецкамдачыненнібылі
самыя непасрэдныя. Зрэшты, і
з Кіевам таксама: ён у 1498м
ажаніўсязАлёнайСямёнаўнай,
дачкою кіеўскага князя Сямё
наАлелькавіча.Цікава, як сын
князяКлецкагастаўкняземПін
скім? Цешча дапамагла — бо
якразяна,княжаяўдаваМарыя
Іванаўна, тады валодала Пін
скам.Пасляяесмерціў1501м
Фёдарістаўкіравацькняствам
направахотчыча.Дарэчы,ёсць
сведчанні,штокнязьФёдартакі
паўдзельнічаўубаяхзтатарамі
падКлецкаму1503годзе!Вядо
ма,штопацярпеўпаразу. Іўжо
тадыж,кажуць,бацькаперадаў
яму правы на Клецак, Давыд
Гарадок і Рагачоў. А ў 1508м
якраз Фёдару адышла частка
зямельных уладанняў Міхаіла
Глінскага,каліён(таксамажіў
ВКЛбыліспрэчкідыінтрыгі…)
аказаўся ўМасковіі.Урэшцеж
ФёдарІванавічзродуСерпухаў
скіхБароўскіх(якіпісаўсяЯра
славічам, верагодней за ўсё, па
сваімпрадзеду)прыўсіхягоных
багаццях памёр у 1520м бяз
дзетным. А свае немалыя ўла
данніёнзавяшчаўвялікамукня
зю Жыгімонту (пішуць яшчэ:
Сігізмунду) І Старому, той жа
перадаўправына іхсваёйдру
гойжонцыітальянцыБоне.

Невялічкаеадступленне—але
ўтэмунашыхпошукаў.КнязьФё
дар,аказваецца,прывеціўусваім
гаспадарствеяшчэадзінрод,што

“даў

добрыплод”.Ёсцьуцяперашнім
Столінскім раёне вёска Бераж
ное.ТрапілаўлетапісыВялікага
КнястваЛітоўскагаў1508годзе.
Належала тады князю Фёдару.
Збераглася падпісаная ім грама
тазтагочасу:штоянызкнягіняй
жалуюцьБеражноеАлешыПят
ровічу.ІзтагочасуБеражноеаж
чатырыстагоддзіналежалароду
Алешаў,зякогайбыўзнакаміты
рускі пісьменнік Юрый Алеша
(1899–1960).Зрэшты,ягоныябе
ларускія карані мы агледзім ін
шымразам.

Цяпер, ведаючы пра пахо
джанне зМасковіі родуСерпу
хаўскіхБароўскіх, паспрабуем
дапусціць,штоіДанілаІванавіч
Рцішчаў, далёкі продак Фёда
раДастаеўскага, быў—маска
вітам, з тых жа мясцін. А якіх
канкрэтна? Рцішчаўская края
знаўчая энцыклапедыя засвеч
вае інфармацыю,што“родРці
шчавых паходзіць ад знатнага
татарына АсланаЧэлябімурзы,
які выехаў у 1389 годзе з За
латой Арды да вялікага князя
ДзмітрыяДанскога,прыняўпра
васлаўеіатрымаўімяПракопій.
Ягоны ж сын, Леў Пракопавіч,

меў мянушкуШырокі Рот (па
руску: Левртище.— Аўт.), ён
і стаў родапачынальнікам Рці
шчавых.Гэтыродбыўусваяц
твезАрсенневымі,Жданавымі,
Сомавымі ды іншымі дваран
скімі родамі. У сярэдзіне XV
стагоддзяпамешчыкіРцішчавы
адзначаныўгорадзеДзмітраве”.

Стопстопстоп… Горад
Дзмітраў,здаецца,згадваўся,ка
лімышукаліродавыякаранікня
зяФёдара!Так,ягоныдзед,Ва
сілійЯраслававіч,быўнетолькі

ўдзельнымкняземСерпухаўска
Бароўскім,алежіДзмітраўскім
(1447–1453) і Звянігарадскім.
Яшчэ ён — унук Уладзіміра
Андрэевіча Храбрага (Данско
га),які…быўдваюраднымбра
тамвялікагакнязяМаскоўскага
Дзмітрыя Данскога, прадзедам
(памаці)вялікагакнязямаскоў
скагаІванаІІІВасільевіча.

Зулікамгэтых,наватпавяр
хоўных“раскопак”лёгкаўявіць
сабе:далёканебязроднымхало
пам,авяльможнымдваранінам
шляхціцам,паўсёбачнасці,быў
тойДанілаІванавічРцішчаў,які
пусціўкараніназямлібеларус
кай (утойчасВялікаеКняства
Літоўскае), даў пачатак роду
Дастаеўскіх.Іродкнязяпінска
клецкагаФёдара,мусіць,меў з
імдаўнія,можайсваяцкіясувя
зі:яшчэзчасужыццяіхпродкаў
на тэрыторыі Масковіі. Дарэ
чы,горадДзмітраў—за65км
напоўначадМасквы.АДзміт
раўскае княства сфармавалася
якнезалежнаедзяржаўнаеўтва
рэннепаміж1280і1334гадамі,
потымбылоўскладзеМаскоў
скага княства. У нэце ж ёсць
урокпрэзентацыя па рускай
літаратуры на тэму “190 гадоў
з дня нараджэння Ф.М.Даста
еўскага”, дзе пададзены герб
Дастаеўскіх “Радван” (ім род
карыстаўся з 1577 года) і гаво
рыцца,што“Достоевские—од
на из ветвей рода Ртищевых,
который берет свое начало
от АсланЧелебимурзы, кре
щенного московским князем
Дмитрием Донским. Ртищевы
входили в ближайшее окруже
ние князя серпуховского и бо
ровскогоИванаВасильевича”.

Колькірозныхкрывейнаме

шанаўкожнымзнас—тоепа
цвярджаеігісторыяродуДаста
еўскіх. І вельмі ўмоўна можам
гаварыцьмыпрабеларускіяка
рані роду: памятаючы, напрык
лад, і пра татарына АсланаЧэ
лябімурзу… Яшчэ я знайшоў
у нэце: “Ёсць падставы, каб лі
чыць, што продкі пісьменніка
пакінуліродавуюсядзібуяшчэў
1560ягады.Дастаеўскіявалода
лівёскай(ціяечасткай?—І.Ж.)
дадругойчвэрціXVІІстагоддзя.
Пазнейёйвалодаліродзічызна
камітага польскага кампазітара
і графіка Напалеона Орды (сам
жа ён, у адрозненне ад маскоў
скіх даследчыкаў, ліцьвінам ся
бе, здаецца, лічыў: як і Адам
Міцкевіч…— І.Ж.). Апошнімі
гаспадарамі Дастоева былі Гед
ройцы.Астаткіфальваркабылых
уладальнікаў зніклі пры мелія
ратыўных работах у 1950–60я
гады.Восенню 2006 года нама
ганнямі мясцовага краязнаўцы
Анатоля Іосіфавіча Бурака там
быўпастаўленыпамятнызнак”.
Пацвярджэннем згадак пра та
тарскія караніДастаеўскагамо
жаслужыцьізмененыгерб“Рад
ван”,якіабралідлясвайгороду
Дастаеўскія. На гербе Рцішча
выхбачымнаягочырвонымпо
ліпаўмесяцішасцікутнуюзорку,
апабакахстаяцьдваўзброеныя
татарыны.Гербібраўсязаасно
вуновага—якзнак,штоіўДа
стаеўскіх ёсць татарскія карані.
Звернем увагу: замест зоркі ды
месяца ў падноўленым гербе ў
цэнтры,учырвонымполібачым
нібыперавернутуюлітаруШ.Ге
ральдыстыназываюцьгэтызнак:
залатаятрохканечнаяхаругва.

АміжтымнетолькіЗалатая
Арда,Масковія,ВКЛ,Расія—і
суседняя Украіна спрычыні
лася да духоўнай, культурнай
з’явы сусветнага значэння пад
назвайФёдарДастаеўскі.Унэ
це я знайшоў весткі, што ў
1572годзеФёдарІванавіч,дру
гі сын Івана Данілавіча Рці
шчаваДастаеўскага, пераехаў
жыць на Валынь. Потым яго
нашчадкі, што жылі недалёка,
у Падоліі, сталі галінаю роду,
з якой выйшаў іФёдарМіхай
лавіч.Дыксынамякоганароду
можна лічыць вялікага рускага
пісьменніка Дастаеўскага? Па
кінем пытанне адкрытым. Але
што несумненна: заслугоўвае
ўдзячнасці кожная зямля, кож
ны народ, які спрычыніўся да
ўзыходжання вялікага таленту,
ягонагародуўВечнасць,даспа
сціжэння прадстаўнікамі роду
ўсёй велічы Неба. Бо шлях па
зямлі,хоць іцярністыйцяжкі,
заўсёды—накарысцьнам,даб
раслаўлёны.Бозямля,свярджа
юцьмудрыя людзі, гэтамесца,
дзе набываюць каштоўны до
свед нашы душы. А дзякуючы
зямнымцяжкасцямусемы,спа
сцігаючы законы Сусвету, цяг
немся даНеба. Расцём. І таму,
як хораша пісаў народны паэт
БеларусіНілГілевіч,углыбінях
зямлінашыхдушкарані.

ПошукІ.ГІПотэзы.знахоДкІ

Нашых душ карані
Развагі пра тое, ці звязана знакамітая бітва пад Клецкам з родам 
Фёдара Дастаеўскага. І як жыццё на зямлі вызначае шлях наш да Неба

ПраўнукФёдараДастаеўскаганаведваўБеларусь

К.Васільеў.ПартрэтДастаеўскага.1976.Фрагмент.

Клецкззамкаміпадзамчышчам.
ПаводлегравюрыТамашаМакоўскага.ПачатакХVІІст.

ГербДастаеўскіх ГербРцішчавых
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ПартнёрСтВа

Беларуская кніга ў Пекіне

І ў Сібіры мы – суродзічы
У ліпені ў Іркуцку пабываў

даследчык, кандыдат філасоф
скіх навук Раман Фёдараў. Ён
працуе старшым навуковым су
працоўнікамуЦюменьскімнаву
ковымцэнтрыСібірскага аддзя
лення Расійскай акадэміі навук.
(Якое,дарэчы,звосенімінулага
года ўзначальвае акадэмік Ва
лянцін Пармон: таксама этніч
ныбеларус—хоць інарадзіўся
ў Германіі, дзе служыў ягоны
бацька.—Рэд.).Усувязізгэтым
разважалімы:беларусыпаўсёй
велізарнай Сібіры жывуць —
авосьнегубляюццанаяепрасто
рах,сустракаюцца.Хоцьміжна
шымІркуцкаміЦюменнюзвыш
3000кіламетраў.Галоўнаеж,му
сіць, мець пачуццё нацыяналь
най роднасці, быць адкрытымі
длякантактаў— іцікавымі для
іншых.Яквядома,нашысуродзі
чыбеларусы, супляменнікі жы
вуцьумногіхкраінах,ікультура
беларускаяперадаеццапаўсюльз
пакаленняўпакаленне:дзетоль
кіўсямейнымколе,адзейпраз
беларускія суполкі таксама. Бе
ларусы ў шматнацыянальным
Іркуцкунезгубіліся—мымаем
тутсваёмесцападсонцам,утым
лікуйдзякуючыбеларускімгра
мадскімсуполкам.

Думалі: як сустрэць госця,
што яму паказаць? “Іркуцк —
горадзбагатайгісторыяй,жыве
цяпер у хуткім рытме, у сваёй
“дынаміцы”—штож, пакажам

яготакім,—разважалаАлёнаСі
пакова,старшыняІркуцкагатава
рыствабеларускайкультуры імя
ЯнаЧэрскага.—Пакажамтакса
маіркуцян:яклюдзейадкрытых
і гасцінных, пакупецку кемлі
вых”.Аўвогулемыгасцямзаўж
дырады,бо,яккажуцьбеларусы,
хатагасцямібагата.

У Іркуцк Раман Юр’евіч
прыязджаў у навуковую каман
дзіроўку:ёнвывучаежыццёбе
ларускіхперасяленцаўуСібіры.
Зацікавіўсягэтымневыпадкова:
продкамі яго “па кудзелі”, гэта
значыць па мамінай лініі, бы
лі беларусы з Мінскай губерні.
Даследчык ужо трохі знаёмы з
Іркуцкам,ведаўранейіпрагас
цінных, сяброўскіх людзей з
ІТБК.Тамумыпрапанаваліяму,
яквандроўнамубеларусу,пачаць
зборматэрыялаўзэтнарэсторана
“БеларускаяГлеба”,штонавулі
цыКарлаМаркса,26.Тамствора
ныціхіўтульныкутокубеларус
кай стылістыцы, што нагадвае
нампрадалёкуюзямлюпродкаў.
Урэстаранесытнайсмачнага
туюцьпарэцэптах,якіязахавалі
беларусыіўСібіры.

Пасля вячэры, душэўнай
размовы гулялімы з госцемпа
гістарычных мясцінах, адмі
ністрацыйным цэнтры горада.
Раман Фёдараў казаў, што яму
падабаецца вывучаць гісторыю
асваення Сібіры. Яго канды
дацкая прысвечана была вы

вучэнню культурнага значэння
гістарычныхмаршрутаўасваен
ня Сібіры, называлася: “Осво
ениеУралаиЗападнойСибири
как социокультурный процесс:
структура, коммуникации, цен
ности”.Уапошнія10гадоўяны
з калегамі правялі шэраг этна
графічныхэкспедыцыйнатэры
торыі12рэгіёнаўУрала,Сібіры
іДалёкагаУсходу,уякіхжывуць
нашчадкі беларускіх сялянпе
расяленцаў канца XІX — па
чатку ХХ стагоддзяў. Даслед
чыкудакладніў: самы заходні з
іх—Башкірыя,самыўсходні—
Прыморскікрай.РаманФёдараў
працаваў сумесна з беларускімі
й сібірскімі этнографамі, былі

выдадзеныя калектыўныя ма
награфіі “Белорусы в Сибири:
сохранение и трансформации
этнической культуры” (Новасі
бірск, 2011, галоўны рэдактар
А.Ф.Фурсава)і“Традиционная
культура белорусов во времени
и пространстве” (Мінск, 2013,
галоўнырэдактарА.В.Цітавец).

Мы запыталі ў суродзіча:
штоўягоныхнавуковыхпланах
на бліжэйшы час? “Асноўная
мэта на бліжэйшы час—напі
саць доктарскую дысертацыю
і абагульняльную манаграфію,
прысвечаную захаванню ды
адаптацыі традыцыйнай куль
туры беларускіх перасяленцаў
натэрыторыіСібірыйДалёкага
Усходу,—адказаўРаманЮр’е
віч.—Усферыпершачарговых
навуковых інтарэсаў і выву
чэннетрансфармацыйэтнакуль
турнайідэнтычнасцібеларускіх
перасяленцаў, іх каляндарнай і
сямейнай абраднасці, матэры
яльнай культуры й гаспадарчай
дзейнасці”. Па словах навукоў
ца,ямутоевельміцікава,дата
гож ён ганарыцца сваімі бела
рускіміродавымікаранямі.

Што да Іркуцкай вобласці,
то яна займае ўжыцці суродзі
часваёасабліваемесца:“Сюды
ярэгулярнапрыязджаюдлята
го, каб правесці этнаграфічныя
экспедыцыі ды паразмаўляць
з сябрамі ўжо цягам апошніх

шасці гадоў. За гэты час былі
палявыядаследаванніўБаянда
еўскім,Брацкім,Куйтунскім,За
ларынскім і Тайшэцкім раёнах.
А ў будучыні хацелася б аб’
ехаць іншыя куткі рэгіёну: каб
глыбейакунуццаўсамабытную
культуру,паназіраць,якжывуць
тутнашчадкаўбеларускіхпера
сяленцаў”.

АджыхароўПрыбайкалляў
яго—толькістаноўчыяўражан
ні:“Сюдымяневельміпрыцяг
вае прыгажосць душы многіх
людзей, з якімі я сустракаўся.
І прыгажосць тая сугучная з
неапісальнайпрыгажосцюпры
роды Прыбайкалля. Многія з
тых, каго я тут сустрэў,— гэта
яркія натуры: адкрытыя, беска
рыслівыя, з непадробнай лю
боўю да сваёй малой радзімы.
Тамуяабавязкова,іяшчэнераз,
прыедуўІркуцк”.

Этнаграфічныя паездкі па
беларускіхвёскахІркуцкайвоб
ласці сезона2018 Раман Фёда
раў ацаніў станоўча. Ён будзе
пісаць нарыс пра вандраванне,
новыя знаёмствы й знаходкі.
Спадзяемся,гэтабудзецікава!

МарыяЛойка,г.Іркуцк

Адрэдакцыі.Мыведаемпа
тэкстах,шторанейзнайшліўін
тэрнэце,правялікуюўвагуРама
наФёдаравадажыцця,традыцый
беларусаў Сібіры. Пры добрым
збегуабставінмаглібісустрэцца
зімвосенню2013га:тадыжур
налісты Іван і Валянціна Жда
новічы былі ў камандзіроўцы ў
Цюмені, райцэнтры Вікулава,
наведвалітамтэйшыябеларускія
вёскі Ермакі,Асінаўку.Артыку
лы потым змяшчаліся ў газетах
“ГоласРадзімы”,“СОЮЗ”,“Рос
сийскойгазете”,часопісе“Бела
русь.Belarus”. Мяркуем, тэксты
ад няштатных аўтараў з розных
рэгіёнаў Сібіры, што друкуюц
ца ў “ГР”, таксама трапляюць
навочышаноўнамусупляменні
ку.Таму—спадзяемсянасупра
цоўніцтва,РаманЮр’евіч!Плёну
вамупадзвіжніцкайпрацы,якая
дапамагаеглыбейспазнавацьБе
ларускіМацярыкусвеце.

БеларуСкІяаДраСы

Актывісты Іркуцкага таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага сустракалі ў сябе госця з 
Цюмені: навукоўца Рамана Фёдарава, у якога таксама ёсць беларускія родавыя карані

УладзімірКрыловіч—стрыечныдзядуляРаманаФёдарава
УладзімірКрыловіч(1895–1937)быўаднымзпершыхакцёраўізасна

вальнікаўбеларускаганацыянальнагатэатраікіно.Нарадзіўсяён1ліста
пада1895гадыўвёсцыКрыловічыпаблізуКойданава:цяпергэтаДзяр
жынскіраёнМіншчыны.З1915годуўдзельнічаўуаматарскіхспектаклях.
Іграўрозныяроліўспектакляхрускіхіўкраінскіхтруп,якіягастралявалі
паБеларусі.ПазнейбыўудзельнікамГрамадзянскайвайны.З1921году
УладзімірКрыловічпрацаваўупершымБеларускімдзяржаўнымдрама
тычнымтэатры(цяпергэтаНацыянальныакадэмічнытэатрімяЯнкіКу
палы)уМінску.(удакладніць)Кіраваўтэатральнайстудыяйпрытэатры.
Іграў рамантычных і сацыяльных герояў у спектаклях,што ставіліся ў
тэатрыпап’есах беларускіх, рускіх савецкіх драматургаў.Тэатральныя
крытыкіпісалі,штоўакцёраУладзіміраКрыловічабыўяркітэмперамент,
якіяспалучаўсязмяккасцюілірызмам.Ёнлюбіўнадавацьсваімгероям
рамантычнуюафарбоўку.Памёр(цібыўрэпрэсаваны?)УладзімірКрыло
віч23кастрычніка1937года.ПахаваныўМінскунаВайсковыхмогілках.

нанядаўняй25йПекінскай
Міжнароднайкніжнайвыстаў
цыкірмашыбеларускіякніга
выдаўцыздабылідобруюсла
вудлякніжніцтваБеларусі

АлесьКарлюкевіч

Пераконваеўгэтымнетолькіўвагана
веднікаўдастэнда,наякімбыліпрадстаў
ленынавінкібеларускіхвыдавецтваў,але
йтойфакт,штопадпісанымногіяпагад
ненні,вызначаныпланысупрацоўніцтва.
Канешнеж,паспрыялатамуйпапярэдняя
праца.Яшчэў2015годзеКНРбылакра
інайГанаровым госцем Мінскай міжна
роднайкніжнайвыставыкірмашу.Загэты
часіновыякнігівыйшлі,іновыятворчыя
праектыз’явілісяўлітаратурнамастацкай

перыёдыцы,ішматчагодадалосяўзносі
нахбеларускіхікітайскіхкнігавыдаўцоў.

Выдавецтва “Мастацкая літаратура”,
напрыклад, на выстаўцы вырашыла пы
танне пра стварэнне ў Мінску кітайскай
рэдакцыі.Пагадненнепадпішуцьнапачат
ку 2019га ўМінску. Кітайская рэдакцыя
будзе створана з удзелам “Выдавецтвапа
выкладаннійдаследваннізамежныхмоў”
(FLTRP).“Мыўжонеадзінмесяцкантак
туемзгэтайкампаніяй,—расказваедырэк
тарвыдавецтваАлесьБадак,—ідзякуючы
тым стасункам распачалі выданне цыкла
кнігпагісторыі,культурыКітаяўперакла
дзенабеларускуюмову.Ёсцьунасіншыя
задумкі.Вельміспадзяюся,штоздолеемі
беларускуюмастацкуюлітаратурурухаць
дакітайскагачытача.Выдавалісяжнека
лі пакітайску Аркадзь Куляшоў, Максім

Танк,ЯнкаБрыль,ЯнкаКупала,ЯкубКо
лас, Васіль Быкаў, Кандрат Крапіва, Іван
Шамякін ды іншыя беларускія пісьмен
нікі...” Намеснік дырэктара выдавецтва
FLTRPспадарыняХэХаоюйбачыцьства
рэннезгаданайрэдакцыіякпачатакработы
ўБеларусікітайскагацэнтракнігавыдання,
прыспрыянніякогабудзевыдаваццакітай
скаялітаратуранабеларускайірускаймо
вах,атаксамабеларуская—пакітайску.

Ужоўверасніуаднойзмінскіхкнігар
няўз’явяццакітайскіяпаліцы.“Белкніга”
мае пагадненне пра сістэмнае забеспя
чэнненавінкамікітайскіхкнігавыдаўцоў
беларускіх чытачоў. У час Пекінскага
кніжнага форуму шмат добрых ініцыя
тыў вылучыла і рэдакцыя часопіса “Вя
сёлка”—выданне ўКітаі прадстаўляла
намесніца галоўрэда Анастасія Радзіке

віч.“Удалосяправесцінекалькісустрэчз
кнігавыдаўцаміКітая,Індыі, іншыхкра
ін,—расказваеяна.—Упэўнена:уКітай
можна ісці і з нашай франшызай, пера
кладаючы“Вясёлку”йнашчасопіс“Бу
сю”накітайскуюмову.Асаблівуюўвагу
кітайскіявыдаўцызвярнулінамастацкае
афармленневыданняў.Якчасопісаў,такі
кніг.Наступнуювыставу,мяркую, варта
бнаведацьікніжнымграфікам.Найперш
тым,хтоафармляекнігідлядзяцей”.

Аўжніўні2019га—папярэдняепа
гадненне аб тым дасягнута ў час пера
моваў кіраўніка беларускай дэлегацыі,
намесніка Міністра інфармацыі Белару
сіІгараБузоўскага—Беларусьчакаюць
ужона26йПекінскайміжнароднайкніж
найвыстаўцыкірмашыўякасціКраіны
Ганаровагагосця.

ФБеларусыІркуцказРаманамФёдаравым



7Голас Радзімы  аўторак, 28 жніўня, 2018 

МастачказІзраілялюбоў
Мінковіч,якаянарадзіла
сяўМінску,цэлуювыставу
сваіхтвораўпадназвай
“Снымоейродины”пада
рыланацыянальнамугіста
рычнамумузеюБеларусі

ІванІванаў

ГэтымлетамуНацыяналь
ным гістарычным музеі пра
ходзіла персанальная выстава
акварэляў Любові Мінковіч
“Снымоей Родины”. І, бадай,
самым нечаканым “паваротам
сюжэту”ўгэтымяркімміжна
родным выставачным праекце
стала вестка: былая мінчанка
ўсю выставу перадала ў дар
музею. “Мы вельмі ўдзячны
шаноўнай зямлячцы за такі
каштоўны падарунак! — пра
каментаваў падзею дырэктар
музеяПавелСапоцка.—Такім
чынам у нашыфонды трапіла
каля 40 твораў шчодрай мас
тачкі,якаямаеўМінскурода
выякарані.Ападораныяпрацы

—гэтаўжочасткагісторыібе
ларускага мастацтва, Мінска,
усёйБеларусі.Мыўвогулеімк
немсякантактавацьзбеларуса
мі ў замежжы, ладзіць сумес
ныяпраекты.Скажам,уліпені
сустракалігасцейзРастована
Доне:мастакаУладзіміраБан
цэвічазяговучнямі.Уладзімір
Мікалаевіч—зПалессяродам,
ёнстаршыняСаюзабеларусаў
Дона,датагожпісьменік.Бы
ла разгорнута ў музеі цікавая
экспазіцыя з іх твораў. (Пра
тоепадрабязнейгл.:“Жывапіс
белых дарог. Частка другая”
— ГР, 16.08.2018). — Аўт.).
У планах музея — пашыраць
калекцыюработ беларусаў за
межжа”.

Мастачка,штозрабілапры
гожыдарБацькаўшчыне,нара
дзілася ўМінску ў 1946 годзе.
Якгаварылісябрыяе,дыйсама
ЛюбоўМінковічнавернісажы,
прайшлаянашколужывапісуў
вядомыхмайстроў:СяргеяКат
кова,ВіталяЦвіркі,ЛеанідаДу
даранкі. Закончыла Беларускі

тэатральнамастацкі інстытут
(цяпер Беларуская дзяржаўная
акадэмія мастацтваў), выстаў
ляе свае працы з 1977 года. У
2002м з’ехала на пастаяннае
месцажыхарстваў Ізраіль, ад
нак часцінка душы, прызнаец
ца,засталасяўБеларусі.Янася
барБеларускагасаюзамастакоў
іАб’яднанняпрафесійныхмас
такоў Ізраіля. Творчую працу,

казала,спалучаезпедагагічнай
дзейнасцю.

Пра мастацтва, згадвае, ма
рылаздзяцінства.Немаючыца
цак,маляваланапаперылялекі
адзеннедляіх,затымвыразалай
гуляла.Прычымвялікуюрадасць
мела: як ад працэсу творчасці,
так і ад яго выніку.Яе зачароў
вала,якнаявепадрукоймастака
з’яўляеццатое,штоёнзахацеў.І

гэтасветлаепачуццё,прызнаец
ца,пагэтыдзеньяесуправаджае
ўпрацы.Перавагужаддаеаква
рэльнайтэхніцы,бояна—зтон
кайтанальнайпразрыстасцю.Да
тагожпрыўяўнайлёгкасціаква
рэльпатрабуеадмастаказасяро
джанасці,цярпенняйадначасова
шпаркасці для ўвасабленняжы
вапіснагаладу.

АсноўнайтэмайтвораўЛю
бы Мінковічы, як і раней, за
стаюцца незабыўныя пейзажы
Беларусі,штоспараджаюцьфі
ласофскіяразважанні.Якаразу
акварэлі ўдаецца ёй найбольш
пранікнёна паказаць усю цеп
лыню дачыненняў, усю гаму
пачуццяў да Бацькаўшчыны.
Помнікі беларускай архітэкту
ры таксама заўсёды прыцягва
юць увагумастачкі, застаюцца
абавязковымі“персанажамі”яе
твораў. Удалечыні ад Радзімы
ўспаміны пра мінулае з’яўля
юццаўяеснах—іўвасабляюц
цаўакварэлях.

творчасць
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Прыцягненнеродныхмясцінасаблі
вавостра,падаеццамне,наўзроўніпад
свядомасці адчуваюць натуры творчыя.
Тамуўпланахналетайвылучаюцьчасу,
кабнаведацьзямлюбацькоў,наваткалі
жывуцьадяедалёка.ІВячаслаўІгнацен
ка, расказвалі мы раней, імкнуўся пра
ведвацьматулюсваю,штожыла,чакала
сынаўроднайямупалескайвёсцыПя
рэдзелка.ГэтаЛоеўскіраёнГомельшчы
ны.ДзівосныямясцінытампрыДняпры
—паказваў ранейфотаздымкі.Хораша
глядзіцца старая шляхецкая сядзіба, у
якойбылашкола...Алемацінестала, і
ў хуткім часе бацькоўскую хату сястра
Вячаслава,штожывеўГомелі,прадала
добрымлюдзям—кабнепуставала.Як
ні балюча было тое перажыцьмастаку,
дыпрыйшлося.Інібыаддаліласявёска,
хоць і незабыўная паранейшаму, стра
ціўшыдватакіянайважнейшыяколеры,
дзвенепаўторныяінезаменныярысыў
сваёйсветабудове:мамуіхату.

Калі мы сустракаліся з Вячаславам
Ігнаценкамуліпені,ёнказаў:абавязкова
ўродныкутпаеду,нуякжабезгэтага...
Цяпер,уапошніягады,месцамадпачын
куйнатхненнядляягоўБеларусістано
віццасястрынскаелецішчападГомелем.
Адтуль і завітаў уМінск— да сяброў,
родных,блізкіх.УМінску,дарэчы,сын
яго працуе ў аддзеле кадраў адной ІТ
фірмы.Аўнучка,расказваў,якразсёлета

паступілаўМінскіпрафесійнатэхнічны
каледжчыгуначнагатранспарту:маеін
тарэсдачыгункі.

Гаварылі трохі пра жыццё белару
саўуМалдове.Нажаль,прызнаваўся,
людзямтамняпростацяпервыжываць,
таму й часу на грамадскуюдзейнасць
не ўсім хапае.Аднак узяў на заметку,
штопрадстаўнікімалдаўскайдыспары,
якіяактыўнасябепраяўляюць,упры
ватнасці,падМінскам,уДзяржынскім
раёне,зацікаўленыўкантактахзбела
русаміКішынёва.Пакуль,гаварылімы
шчыраіпасяброўску,невырашанатам
пытаннезгурткомюныхмастакоў,за
няткі ў якім раней вёўВячаслаў Ігна
ценка, і пра нядзельную беларускую
школуўКішынёве,прызнаўся,пакуль
нічога не чуў. Зрэшты, можа ўвосень
штось азначыцца, калі актывізуецца
жыццёўсуполках.

Дыякбыніскладвалісязнешніяаб
ставіны,аВячаслаўІгнаценкаўсюдыза
стаеццамастаком.Ёнпрывёз, падпісаў,
падарыў рэдакцыі прыгожыя буклеты,
штовыйшлідаягоныхмінулагодніхвы
стаў:яныпрысвячалісягорадуРашкаву
і храмам Кішынёва. Казаў, праводзіць
перамовы ў Гомелі, каб і там зладзіць
выставу—але тоепакуль“безканкрэ
тыкі”.Якзаўсёды,паказваўновыяневя
лічкіязамалёўкіэскізыалоўкам,гелевай
ручкай.Апошняя тэхніка, гаварыў,пры
ўсёй простасці вымагае вялізнай кан
цэнтрацыі ўвагі.Вобраз,што творыцца
ў свядомасці, даводзіцца ўвасабляць на
паперыдакладныміштрыхамі,лініяміў
адпаведнасці з задумай. Чырк— і ўжо
нічога не падправіш, не пераробіш. А
малюеёнусюдыйкожныдзень.Нават,
паказваў,рабіўэскізыўцягніку.Інеле
цішчы яму — добра. Знаходзіць шмат

чагомаляваць.Ачагоня
маўмясцовыхкраявідах,
нацюрмортах—тоелёгка
дапаўняе,сыходзячызза
думы,вобразамійдэталя
мі,штожывуцьуягоным
уяўленні. Часам, кажа, і
не ведаю,што атрымаец
ца:напаперуапускаюцца,
бывае, нейкія аскалёпкі
медытацый. А то з ма
ленькайдэталіраскручва
еццацэлаякарціна.

З дзясяткаў мініэс
кізаў я паспрабаваў рас
класці на рэдакцыйным
стале, пакуль гаварылі
ды пілі каву, невялічкую
кампазіцыю.Іатрымалася
гэткая “Мастацкая хроні
ка жыцця летам 2018га
налецішчыпадГомелем”.
Тольківартапагэтыхне
паўторныхзорныхкартах
душымастаканеслізгаць
“замыленым”вокам,апа
спрабаваць угледзецца,
паглыбіцца ў дэталі, сю
жэтытаго,штоўбачыў,як
адлюстраваўВячаслаў на
Бацькаўшчыне. Сам ён,
дарэчы,паказваесваена
кідытолькіўвузкімколесяброў ітым,
камуягоныяэксперыментыцікавыя.Ад
накжа, гаварылімы,каштоўнасцьмас
тацтва—іўтакойвосьнестандартнасці
таксама.Сучасныяжтэхналогіідазваля
юцьякпавялічыцьгэтыя“чацвяртушкі”
ў памеры (каб зрабіць іх паўнацэнным
экспазіцыйнымматэрыялам),так іман
ціравацьутэматычныяблокі—скажам,
па 6, 9, 12 эскізаўна лістахпрэсавана

гапенапласту.Апошняеважна,каліра
біцьвыставуперасоўнай:тадыяналёгка
змесціццаўзвычайнычамадан.

І,будземспадзяюся,можатакічама
данвыстава эксперыментальнага мас
тацтва ад малдаўскага беларуса Вяча
слава Ігнаценкі калінебудзь прыедзе з
КішынёваіўМінск,іўГомель,іўЛоеў
зПярэдзелкай.

ІванЖдановіч

рэДакцыйныяСуСтрэчы

На Бацькаўшчыне 
добра мастаку
Рэ дак цыю на ве даў даў ні ся бар га зе ты Вя ча слаў Іг на цен ка — 
вя до мы бе ла рус кі мас так з Кі шы нё ва

Выстава ў падарунак

Мастацкаяхронікажыццялетам2018-га
налецішчыпадГомелем

МастакВячаслаўІгнаценка

ЛюбоўМінковічнавернісажыўМінску
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РыгорГарэшка

Уранейшыягадынашагазета
расказвалапраМіжнародныфэст
песніймузыкі“Дняпроўскіяга
ласы ў Дуброўне”, што на Ві
цебшчыне.Славапраягоідзеза
межыАйчыны.Сёлетажфэсту
25ыразпраходзіўнадДняпром:
2324 чэрвеня, у пару Купаль
скую. Сабраў калектывы з роз
ныхкраін:Беларусі,Расіі,Поль
шчы,Украіны,Індыі,Аргенціны,
Літвы, Латвіі, Эстоніі, Румыніі,
Славакіі.

Традыцыйна прыязджаюць
уДуброўнайтворчыягуртысу
пляменнікаў з замежжа: сёлета
ўфэсцепаўдзельнічаліхор“Рэ
ха пушчы” з польскайГайнаўкі
падкіраўніцтвамАліныНегерэ
вічігуртбеларускайпесні“Су
зор’е” з Рэзэкнэ (Латвія). Мы
жмаемнадзею,штозчасамна
Дубровенскім фэсце паспявае
йгурт“Родныянапевы”збела
рускайсуполкі “ГоласРадзімы”
з украінскага горадаМікалаева.
Бо гарадам наканавана сябра
ваць:злучыўіхназаўсёдылёсам
сваім знакаміты капітан брыга
“Меркурий”,геройРускатурэц
кай вайны (192829) Аляксандр
Казарскі,нашзнакамітызямляк.
ЗДубровеншчыны(1797)ёнбыў
родам, а ўМікалаеве герой, які
заўчаснапамёр,пахаваны(1833).

Сёлетаўплыньфэступатрапі
лірозныяпадзеі.Упрыватнасці,
у2018мугорадзез’явіўсяпом
нік гадзінніку: так у Дуброўне
нагадаліпракалісьціствораную

тут гадзіннікавую мануфактуру
(1784).Была янаўлікупершых
на тэрыторыі тагачаснай Расій
скайімперыі,адубровенскіяга
дзіннікі—лепшыміўРасіі.

Сёлетаўфэстаз’явіласяімян
ная песня “Дняпроўскія хвалі”
на вершы ўраджэнца Дуброўна
Міхаіла Рыбакова: яго ведаюць
сябры шэрагу беларускіх супо
лак у замежжы. Міхаіл Леані
давічпадтрымліваў з імі сувязі,
бываўтамігосцемяшчэпрацую
чыўапарацеУпаўнаважанагапа
справахрэлігій інацыянальнас
цяў.ЁнкіраваўРэспубліканскім
цэнтрамнацыянальныхкультур,
а з часам узначаліў Беларус
кі культурны цэнтр уПольшчы
(Варшава).Музыкудаяговерша
напісаўкампазітар,народныар
тыстБеларусіЛеанідЗахлеўны.
Іпрэм’ернаевыкананнебылона
вышыні: спяваў Нацыянальны
акадэмічнынародныхорБелару
сіімяГенадзяЦітовіча.

Песня стала прыгожым па
дарункам фэсту адМіхаіла Ры
бакова ды вядомых дзеячаў бе
ларускай культуры ў Годмалой
радзімы.“Дняпроўскіяхваліста
годдзілюляюцьнапевы,/Нясуць
іх павольна паміж узбярэжных
крыніц...” — так пачынаецца
песня. Паводле слоў дубровен
ца,першаяверсіяфестывальнай
песні з’явілася 20 гадоў таму:
Міхаіл працаваў тады сакрата
ромДубровенскага райкама Бе
ларускага патрыятычнага саюза
моладзі.Аднаку1998мдавы
канання песні на фестывальнай

сцэне справа не дайшла. “Тады
янапісаўнекальківершаў,пры
свечаных роднаму гораду, —
прыгадвае Міхаіл Леанідавіч.
— Наш фэст набіраў абароты,
і нешта выкарыстоўвалася пры
падрыхтоўцы сцэнараў,штосьці
трапіла на вокладку інфабукле
тапраДубровенскіраён.Адзінз
вершаўстаўпесняй“Мойродны
Дуброўна”:музыкунапісаўтага
часныдырэктарРДКСяргейБяр
козаў—ёнжайвыконваўпесню
дуэтам зЛіліяйКандраценкай”.
Штода“фестывальнай”песні,то
падяе,лічыцьаўтар,патрабаваў
сявялікіхаравыкалектыў, іяна
нібытачакаласвайгочасу.

Новым штуршком да таго,
каб усё ж стварыць песню пра
фэст і дляфэсту, па словахМі
хаіла,стаўГодмалойрадзімыў
Беларусі.Фэстчакаўсяадметны:
625годдзе горада і 25гадовы
юбілей фэсту. І тут, як кажуць,
усезоркісышліся.Ідэюстварэн
няфэстпесніпадтрымаўМіхаіл
Дрынеўскі.Вершыаўтардапра
цаваўпадстыльхоруімяГенадзя

Цітовіча,ЛеанідЗахлеўнынапі
саў музыку. “На развучванне й
запіспеснібыломалачасу:ліча
ныядні,—згадваеМіхаіл.—Не
будучыцалкамупэўненымі,што
ўдасцазрабіцьпрэм’ерунафэс
це,яейнеанансавалі.Вырашы
лі: калі ўсё атрымаецца, то хай
гэтабудзесюрпрыз”.

Ісюрпрызатрымаўся!Дыры
жавацьвыкананнепесні“Дняп
роўскія хвалі” выйшаў сам
народны артыст Беларусі, пра
фесарМіхаілДрынеўскі.Песня
ўдала завяршыла галаканцэрт
фэсту:яесловыівынікіягопад
водзяць, і запрашаюць гасцей,
удзельнікаўсустракаццазноўна
гасціннайзямлі,нафэсцеўДуб
роўне.“Хочацца,кабкожныпа
мятаўпра сваюмалуюрадзіму,
дарыўёйсваюлюбоўіганарыў
сяроднымімясцінамі—бо, як
вядома,менавітазтакіх“куточ
каў”іскладаеццанашалюбімая
Беларусь, — гаворыць Міхаіл
Рыбакоў.—Аяна,Бацькаўшчы
на,такая,якоймыяесаміства
раем.”
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Як нараджалася песня

СяргейШычко

Вядомыялітаратарыспры
яюцьтаму,кабпашыралася
ўсебаковаесупрацоўніцтва
Беларусізазербайджанам

Беларускаазербайджанскія
літаратурныя стасункі развіва
юццасённяўмногімдзякуючы
памкненням вядомых літарата
раў:якуБеларусі,такіўАзер
байджане. Найперш — дзя
куючы празаіку, публіцысту,
перакладчыку і літаратурнаму
крытыку Камрану Назірлі. Да
рэчы,нетакдаўноягопрынялі
ў Саюз пісьменнікаў Беларусі.
НашсябарперакладаепрозуМі
калая Чаргінца, Алеся Бадака,
Святланы Алексіевіч, Анатоля
Матвіенкі на азербайджанскую
мову.АнаБеларусішматдзеля
пашырэння прасторы азербай
джанскайлітаратурыробіцьпаэ
тэса,перакладчыцаТаццянаСі
вец.Янажіаўтарпаэмы“Баку”.
Азербайджанскіякалегіпрынялі
Таццяну ў свой Нацыянальны
саюзпісьменнікаў.

ІўВыдавецкагадома“Звяз
да” склаліся добрыя стасункі з
пісьменнікамі Азербайджана.
НеаднойчыўімпрэзахДнябела
рускага пісьменства і Мінскага
міжнароднага кірмашувыставу,
наякімпатрадыцыіпраходзіць
сімпозіумлітаратараў“Пісьмен
нік і час”, удзельнічалі госці з
Баку.

Добры знак тых стасун
каў—выданнекнігбеларускіх
аўтараўуАзербайджанедыкніг
азербайджанскіх пісьменнікаў
уМінску.УапошніягадыўБа
ку выйшлі зборнікі паэзіі, про
зы,надрукаваныперакладытво
раўбеларускіхаўтараўАнатоля
Матвіенкі,АлесяБадака,Тацця
ныСівец,ЮлііАлейчанкі,Ма
рыіКобецдыіншыхлітаратараў.
А ў ВД “Звязда” выйшлі кнігі
ЧынгізаАліаглу,СевінджНуру
кызы,ЛейлыАліевай,“Антало
гія сучаснай азербайджанскай
паэзіі”. Істотную падтрымку ў
рэалізацыі гэтых выдавецкіх
праектаўаказаўЦэнтрПеракла
дуАзербайджана.Міністэрства

інфармацыі Беларусі нядаўна
Падзякамі Міністра ўшанавала
старшыню праўлення Цэнтра
спадарынюАфагМасуд, а так
сама яго супрацоўнікаў Яшара
Аліева,МахіруГараеву.

Раней паэт Чынгіз Алі аглу
быў узнагароджаны медалём
Францыска Скарыны. Ён жа і
згаданыўжоКамранНазірлі—
сябры Саюза пісьменнікаў Бе
ларусі.

Нагадаем: у Беларускім
педуніверсітэце імя Максіма

Танка працуе Цэнтр культуры
Азербайджана. Пэўны час яго
дзейнасць ладзіла малады лі
таратуразнавецзБакуСалатын
Мірзоева.Дзякуючыяеініцыя
тыўнасціўЦэнтрыпрайшліве
чарыны, творчыя імпрэзы, дзе
гучалі імёныМікаілаМушвіга,
Гусейна Джавіда, іншых азер
байджанскіх паэтаў у звязку з
Беларуссю. У педуніверсітэ
це была прэзентавана й карці
наКаміляКамала, беларускага
мастака азербайджанскага па
ходжання, на якой сустрэліся
два паэты—Мікаіл Мушвіг і
Максім Багдановіч. У жыцці
янынесустркаліся,алежяшчэ
ў 1936 годзе ўМінску ладзіўся
вечар азербайджанскай паэзіі,
у якім паўдзельнічалі Мікаіл
Мушвіг і Гусейн Джавід. І мо
ўжо наспела часіна для жывых
сустрэч азербайджанскай паэзіі
збеларускімслухачомуновым
фармаце?Падставынатоеёсць.
Найпершгэтановыяпублікацыі
перакладаў азербайджанскай
паэзіінабеларускуюмову.

таяМнІцыГІСторыІ

Даўнымдаўно,
яшчэдаГерадота
набеларускімПалессі
знойдзенатакое,чагояшчэ
нідзеніколінебачылі

АлесьМурочак

ЧуліпраГерадотавамора?Да
рэчы,нядаўнаўінтэрв’югазеце
“Звязда”вядомыпісьменнік,ме
цэнатВалерыКазакоў(якіўсвой
час узначальваў Федэральную
нацыянальнакультурную аўта
номію“БеларусыРасіі”)выказаў
немалыінтарэсдагэтайзагадка
вай гістарычнакраязнаўчай з’я
вы: Герадотава мора. У Міхася
Скоблы, дарэчы, ёсць і “паэма
сваволя” пад такой назвай. Ка
жуць, у “бацькі гісторыі” Гера
дотаўнейкіхягоныхфаліянтах
знаходзілідаследчыкізгадкіпра
вялізнаемора,якоеплёхаласяні
бытаўтыхмясцінах,штоцяпер
называюцца: Палессе. Фантазій
нагэтыконтможабыцьвялікае
мора.Як,дарэчы,інаконтзнака
мітагаБелаводдзя,уякімпабы
валіўжогероі“Холопов”,адна
го з гумарыстычнасатырычных
твораўВалерыяКазакова.

ДыкпраГерадотавамора.Ге
олагіадшукалітам,утакзваным
Прыпяцкім прагіне, радовішчы
соляў. І Салігорск, які святкуе
60годдзе—неабвержнаесвед
чанне: мора на Палессі было.
Праўда,замільёныгадоўдаГе
радота:удэвонскіперыяд…

Заморагаласуейфотаздымак,
якіязнайшоўуаднымзпрэсрэлі
заўСанктПецярбургскагадзярж
універсітэта.Дацэнтуніверсітэта
Аляксандр Іваноў ідацэнтБела
рускаганацыянальнагатэхнічна
га ўніверсітэта Дзмітрый Плакс
апісалі раней невядомы навуцы
від старажытных акул. Жывёла
жыланаЗямлікаля345–350міль
ёнаў гадоў таму, назвалі ж яе
Tamіobatіselgae—угонарвядо
май эстонкі Эльгі МаркКурык,
палеаіхтыёлага. Вылучыць новы
від у родзе Tamіobatіs дапамаг
лі тры зубы акул, знойдзеныя ў
свідравіне Тураў106: непадалёк
ад Жыткавіч, на Гомельшчыне.
Закамянеласці з палеазойскай
эрызнайшлігеолагі,якіяў1970х
бралі керн свідравін, зробленых
дляпошукусаляныхрадовішчаў.
Пароду растварылі, каб здабыць
мікраастанкі старажытных арга
нізмаў.Аказалася:наглыбініка
ля200метраўёсцьпластыгліны,
уякіхзубыакулызакансервавалі
ся, захаваўшы сваю ўнікальную
форму.Дарэчы, ні ў адной з вя
домыхвыкапневыхакулнебыло
такойколькасцівяршыньузубоў:
чатыры асноўныя, некалькі вяр
шынакпершагайдругогапарад
каў—аўсягобольшзадваццаць!
Сама ж акула, лічаць вучоныя,
быланенадтавялікаю:каляпаў
тарадвухметраў.

КамранНазірлі

ФеСтыВальнаерэха

Прыгожым падарункам Фэсту песні і 
музыкі “Дняпроўскія галасы ў Дуброўне” 
стала песня “Дняпроўскія хвалі”

МіхаілРыбакоў(трэцісправа)зудзельнікамі,гасцямі
трэцягаФэстумастацтваўбеларусаўсвету.Мінск,2017г.

Тойсамыакулінзуб


