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Іван Жда но віч

Гэта было чацвёртае пася
джэннеКансультатыўнагасаве
тапрыМЗСБеларусіпасправах
беларусаў замежжа. Збіраючы
ся 20 верасня зранку ў Круг
луюзалу,госцісябрыСаветаз
18краінвіталіся—пасвойску:
многіяж ведаюць адзін друго
га з папярэдніх сустрэч. Бачы
ліпазнавалі сябе, іншых акты
вістаў дыяспары таксама й на
выставефотапартрэтаў“Асобы
беларусаў замежжа”, што ад
крыласяўМЗСдападзеі.Нехта,
праўда, заўважыўпажартаваў:
эх,кропляўморы...

І сапраўды: каб партрэты
ўсіх вядомых беларусаў за
межжа размясціць, то й пло
шчаў Нацыянальнага мастац
кага музея, што непадалёк ад

будынкаў МЗС, малавата бу
дзе.ФранцыскСкарына,Сімя
он Полацкі, Мікола Гусоўскі,
ІгнацыДамейка,ІванФёдараў
(першадрукар з роду Рагозаў,
сам— з Вілейшчыны), Адам
Міцкевіч,ТадэвушКасцюшка,
МіхалКлеафасАгінскі,Аляк
сандр Грын, Мікалай Пржа
вальскі, Адольф Янушкевіч,
Валянціна Церашкова, Павел
Сухі, Юры Алеша, Дзмітры
Шастаковіч, Валянцін Кап
цюг... Па розных прычынах
прабеларускасцьнекаторых з
іхгаварыцьусвойчаснепры
нята было— алеж цяпер ін
шая пара. На пасяджэнні КС
казаліпрадвазпаловаймільё
ны:столькібеларусаў,паводле
некаторыхдадзеных,рассеяна
за межамі БацькаўшчыныБе
ларусі. Адбудоўваючы неза

лежнасць,янанезабываедзя
цейсваіх,хто,жывучыдалёка,
адчуваезёйповязі,хтозёй і
сэрцам, ідумамі.Авелізарны
мацярыкбеларускі,каліўявіць
сабе яго, жывеўмацоўваецца
панадчасам,панадмежамі.

А не толькі ж кроў, як ка
жуць, вызначае тую беларус
касць,алейменталітэт,справы
беларусаўзамежжа,скіраваныя
на карысць роду свайго, зямлі
продкаў. Вітаючы гасцей з за
межжа, прадстаўнікоў дзярж
устаноў Беларусі, грамадскіх
суполак,штоспрычыняюццада
спраў дыяспары, намеснік Мі
ністразамежныхспраўАндрэй
Дапкюнас падкрэсліў: супра
цоўніцтва краіны з беларусамі
замежжа— гэта не дзяжурны
працэс. Беларусь надае асаб
лівае значэнне ўзаемадзеянню

з дыяспарай і шчыра ўдзячна
тым,хтозахоўваечасткуБаць
каўшчыныўсваімсэрцы.Дып
ламатнагадаў:дзейнасцьМЗС,
беларускіхдыппрадстаўніцтваў
узамежжыскіраванаянайбольш
на пашырэнне, паглыбленне
гандлёваэканамічных кантак
таў Беларусі са светам, а зна
чыцьіўмацаваннеэканамічнай
бяспекі краіны. Падключацца
датакойпрацызаклікаўіпрад
стаўнікоў дыяспары, асабліва
ўГодмалойрадзімы. Іразамз
тымзасяродзіўувагу:“Намваж
на з вамі адладжвацьшчырыя,
чалавечыякантакты,кабзносі
лісямынеякінстытуты—най
першякжывыяасобы.Тадый
станемагчымымцудузаемара
зумення, супольных карысных
спраў,падтрымкі,цярплівасці”.
➔ Стар. 3
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Беларускімацярык

Дакрананне 
светлае 

гадоў
   Стар. 8

Дзесяць 
гадзін 

“Сяброўскай 
бяседы”

   Стар. 4

Нашы!

крылыадважных

Беларускіяпілоты
аляксандрцэнцеріандрэй
Барысевіч15верасня
вярнулісядадому
зкругасветнагападарожжа
нааднаматорнымсамалёце

Хто чытаў творы лётчыка
пісьменнікарамантыка Экзю
перы – той разумее: кожны раз,
адрываючыся ад зямлі, лётчык
трапляеўзонурызыкі.Наваткалі
самалётуяго–самынайсучасны.
А тым больш рызыка вялікая,
калівыбіраюццадляпалётутакія
звышдоўгія маршруты, як кру
гасветнае падарожжа. І тым не
менш–людзінатакоеідуць.

Вось і нядаўна ў ганаро
вых спісах “прагматычных
рамантыкаў”, хто абляцеў зям
нышарна аднаматорным сама
лёце, з’явіліся прозвішчы двух
беларускіх пілотаў. За чаты
ры тыдні гэта здзейснілі стар
шыня Беларускай федэрацыі
авіяспорту Аляксандр Цэнцер і
ягоны сябарАндрэй Барысевіч.
Правялі яны ў паветры каля
145 гадзін. Іх самалёт Cessna
182TSkylaneпраляцеўнадусёй
Расіяй,атаксамаЗША.Беларусы
любаваліся краявідамі Канады,
перасеклі Атлантыку, пабачылі
ГрэнландыюіпразГерманіюды
Польшчувярнулісядадому.Кру
та!Малайцы!

КамандзірсамалётаА.Цэн
цер казаў журналістам, што
“нічога падобнага ніхто ў
Беларусіранейнерабіў.Можна
смела сцвярджаць: гэтапершы
ў гісторыі Беларусі кругасвет
ныпералётнапаветранымсуд
не з беларускай рэгістрацый і
беларускімэкіпажамнаборце”.
Пілотыпаказалімагчымасціай
чыннай авіяцыі,што паспрыяе
яедалейшамуразвіццю.

Іван Іванаў

сустрэчы

Шляхі да зорак

На тат кі з чар го вай су стрэ чы лі да раў бе ла рус кай ды яс па ры ў Мі ніс тэр стве за меж ных спраў

І сэр цам, і ду ма мі

У бе лых 
стро ях — 

“Бе лая Русь”
  Стар. 6

састудэнтамібіялагічнагафакультэтаБеларус
кагадзяржуніверсітэтасустракалісяамерыкан
скаяастранаўткашэнанлюсідірасійскікас
манаўтзбеларускіміродавымікараняміантон
шкаплераў

Час — хуткаплынны, і ўжо стаў гісторыяй ХХХІ
Міжнародны кангрэс удзельнікаў касмічных палётаў,
штопраходзіўсёлетаўверасніўМінску.Аднакусоцень
беларускіхшкольнікаў,студэнтаўзасталісядобрыяўспа
міны,фотаздымкізаўтографамівядомыхкасманаўтаў,
наватсэлфізімі—напамяць.Тоесталамагчымымдзя
куючыДню супольнасці,што традыцыйна праходзіць
накангрэсах.Касманаўтыіастранаўты,штопрыехаліна
кангрэс,12вераснянаведваліўстановыадукацыіўМін
ску,Чэрвені,Смілавічах,сустракалісяздзецьміўМін

скімпланетарыі.Здопісаўмаіхкалегвынікае:шаноў
ныхгасцейсустракаліўБеларускімдзяржуніверсітэце,
Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце,
Беларускім дзяржуніверсітэце інфарматыкі ды радыё
электронікі, Беларускім дзяржаўным медуніверсітэце,
Ваеннайакадэміі,Мінскімсувораўскімвучылішчы,Бе
ларускайдзяржаўнай акадэміі авіяцыі, а таксамаў ін
стытутахНацыянальнайакадэміінавук,навытворчых
прадпрыемствахякіхнавукоўцыйспецыялістызайма
юццараспрацоўкаміпакасмічнайтэматыцы.

Даведаўшыся з анонсаў, што і Антон Шкаплераў
“пойдзеўнарод”,яўдакладніўупрэсслужбеБДУ:гэ
таадбудзеццанабіялагічнымфакультэце.Вучэбнала
бараторныкорпусяго,штопавуліцыКурчатава,ажза
Мінскай кальцавой аўтадарогай, прышашы на Брэст.

Уновымкорпусе,дарэчы,ёсцьнаватневялічкізімовы
сад—пасуседствезвялікайаўдыторыяй№1,дзепра
ходзіласустрэча.Ішматстудэнтаў,выкладчыкаўсабра
ласянаяе.➔ Стар. 7

Сэлфі з касманаўтам

Падарунак ад беларусаў Карэліі Удзельнікі Кансультатыўнага савета за круглым сталом
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У нашай Беларускай нацы
янальнакультурнай аўтаноміі
“Нёман”гарадскойакругіТаль
яціпачаўсяновытворчысезон.
12верасняпраходзіўфестываль
Дружбы народаў Самарскай
вобласці, галоўнай пляцоўкай
ягоўТальяцістаўПалацкуль
туры, мастацтва й творчасці.
Тамна гэты раз я выступала з
новымі ўдзельнікамі народна
га ансамбля беларускай песні
“Купалінка”.Таксталася,штоў
гурценашым—зноўабнаўлен
не. Яго папоўнілі настаўніцы,
работніцы культуры (ім ад 20
да 45 гадоў), прыйшлі таксама
дзве студэнткі з Тальяцінскага
дзяржуніверсітэта. Спадзяюся,
зчасамяшчэбудземагчымасць
расказаць пра новых артыстак
больш падрабязна. І цяпер у
нас ужо тры ансамблі — так,
мяркую, будзе лепш зберагаць
творчыя традыцыі. Дзеці з 7
да 11 гадоў спяваюць у гурце
“Зорачкі”,падлеткіад11да15
гадоў— гэта цяпер новы гурт
“Беларусачкі”,нуітрэці—сам
народны самадзейны калектыў
беларускайпесні“Купалінка”.

Вялікія перамены ў складзе
гурта“Купалінка”—гэтаішмат
працыпаадладжванніягонова
гаіміджу,гучання.Пасутнасці,
даводзіццаўсёпачынацьспачат
ку.Вакаламнавічкамтрэбашмат
займацца:ідарослым,ідзецям.

Вернемся, аднак, да фесты
валю. У фае Палаца ладзілася
выстава творчых работ прад
стаўнікоў нацыянальных калек
тываў — з захаваннем трады
цый розных народаў Паволжа.
Праходзіў і кірмаш “Залатыя

рукі” Клуба дзелавых жанчын
Тальяці. Святочны ж канцэрт
праходзіў пад дэвізам “Разам
— дружная сям’я”. Выступалі
народны хор рускай песні, наш
народны ансамбль беларускай
песні“Купалінка”,ансамбльня
мецкайпесні “Эрика”,народны
чувашскіфальклорны ансамбль
“Телей”, ансамбль мардоўскай
песні “Лайме порась”, калек
тыў татарскайпесні “Ідель”ды
іншыя.Удзельнікаў,гасцейфес
тывалю вітала кіраўніца дэпар

таментакультурыадміністрацыі
Тальяці Наталля Тонкавідава.
Янажпаходзеканцэртаўруча
ла памятныя медалі, памятныя
знакі ўдзельнікам культурнай
праграмы, што ладзілася ў час
Чэмпіянату свету па футболе
FІFA2018.

Атымчасампрадаўжаюцца,
набіраюць новую сілу і раней
шыя творчыя праекты нашай
беларускай суполкі “Нёман”.
Мяркую,яныдапамагаюцьнам
прыцягвацьувагу ўТальяці да
беларускайкультуры,мовы,лі
таратуры, песні, абуджаць ін
тарэсдажыццяўсучаснайБе
ларусі. 16 верасня я правяла ў
гарадской Дзіцячай бібліятэцы
№12чарговуюсустрэчузюны
мічытачамізцыкла“Бабуліны
казкі”.А23вераснямызрабілі
віктарынудляпажылыхлюдзей
і канцэртную праграму “Да
рылясоўіпалёў”убібліятэцы
“Вытокі”Цэнтральнагараёна.

Люд мі ла Дзё мі на, 
кіраўніцаБеларускай

нацыянальнакультурнай
аўтаноміі“Нёман”

гарадскойакругіТальяці

кола дзён

Фестываль Дружбы народаў Самарскай вобласці, што праходзіў у прыволжскім горадзе, 
упрыгожыў песнямі беларускі гурт “Купалінка”

упрыволжскімгорадзеяраслаўлі
прайшлатрацінажыццямаксіма
Багдановіча—тамідэманструецца
выстава,прысвечанаяпаэту

ВодгуллеДнябеларускагапісьменства,
якіштогодурачыстасвяткуеццапаБеларусі
напачаткучэрвеня,дакаціласяінаВолгу,у
нашгорадЯраслаўль.ТутуПалацыкуль
туры “Нефтяник” 3 верасня прайшла прэ
зентацыядакументальнамастацкайвыста
вы“Генійзямлібеларускай”,прысвечанай
жыццю й творчасці Максіма Багдановіча.
Мерапрыемстваякразіпрымеркаванабыло
даДнябеларускагапісьменства,прадаста
віўжавыставуДзяржаўнымузейгісторыі
беларускайлітаратурызМінска.Пражыц
цё і творчасць Максіма Багдановіча рас
павядаюць унікальныя матэрыялы канца
XІX—пачаткуХХстагоддзяў:гэтастарыя
фатаграфіідылісты,дакументыіўспаміны,
кнігі,аўтографыпаэта.

Нездарма яраслаўскаму гледачу даецца
магчымасць пазнаёміцца з творчасцю бе
ларускагапаэта:яквядома,трацінажыцця
МаксімаБагдановічапрайшлаўЯраслаўлі.
Сям’яБагдановічаўнямалавандравала,ітак
сталася,штоўЯраслаўліМаксімжыўнай
больш,чымуякіміншымгорадзе:з1908па
1916год.Тутюнакнапісаўсваемногіявядо
мыяіпранікнёныявершы,падрыхтаваўда
выданнясвойадзіныпрыжыццёвызборнік
вершаў“Вянок”.ТутзакончыўМаксімспа
чаткуЯраслаўскуюмужчынскуюгімназію,
потым—Дзямідаўскіюрыдычныліцэй,тут
сустрэўсваюмузу—ГаннуКакуеву.

Уадкрыццівыставыпаўдзельнічаўгурт
беларускайпесні“Крыніца”:гучалінарод
ныяпесні.Яшчэяраслаўскіябеларусычы
талі вершыМаксіма Багдановіча. Былі на
імпрэзе супрацоўнікі музеяў, прадстаўнікі
Палаца культуры— ад імя адміністрацыі
ПалацапрысутныхвіталаАленаСафійская.
Цяперяраслаўцы,госцігораданаведваюць
выставу,уваходнаякую—безграшовы.

Нагадаем,штоўЯраслаўліпавул.Чай
коўскага,21большзачвэрцьстагоддзяпра
цуеЛітаратурнымемарыяльнымузейМак
сімаБагдановіча—ёнадкрыўся9снежня
1992года,ібылотоеда101йгадавіныса

днянараджэнняпаэта.З1995гамузеймае
статусЦэнтрабеларускайкультуры.Разме
шчаныёнякразумемарыяльнымдоме1908
годапабудовы,уякімз1912по1914гады
жыла сям’я Багдановічаў. Якраз у ягоных
сценах,дарэчы,ізбіраўпаэтсвой“Вянок”.
Розныядамыздымаўугорадзеягоныбаць
ка,АдамЯгоравічБагдановіч,агэты,што
йцяперсустракаегасцейзрозныхкраін—
адзінызіхацалеў.

Устварэннінашагамузеяпрымаліўдзел
яраслаўскія й беларускія музейшчыкі. У
экспазіцыі— каля 300 экспанатаў з фон
даўмінскагаЛітаратурнагамузеяМаксіма
Багдановіча.Гэтаіўнікальнаяпляцоўкадля
культурнага ўзаемадзеяння прадстаўнікоў
розных нацыянальнасцяў, якія жывуць у
Яраслаўлі.Музейпрацуезусіміўзроставы
мі катэгорыямі наведнікаў, тутпраходзяць
як класічныя экскурсіі, так і розныя май
старкласы, інтэрактыўныя праграмы.Мы
знаёмімтых,хтоданаспрыходзіць,сасла
вянскайкультурайурозныхяеаспектах,—
комплексна,нааднойпляцоўцы.Прымузеі
працуебібліятэкалітаратурынаславянскіх
мовах,відэаіаўдыётэка.

Ка ця ры на Мень шы ка ва, 
г.Яраслаўль,Расія

ЖываяспадчыНа

плаНеталюдзей

Там, дзе зві ваў ся “Вя нок”

Дзень дружбы ў Тальяці

Выступае гурт бе ла рус кай пес ні “Кры ні ца”

Людміла Дзёміна з сябрамі на фестывалі

Гучаць вершы з “Вянка” 

весткі

родныя
вобразы
ўтаджыкістане
удушанбэўвыдавецтве
“сомонграф”накладам
300асобнікаўпабачыўсвет
зборніквершаў
максімаБагдановіча
“сусуишабнам”

Беларускатаджыкскія лі
таратурныя сувязі на сучас
ным этапе досыць трывалыя.
Склалася супольнасць та
джыкскіх пісьменнікаў, якія
праяўляюць увагу да бела
рускагамастацкагаслова.Ня
даўна,дапрыкладу,пабачыла
светуперакладзенатаджык
скуюмовукнігап’есАляксея
Дударава.

ШтодакнігіМаксімаБагда
новіча, то пабеларуску назва
яе гучыць наступным чынам:
“Зіхаценне расы”. Укладаль
нік,адказнызавыпускзборні
ка—пісьменнікАтоХамдам.
Рэдактар кнігі перакладаў —
НізомКасім,старшыняСаюза
пісьменнікаў Таджыкістана.
ПеракладчыквершаўМаксіма
Багдановіча — Салім Зараф
шонфар. Ён працуе загадчы
кам аддзела крытыкі й пера
кладу штотыднёвіка “Адабіят
васаньят”(“Літаратураімас
тацтва”),гэтадрукаваныорган
Саюза пісьменнікаўТаджыкі
стана. Раней творца пераклаў
на родную яму мову прозу
ШарлотыБронтэ,ГідэМапа
сана,ФрэнсісаСкотаФіцджэ
ральда, Германа Гесэ, Івана
Тургенева, вершы грэчаскіх,
рускіх, армянскіх, беларус
кіх, французкіх, нямецкіх,
арабскіх, турэцкіх, чачэнскіх,
японскіх паэтаў. Звяртаўся
СалімЗарафшонфарідапера
кладу твораўбеларускіхпісь
меннікаў, удзельнічаў у пад
рыхтоўцы анталогіі сучаснай
беларускай літаратуры “Вя
чэрняе вогнішча” (Душанбэ,
2009).

Гістарычнага празаіка,
кнігавыдаўца, драматурга
Ато Хамдама, які ініцыяваў
таджыкскае выданне Максі
ма Багдановіча, добра веда
юць у Беларусі. Ён— часты
госць на традыцыйным мін
скім Міжнародным кніжным
кірмашывыставе, удзельнік
Дзён беларускага пісьмен
ства ў розныя гады. Дзякую
чы намаганням Ато Хамдама
ўДушанбэпабачылісветкні
гі Георгія Марчука, Міколы
Мятліцкага,АлесяБадака ды
іншыхпісьменнікаўБеларусі.
Учасопісе “Полымя”ўпера
кладзе на беларускую мову
была надрукавана п’еса Ато
Хамдама.Асобнымвыданнем
набеларускаймове ўМінску
выйшла дакументальная апо
весцьАтоХамдама іЛеаніда
Чыгрына “Подзвіг Эмамалі
Рахмона”.

Сяр гей Шыч ко
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 
Неразужонападобныхсу

стрэчах (памятаю і дыскусіі ў
беларускімПасольстве ўМаск
ве) лідарам суполак прапаноў
ваецца шукаць магчымасці для
большактыўныхдзелавыхкан
тактаў з айчыннымі прадпры
емствамі,прадпрымальнікамі.З
таго можа быць карысць абод
вум бакам. І на гэты раз важ
най тэмай работы Савета сталі
пытанні гандлёваэканамічнага
ўзаемадзеяння. Дарэчы, у но
вымскладзеКСнямалалюдзей
якраз з такімі, “дзелавымі” та
лентамі:ВалянцінаПіскунова з
Рыгі,ГаннаБабіназКішынёва,
Сяргей Кандыбовіч з Масквы,
АляксандрШутзБішкека…За
бягаючынаперад,звернемувагу:
для беларусаў замежжа сёлета
ўпершынюладзіўсяадразупас
ляпасяджэнняКСісвоеасаблі
выдзелавыфорумуБеларускай
гандлёвапрамысловай палаце.
Абмяркоўвалісяперспектыўныя
напрамкі эканамічнага супра
цоўніцтва. Так што, як кажуць
дыпламаты, лавіце важны мэ
сэдж, услухоўвайцеся ў рытмы
часу, шаноўныя супляменнікі з
замежжа!

Зацікаўленую размову за
круглымсталомхорашавяласу
працоўніца МЗС Ларыса Леані
даўнаБельская.Майценаўвазе:
цяперянаўМіністэрстве—кан
тактнаяасобаўсправахдыяспа
ры. Выступоўцы ж і падводзілі
вынікіработыКСзагод,іпрапа
ноўвалі,якдалейразвівацьпарт
нёрства дзяржавы й дыяспары.
Старшыня Федэральнай нацы
янальнакультурнай аўтаноміі
беларусаў Расіі Сяргей Канды
бовіч, у прыватнасці, прапана
ваў стварыць і камісіі пры КС:
каб праз іх больш дэталёва на
ладжваць супрацу па асобных
кірунках.Пасяджэннікамісій,на
думку Сяргея Львовіча, можна
ладзіць і ў фармаце тэлемастоў.
Яшчэаднаяго,ужодаўняя,пра
панова:наладзіцьпрыаддзялен
няхПасольства Беларусі ў Расіі
(якіх11)працукнігарняў,хоцьбы
кніжныхлавак—бопопытнабе
ларускіякнігі,казаў,уРасіінема
лы.Добрабішырэйтоерабіцьпа
свеце,заўважым,каліўжодбаць
пра пашырэнне ў ім беларускай
прысутнасці. Дададзім яшчэ ў
лаўкібеларускіясувеніры,выра
бы народных майстроў… А то,
марыцца,інашугазету,ічасопіс
“Беларусь.Belarus”,яківыдаецца
цяпернатрохмовах(беларуская,
англійская,кітайская)іпрацуеў
цесным тандэме з “Голасам Ра
дзімы”, таксама праз тыя ганд
лёвыя пункты распаўсюджваць.
Вартападумаць.

Цікава распавядаў Сяргей
Кандыбовіч пра такія кірункі
дзейнасціФНКА“БеларусыРа
сіі”, як доўгатэрміновы праект
“Саюз малых гарадоў Беларусі
дыРасіі”,працуФондасадзеян
няперадачыгістарычнакультур
ныхкаштоўнасцяўуБеларусь(і
вядомагамецэнатаВалерыяКа
закова).ГаварыўСяргейЛьвовіч
правелізарны“белорусскиймир
отВладивостокадоБелостока”,
мыжудакладнім:нашбеларускі
мацярыкзначнабольшы!Ён,паў
торымся,ізаБеластокам(навату
складзеСавета—беларусызІс

паніі,ФранцыідыІталіі,зполь
скай Варшавы, чэшскай Прагі,
швейцарскага Берна, нямецкага
Бохума…), і за Уладзівастокам
(нашых у Канадзе, можа, дзя
сяткітысяч,дыяшчэАргенціна,
Уругвай, Парагвай, ЗША…) —
паўсімсвецежывепраяўляецца
духбеларускі:каліабмежаванні
штучныя зняць, то няма ўвогу
леямумежаў.ЗпасяджэнняКС
ягоўдзельнікіпайшлізаб’ёмнай
кнігай“ПетрМашеров.Эпохаи
судьба”— выдадзена ўМаскве
здапамогайрасійскіхбеларусаў.
Патрымацьяеўруках,праўда,не
давялося.Аранейтампабачылі
светгістарычныраманСлавамі
ра Адамовіча “Петр Машеров.
Жизнь. Судьба. Память” (2011)
ды ўнікальная, можна сказаць,
народная кніга памяці “Пётр
Машеров.Сынбелорусскогона
рода”(2013).Спадзяемсянапра
цяг супрацы, беларусыМасквы
йРасіі!

Слушна прагучала з вуснаў
Валянціны Піскуновай на КС
прапанова:праводзіць сустрэчы
зактывістамідыяспарнетолькіў
Мінску,алейнабазебеларускіх
АмбасадуЕўропе—скажам,у
ПарыжыціўВаршаве,дзеёсцьі
Цэнтрбеларускайкультуры.Ак
туальным, на думку кіраўніцы
СаюзабеларусаўЛатвіі,тоемо
жабыць,каліБеларусьрыхтуец
цаў2019мадзначаць75годдзе
вызваленняаднямецкафашысц
кіхзахопнікаў.

Пра гісторыю стварэння ў
Кішынёве Беларускага куль
турнага цэнтра, з падтрымкай
бізнесу і найперш айчыннага
брэнду“Керамін”,расказалакі
раўніцаБКЦГаннаБабіна.Ця
пер,дарэчы,планытамтаксама
салідныя: стварыць Гандлёвы
дом “Беларускі стандарт”. Бо,
па словах Ганны Яўгенаўны, у
Малдовемногіябеларускіятава
рыўспрымаюццаякузорывысо
кайякасці.Дарэчы,праектпад

трымліваеАмбасадаБеларусіў
Малдове.Восьбыкудыездзіць
падосведкіраўнікамбеларускіх
суполакзіншыхкраін!Акаліна
цэлы гандлёвы дом каму сілы
няма—точамубнеадкрываць
“Беларускія гандлёвыя хаты”:
хаця б у гарадах постсавецкай
прасторы(Малдова,Расія,Укра
іна,Казахстан,Грузія,Арменія,
Узбекістан, Кыргызія, Таджы
кістан…).Можнаж беларускім
спецыялістам распрацаваць,
грунтуючысянатакімдосведзе,
нейкі прыкладны, “рамачны”
пакетдакументаў,штопрыдасца
дзелавымбеларусамзамежжана
першымчасе.Ачамуб,дарэчы,
неправодзіцьуМінскуікурсы
для іх,штожадае рэалізоўваць
бізнеспраекты з Беларуссю?

Падобныяжладзяццадлякіраў
нікоўтворчыхгуртоў…Алежна
парадак дня ў свеце выходзяць
ужо не толькі беларускія песні
ды танцы, але й разнастайная
тэхніка, прадукты харчавання,
тэкстыль, касметыка, а таксама
ІТпрадукты, адукацыйныя,ме
дыцынскія,турыстычныяпаслу
гі.Дышматчагояшчэ.

Вядомаж,усеслушныяпра
пановы, развагі, якія прагучалі
наКС,неўдасцавыпісацьзана

тавацьугэтымтэксце.Аўблак
ноцеіхшмат—будземзвяртацца
да тэмаўу далейшым.Скажам,
немалаяўваганадаваласясупра
цоўніцтву ў адукацыйнай сфе
ры,магчымасцям для суайчын
нікаў атрымліваць адукацыю ў
Беларусі, праектам па далучэн
ні беларускаймоладзі ў замеж
жы да культурных традыцый
бацькоўідзядоў.Праўсё—не
раскажаш. Дарэчы, Аляксандр
Сапега са Швейцарыі (які сё

лета, казаў, паступіў вучыцца ў
магістратуру БДУ) прапанаваў
пратаколы пасяджэнняў КС да
сылаць і ўсім сябрам Савета, і
ўіншыябеларускіясуполкісве
ту—кабукурсеспраўактывіс
тыбылідытрымацьзімісувязь.
Утымлікуіпразінтэрнэт,сац
сеткі. Мы ж разлічваем, што ў
наладжванні сувязяў, пашырэн
нідосведупрацысуполакМЗС,
лідарысуполакбудуцьактыўней
выкарыстоўвацьірэсурснашай
газеты.Босамылепшы,ідата
гожаператыўны,досведпрацы
здыяспарай—у“ГоласеРадзі
мы”.Дыпламатам гэтаж іпад
трымка беларускамоўнай прак
тыкі,трыманнедухоўнайповязі
зБацькаўшчынай.Пратоехаце
лагаварыцьнаКС,дынехапіла
часу, і даўняя сяброўка “ГР” з
эстонскай Нарвы Людміла Ан
нус. “Летам газета пераходзіла
“пад крыло”Выдавецкага дома
“Звязда”,імынекаторычасяене
атрымлівалі па пошце,— пры
зналасямнеЛюдмілаўкулуарах
КС.— Тады вастрэй зразумелі
яеважнасцьдлянас,беларусаў
замежжа. З газетымы даведва
емся,шторобяцьіншыясуполкі
пасвеце—іўсябенештазта
говыкарыстоўваем.Важнаіпра
сваесправырасказваць:такіпі
шацца гісторыя нашай суполкі
“Сябры”.Мнепадаецца,“Голас
Радзімы”вартарассылацьідып
ламатам (якіяж таксама—бе
ларусыўзамежжы!),анетолькі
ўактыўныясуполкі.Такбудуць
пастаянна ўмацоўвацца сувязі
дзяржавы з дыяспарай. Не ве
даю, ці чытаюць супрацоўнікі
Амбасадаў, консульстваў Бела
русігазету,алежімвартабыць
у курсе: што робяць актывісты
дыяспары,яктоеасвятляеццаў
прэсе,якішматаблічныбеларус
кірухусвеце”.

НадумкуЛюдмілы,атрымлі
вацьгазетуразнадватыдні—
малавата: добра б штотыднёва.
І больш глабальная прапанова
прагучаланаКСзвуснаўнамес
ніка старшыні таварыства “Ра
дзіма”МіхаілаРыбакова:добра
былобстварыцьнабазегазеты
“ГоласРадзімы”інфармацыйны
цэнтр, інтэрнэтпарталпарабо
цезсупляменнікамізамяжой,а
ўперспектыве і агенцтвапа ін
фармацыйным узаемадзеянні з
імі.Светлыямары,штонікажы!
Знайсці б толькі сродкі, сілы,
магчымасці для іх увасаблення
ўжыццё.

кола дзён

І сэр цам, і ду ма мі

Іры на Па га сян,старшыняЕрэванскайБела
рускайграмадыАрменіі;

Ба рыс Фры ца ліс, кіраўнікСаветабізнесме
наўУсеізраільскага аб’яднання выхадцаў зБе
ларусі;

Свят ла на Ясь ко ва, актывістка беларускай
дыяспарыўІспаніі,дырэктарКансультацыйна
моўнагацэнтра“Лінгваландыя”(г.Мадрыд);

Тац ця на Пум пу лё ва, кіраўнік аб’яднання
“BELLARUS”(г.Неапаль);

Лю боў Бог нат,старшыняабласногаграмад
скагааб’яднання“Культурныцэнтр“Беларусь”
(г.Паўладар,Казахстан);

Аляк сандр Шут, старшыня Грамадскага
аб’яднання беларусаў “Світанак” (г. Бішкек,
Кыргызстан);

Ва лян ці на Піс ку но ва,старшыняСаюзабе
ларусаўЛатвіі(г.Рыга);

Алег Да ві дзюк, кіраўнікБеларускагакуль
турнагацэнтра“Крок”(г.Вісагінас,Літва);

Ган на Ба бі на, старшыняБеларускагакуль
турнагацэнтра(г.Кішынёў,Малдова);

Ян Сы чэў скі, старшыня Галоўнага праў
ленняБеларускагаграмадскакультурнагатава
рыстваўПольшчы(г.Варшава);

Сяр гей Кан ды бо віч, старшыня грамад
скай арганізацыі “Федэральная нацыяналь
накультурная аўтаномія беларусаў Расіі”
(г.Масква);

Свят ла на Бар та шэ віч, кіраўніца Нацыя
нальнакультурнай аўтаноміі беларусаў г. Пет
розаводска“БелаяРусь”(РэспублікаКарэлія);

Сяр гей Крыў ко, кіраўнікСмаленскайрэгі
янальнай грамадскай арганізацыі “Беларуская
нацыянальнакультурнаяаўтаноміяСмаленскай
вобласці”(г.Смаленск);

Свят ла на Ду дзюк, старшыня Беларускага
культурнагацэнтра“Світанак”(г.Ташкент,Уз
бекістан);

Пётр Лай шаў, старшыняУсеўкраінскагаса
юзабеларусаў(г.Кіеў,Украіна);

На дзея Кры ва ша на ва, арганізатар ікіраў
ніца культурнай асацыяцыі “Bel’Art” (г. Ліён,
Францыя);

Дзміт ры Ра ма ноў скі, старшыня герман
скабеларускайграмадскайініцыятывы“Belarus
Forum”Kultur,Wіssenschaft,Forschunge.V.(“Бе
ларускіфорум”культура,навука,даследванні”),
кандыдат гістарычныхнавук, доктарфіласофіі
Рурскагаўніверсітэта(г.Бохум,ФРГ),дырэктар
прадпрыемства“BelTex”(г.Андэрнах,ФРГ);

Дзя ніс Кар по віч, кіраўнікЧэшскаБеларус
кайгандлёвапрамысловайпалаты(г.Прага,Чэ
хія);

Аляк сандр Са пе га,віцэпрэзідэнтБеларус
кагааб’яднанняўШвейцарыі(г.Берн);

Люд мі ла Ан нус, кіраўніца беларускай су
полкі“Сябры”(г.Нарва,Эстонія).

удзельнікіззамежныхкраінускладзекансультатыўнагасавета
пасправахбеларусаўзамежжапрымзсБеларусі

Чацвёртаепасяджэнне.Верасень2018года.

Святлана Дудзюк з Узбекістана і дырэктар — галоўны 
рэдактар Выдавецкага дома “Звязда” Павел Сухарукаў

Многія ўдзельнікі круглага стала сустракаюцца не ўпершыню
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Дзесяць гадзін 
“Сяброўскай 
бяседы” 

Этнічных беларусаў памеж
ных краін дзевятнаццаты ўжо
раз напрыканцы ліпеня сабра
ла “Сяброўская бяседа”: такая
назва ў фэста. Больш за трыц
цаць самабытных калектываў з
Польшчы, Літвы, Беларусі ды
некалькітысячгледачоўзвеча
радазолкувялісяброўскуюбя
седупразпесню,танецітрапнае
слова.Іўсётоебылонавялізнай
лясной паляне з амфітэатрам.
Там жа смажыліся на вуголлі
парсючкі, гатаваліся смачныя
стравыбеларускайкухні.

Гасцейзрозныхкраін імес
цаў прымаў мясцовы музыч
нафальклорны гурт “Прымакі”
(Рrymakі).Дарэчы,ягоўдзельні
кі зручна размясціліся на сцэне
завялізнымсталом,авёўімпрэ
зу кіраўнік гуртаЮрась Астап
чук — аўтарініцыятар фэсту,
кіраўнік культурнага цэнтра ў
гміне Грудэк. “Фэст прэзентуе
культурныя здабыткі памежнага
сБеларуссюпольскагарэгіёнуз
акцэнтам на культуру этнічных

беларусаў,падтрымліваеідэісяб
роўства,узаемаразумення,спага
ды,—казаўЮрась.—Ніштотак
неаб’ядноўвае,яктворчасць”.

Мастацкі марафон доўжыў
сякалядзесяцігадзін!Беларус
куюпеснюаднолькавацудоўна
выконвалі гурты з абодвух ба
коў памежжа. Сапраўдны фу
рорнафэсцезрабілібярозаўскія
“Крышталікі”.Узорнынародны
ансамбльдзіцячагатанцаБяро
заўскага ГДКГродзенскай воб
ласці пад кіраўніцтвам Жанны
Лебядзевічнетольківыбітнаад
працаваўнасцэне,алейзаводзіў
публіку на “танцпаляне”. Войт
гміныВеслаўКулешанаватаса
біставітаўівіншаваўдзятву.Да
рэчы,Веслаўзнайшоўхвілінку
выказаць шанаванне кожнаму
замежнаму госцю, што быў на
фэсце.“Беларускаякультура—
неад’емны элемент жыцця ў
памежжы, дзе ў сілу гістарыч
найблізкасці адбылосяўзаема
пранікненне традыцый і кара
нёўдвухнародаў,—падкрэсліў

войт гміныГрудэк.—Тамумы
шчырападтрымліваембеларус
кірух,гэтыфэстідзякуемусім
ягоўдзельнікам”.

Пан Веслаў таксама ка
заў,штозгодуўгодмацуюцца
культурныя, адукацыйныя, эка
намічнныя сувязі з беларускім
бокам:гмінамаедамовузГро
дзенскім райвыканкамам і су
працоўнічае з гарадзенцамі ў
розныхсферах.

ЯшчэадзінкалектыўзБяро
заўкігледачысустракалівельмі
цёпла: сваіх добрых знаёмцаў,
пастаянных ўдзельнікаў фэсту.
ГэтазаслужаныкалектыўБела
русі,вакальнаінструментальны
ансамбль “Шкляры” (мастацкі
кіраўнік—АндрэйБарыла).Па
радаваліпублікуйкалектывыз
Ваўкавыску:народныансамбль
народнай музыкі й песні “Ула

дары”,народныансамбльпесні
й танца “Каларыт” і ансамбль
песнійтанца“Цвецень”.Дарэ
чы, усе калектывы з Беларусі
выступілі бліскуча. Ды яшчэ й
духмянымі караваямі здзівілі!
Бо ў плыні фэсту па традыцыі
ладзіўся конкурс на лепшы ка
равайістравузбульбы.

Яркім акордам прагучалі ў
Гродэку выступленні заслужа

нага фальклорнаэтнаграфіч
нага гурта “Неруш” і заслужа
нага калектыву Беларусі гурта
“Церніца”зМінску.Каліжгурт
“Неруш” заспяваў “Люблю
наш край, старонку гэту…”—
некаторыя гледачы, бачыла, не
стрымалі слёзы. Шмат прыем
ных імгненняў падарылі ўсёй
сяброўскай бяседзе калекты
вы з Польшчы “Rozśpiewany
Gródek”, “Vena mіnі”, “Dobryje
Grajkі”,“Asterіa”,“JesennyLiść”
дыіншыя.“Дзебтыніжыў,але
калі маеш беларускія карані,—
роднае слова й родная культу
ра будуць хваляваць тваю ду
шу,— лічыць удзельніца гурта
“JesennyLiść”змястэчкаГрудэк
МіраславаАнтановіч.Гуртуўжо
большза20год.Жанчынызала
тога веку хораша падтрымліва
юць беларускую самабытнасць,

спяваюцьпесні,якіяатрымаліў
спадчынуадпродкаў.Самажпа
ніМірацудоўна вышываекры
жыкамбеларускіяўзоры.Іконы,
ручнікі, фартушкі, сурвэткі —
вачэй не адвесці!Яе дом заўж
дыадчыненыдлятурыстаў,якія
частанаведваюцьПадляссе.

Паводле апошняга перапісу,
большза60працэнтаўжыхароў
гміныГрудэклічыцьсябеэтніч

нымібеларусамі.Мірнасуісну
юцьтамкатолікійправаслаўныя
вернікі, ёсць касцёл і царква.
“Фэст “Сяброўская бяседа” —
тоаднознайважнейшыхмера
прыемстваў у культурнай пра
граме этнічных беларусаў, якія
жывуць у Польшчы, але ж не
адзінае,—гаворыцьЯнСычэў
скі, старшыняБеларускага гра
мадскакультурнага таварыства
ў Польшчы.—Мы падтрымлі
ваем усе імпрэзы. Штогод ла
дзяццаУсепольскіфэстбеларус
кайпесніўБеластоку,конкурсы
дыкламацыійпеснідлядзяцей
ідарослых,прэзентацыіКаляд
ныхкалектываў,святыбеларус
кайкультуры,Дажынкі,гасцёў
ні… Самадзейных калектываў,
якія славяць беларускую куль
туру у Польшчы,— больш за
семдзесят.Большзатрытысячы

хлопчыкаўідзяўчынаквывуча
юцьроднуюмовуякпрадмет.

…Апоўначы фестывальнае
неба над Гродэкам расквеціў
шыкоўныфеерверк.Арганізата
рыйспонсарыпастараліся,каб
землякамігасцямXІXфэстза
помніўсянадоўга.

Ала Бі бі ка ва, 
Польшча—Беларусь.

Фотааўтара.

суседзі

У мястэчку Грудэк, што ў Падляскім ваяводстве Польшчы, зноў ладзіўся вялікі фальклорны фэст

Юрась Астап чук — аў тар-іні цы я тар фэс ту

Спявае гурт “Неруш” з МінскаМіра Антановіч і яе вышыванкі

Такая публіка — вялікая радасць для артыстаў! Войт гміны Вес лаў Ку ле ша з гуртом “Крышталікі” з Беларусі
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фестывалім!

Для Ко ла са 
Віль ня — свая

Ледзь адгучалі апошнія акорды
фэстуўГрудэку,якугорадзеСемя
тычы, таксама Падляскага ваявод
ства,пачаўсяVІІфэст“Культурабез
межаў”. Ладзіўся ён у плыні XІІІ
міжнароднага Семятыцкага памеж
нагакірмашу.Упаркунаберазево
зера розныя вытворцы, гаспадары
прэзентавалі тэхніку, прамысловыя
й харчовыя вырабы, частавалі гас
цей сырам і мёдам, калбаскамі ды
печывам.

ІкаліўГрудэкугучалапераваж
набеларускаяпесня,тоўСемятычах
калектывы прэзентавалі культуру
розных народаў, прадстаўнікі якіх
жывуць у Польшчы. Напрыклад,
знакаміты шлягер “Старый клен”
нарускаймовезмяняўсяўкраінскай
“Червонай рутай”, а польскія пес
ні — беларускімі, цыганскімі, яў
рэйскімі…Прытымгледачыдружна
падпяваліартыстам:боведаюцьжа
ўсегэтыяпесні!

Беларусьнафэсцепрадстаўлялі
творчыя калектывы з Мінску: за
служаныфальклорнаэтнаграфічны
гурт“Неруш”ізаслужаныкалектыў
Беларусігурт“Церніца”.Уімпрэзе,
што сабрала шмат удзячных гле
дачоў, паўдзельнічаў саветнік Ам
басады Беларусі ў ПольшчыЮры
Кулабухаў і старшыняБеларускага
грамадскакультурнага таварыства
ўПольшчыЯнСычэўскі.“Амбаса
даБеларусіўПольшчы,атаксамаі
КультурныцэнтрБеларусі,якідзей
нічае прыАмбасадзе, традыцыйна
падтрымліваюцьфестывальнырух,
спрыяюцьтаму,кабкультуранаша
была годна прадстаўлена ў Поль
шчы,абеларускаеслова,песнігуча
лінатэрыторыях,дзежывеэтнічная
большасць беларусаў,— адзначыў
Юры Кулабухаў.— Беларусам па
ўсім свеце хочацца крэўную сваю
повязьзроднайБацькаўшчынайад
чуваць, іштоўсемы, дзе бні бы
лі,—часткавялікайбеларускайсу
польнасці”.

Тым часам у польскім горадзе
Гайнаўцы прайшоў Фэст казак, які
ладзіў мясцовыфонд “Яны— гэта
мы” пад кіраўніцтвам Наталлі Ге
расімюк. У горадзе Драгічыне над
Бугамгучалідыажываліславянскія
казкі й легенды, у Гайнаўцы ж —
казкі“Тысячыіаднаеночы”,умяс
тэчку Чаромха— казкі беларускія,
украінскія,польскія,рускія.Уінтэр
актыўнай імпрэзе, калі адначасова

адбываласянекалькідзеяўзудзелам
публікі,рэйвялітэатры,студыізБе
ларусі,Польшчы,Бельгіі,Францыі.

Гледачыудзельнічаліўімпрэзах,
знаёмілісязказачнайкультурайсве
ту.Аказкіж—якіпесні:яныневе
даюцьмежаў,яны—універсальная
мовадляўсіхнародаўЗямлі.

Ала Бі бі ка ва, 
Польшча—Беларусь.

Фотааўтара.

Вельмі хораша душы 
ў Семятычах на кірмашы 
У беларуска-польскім памежжы актыўна віруе 
не толькі культурнае жыццё

часоваяэкспазіцыя,прысвечанаяповязям
класікабеларускайлітаратурызцяпераш
няйсталіцайлітвы,адкрыласяўвільнюсе,у
літаратурныммузеіа.с.пушкіна

Хтоўшколенаўрокахбеларускайлітаратуры
нелавіўварон—той,вядомаж,памятаеіраздзел
зпаэмыЯкубаКоласа“Новаязямля”падназвай
“ДзядзькаўВільні”,іштопрацаваўпісьменніку
рэдакцыі газеты “Наша ніва”…Тым ягоныя су
вязіз“крывіцкаюМекай”,яквобразнаказаўпра
цудоўныгорад,дзейсённяжывешматбеларусаў,
паэтУладзімірЖылка,невычэрпваюцца.Пратое
гаварылася і 10жніўня ўВільнюсе, калі ў там
тэйшымЛітаратурныммузеіА.С.Пушкінабыло
ўрачыстае адкрыццё часовай экспазіцыі “Якуб
КоласіВільня”.Тамжапрэзентаваўсятурмарш
рут“ЛітаратурныПавільніс:ЯкубКоласіМарку
чай”.Абедзьведзеіпрымеркаваныяда95годдзя
зчасувыданняпаэмы“Новаязямля”.Акабтое
адбылося—папрацавалісупольнаМінкультуры
Беларусі, Дзяржаўны літаратурнамемарыяльны
музейЯкубаКоласазМінскаіЛітаратурнымузей
А.С.ПушкіназВільнюса,зякімузахавальнікаў
творчайспадчыныПеснярацесныястасункі.

З прэсрэліза, дасланага ў рэдакцыю, вынікае:
повязі Якуба Коласа з Вільняй — гэта не толькі
1907–1908гады,каліёнпрацаваўурэдакцыі“На
шайнівы”.Упрыгарадзе,уПавільнісеМарыяЦі
мафееўнаКаменская,будучаяцешчабудучагаПес
няра,збудавалаўВіленскайчыгуначнайкалоніідом
длядачкі,МарыіДзмітрыеўныКаменскай:будучай
жонкіКанстанцінаМіхайлавічаМіцкевіча(такпісь
менніказваліўжыцці).Тудыў1913мучасвясель
нагападарожжайпрыязджаламаладаясям’я.

Аднакчамуэкспазіцыя—уЛітмузеіА.С.Пуш
кіна?БоЯкубКоласзасаблівымпачуццёмпавагі,
захаплення ставіўся да паэзіі рускага генія, што
меўвялікіўплыўнафармаванне,станаўленнеяго
ныхпаэтычныхпоглядаў.ПасловахПесняра,калі
бнебылопушкінскіх“ЯўгеніяАнегіна”,“Меднага
конніка”,“Капітанскайдачкі”,ягоныхказак,тоне
было б, магчыма, і паэмаў “Новая зямля”, “Хата
рыбака”,шматлікайлірыкі,прозы.

УВільніЯкубКоласбыўзнаёмызпаэтаміЛю
дасам Гірам, Пятрасам Цвіркам, ВінцасамМіка
лайцісамПуцінасаміАльбінасамЖукаўскасам.У
прыватнай бібліятэцы Якуба Коласа захоўваецца
шэрагкніг, збораўтвораўлітоўскіх аўтараў зда
рчымі надпісамі: Э.Межэлайціса, В.Антанаса,
К.Корсакаса,А.Жукаўскасадыіншых.Літоўскія
пісьменнікі й перакладалі творы Якуба Коласа:
ЭміліяЛегутэ,ЭўгяніюсМатузявічус,ЮозасМа
цявічус,ВацысРэймерысдыіншыя.

Наэкспазіцыіпрадстаўленыматэрыялызфон
даўмінскагаДомаКоласа, з музеяА.С.Пушкіна,
зархіваДанілыМіцкевіча,старэйшагасынаЯкуба
Коласа,якіязнаёмяцьнаведнікаўзраннімперыядам
творчасціПесняра,ягокантактамізлітоўскіміпісь
меннікамі,гісторыяйсям’іКаменскіх.Прадстаўле
нылістыЯкубаКоласадаАнтонадыІванаЛуцке
вічаў,АляксандраУласава,рукапіспершагаверша
“Мужык”,лістпісьменнікададругогасакратараЦК
КампартыіУзбекістанаМ.А.Ламакіна,уякімЯкуб
Колас выклікае заклапочанасць лёсам нашчадкаў
А.С.Пушкіна. Ёсць фотаздымкі сям’і Марыі Ка
менскай,жонкіпаэта,домаўраёнеМаркучай,дзе
жыўЯкубКолассасваёйсям’ёй.Пушкінскімузей
выставіў ісапраўдныярэчыздомуМарыіКамен
скай:гадзіннік,кніжнуюшафу,іконуКазанскайБо
жайМаці,падсвечнік,скарбонкудыіншыя.

Іван Іва наў

Гучаць на кірмашы беларускія песні

Мясцовы краявід

У Семятычы на кірмаш збіраюцца прыгожыя людзі

культурНыястасуНкі
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Самарская рэгіянальная грамадская
арганізацыя“БелаяРусь”разгортваеак
тыўнаежыццёўрэгіёне:мышукаемсваё
месцападсонцамсярод іншыхсуполак
увялікімпаволжскімгорадзе.І8верасня
ўСамарыбыладобраянагода, каб сябе
паказаць ды на іншых паглядзець— у
чарговы раз адзначаўся Дзень дружбы
народаў Самарскай вобласці. Свята ла
дзіласяўЭкаградзе “Волгарь”. Іна вы
сокімузроўні:асабістаДзмітрыйАзараў,
якінатойдзеньвыконваўабавязкіГубер
натараСамарскайвобласці (ёнжайпе
равыбранынатуюпасаду)віншаваўусіх
сасвятам,наведваўстэндыпадворкіэт
насуполак.І“БелаяРусь”разамзіншымі
нацыянальнакультурнымі арганізацыя
мівобласціпаўдзельнічалаўсвяце.

ГасцяміўдзельнікамДнядружбымы
прадставілі абноўленую выставу прад
метаўпобытубеларусаў,атаксамакнігі,
альбомы, газеты й часопісы з Бацькаў
шчыны. Паказвалі ўсё Дзмітрыю Аза
раву,дэпутатамгубернскайдумы іўсім
ахвочым.Нашансамбльбеларускайпес
ні“БелаяРусь”гасцейсустракаўпрыго
жа:уновыхбеласнежныхнацыянальных
касцюмахдыбеларускіміпеснямі.Зна
мі многія хацелі пагаварыць— як пра
суполку,так іпражыццёўБеларусі,да
якойугорадзенемалыінтарэс.Мыхадзі
лі,знаёмілісязактывістамірозныхсупо
лак,разамспяваліпеснізпрадстаўнікамі
іншыхнародаў,сяродякіхбылічувашы,
мардва,украінцы,яўрэі,туркмены...

Актывісты“БелайРусі”правяліазна
ямляльнуюэкскурсіюпабеларускімпад
ворку,якіўжомаесваехарактэрныяаб
рысыўПаркудружбынародаў.Усе,хто
жадаў, змаглі паглядзець на новенькую
беларускуюхату,гаспадарчыяпабудовы.
Беларусыпрытымдзялілісязнаміўспа
мінаміпрасваёмаленстваўроднайБе
ларусі,даваліслушныяпарадысасвайго
жыццёвагадосведуціпачутыяадсупля
меннікаўпадобраўпарадкаванніпадвор
ка,прылеглайтэрыторыі,аздабленніха
тызвонкуізнутры.Тамжа,нападворку,

нашыўдзельніцыансамбля“БелаяРусь”
паспявалі,зладзілісвяточныкарагод.На
свяцегучаліпесні“Мывамжадаем”,“Бе
ларусачка”,“Зямлязблакітнымівачамі”,
“Чарканапасашок”дыіншыя.

Наздымку(змешчаныўартыкуле.—
Рэд.),стаяцьразамсамной(трэцізлева)
удзельнікі ансамбля “БелаяРусь” (злева
направа): Маргарыта Постнікава, кіраў
ніца ансамбля Зоя Ксяндзова, а таксама
ГалінаТалсташэева,канцэртмайстарВік
тарМыкольнікаў і Таццяна Каршунова.
Варта дадаць, што рэпетыцыі ансамбля

праводзяцца ў Доме дружбы народаў, а
таксамаўпамяшканні,якоедаенамВік
тарнабязвыплатнайаснове:мызімразам
служылі ў структурах Міністэрства па
надзвычайныхсітуацыяхРасіі,авайско
ваядружба—моцная,доўжыццайцяпер.
Дарэчы,мойсябарВіктар—лаўрэатУсе
армейскагаконкурсу“Каліспяваюцьсал
даты”, многіх іншых. Такшто ў нашых
артыстак ёсць у каго вучыцца майстэр
ству. Наш ансамбль, дарэчы, рыхтуецца
адзначыцьпершуюгадавіну26лістапада:
будзевялікіканцэрт,нарэпетыцыяхужо
развучваюццановыяпесні.

Яшчэпранашынавіны.Незадоўгапе
рад святам уСамары з рабочым візітам
быўкіраўнікаддзяленняПасольстваБе
ларусіўРасіі ў горадзеУфеПётрБалт
руковіч.Наведаў і беларускі падворак у
Паркудружбынародаў.Зцікавасцюагле
дзеўпабудовы,штоўзводзяцца, даў вы
сокую ацэнку якасці выкананых работ.
Дыпламат,упрыватнасці,звярнуўувагу,
якпамайстэрскувыкананыўпрыгажэнні
франтонаў, зроблены ліштвы на вокнах
ды іншыя элементы хаты ў беларускім
стылі.ПрысадзеянніПятраБалтруковіча
МіністэрствакультурыБеларусі,мыведа
ем,падрыхтавалапасылкуўадрас“Белай
Русі”зпрадметаміпобытудлястварэння
праўдзівага беларускага інтэр’еру хаты.
ЧакаемзнецярпеннемпадарунакзБаць
каўшчыны,якінамвышлюцьдыппоштай.

Алег Ксян дзоў,
кіраўніксуполкі“БелаяРусь”,г.Самара

свойшляХ

Ад рэ дак цыі.У сваімдопі
сеАлегАляксандравіч таксама
паведамляедзякуе:абноўленую
8старонкавуюгазету“ГоласРа
дзімы” па пошце з Мінска ён
атрымлівае, чытае разам з сяб
рамі. Бачна падшыўка газеты
і на адным са здымкаўпад час
імпрэзы. На жаль, падобныя
паведамленні прыходзяць не
з усіх краін (а іх больш за 15),
адрасоў,наякіягазетарассыла
ецца.Намжаважнаведаць,што
газетыдаходзяць—інепроста
недзераствараюццаўбезабліч
най масе, а чытаюцца, “працу
юць”напашырэннебеларускай
прысутнасціў свеце,наўмаца
ванне повязяў беларусаў свету
з Бацькаўшчынай. Спадзяемся
на паразуменне і супрацоўніц
тва,паважаныячытачы,іпросім
мецьнаўвазе:грошынагазету
ідуць— дзяржаўныя. Таму, як
кажуць, будзем весці маніто
рынг—ікарэктавацьрассылач
ныяспісы,кабнебылоўіх“пус
тыхмесцаў”,дадаючытых,хто
сапраўдыактыўнаўдзельнічаеў
жыццібеларускайдыяспары.

І яшчэ — пра грошы. Да
ведаўшыся з допісу пра пада
рунак Мінкультуры суполцы
“БелаяРусь”,мыпацікавілісяў
АлегаКсяндзова:ціз’яўляецца
ён, суполка “Белая Русь”, гас
падараміўхаце,штоўзводзіц
цаўПаркудружбынародаў?Бо
туды ж пойдзе падарунак…А
ці добра яму там будзе?Веда
ем,штоадпачаткубудаўніцтва
(май2016га)зямлякукурсе,як
тамідуцьсправы,частанавед
ваебудоўлю.Дасылаўадпавед
ныяздымкі.Кансультаваўсяса
спецыялістамі,дыймыдавалі
паягонайпросьбеспасылкіна

тэксты, кнігі ў нэце папытан
нях знешняй аздобы хаты— і
ягоныя рэкамендацыі, пажа
данні будаўнікі ўлічваюць.Пі
саў нам Алег Аляксандравіч:
“Усё, што там робіцца і ства
раецца, папярэдне праходзіць
поўнуюэкспертызунаадпавед
насцьпанацыянальныхігіста
рычныхпрыкметах.Я рыхтую
дакументы, планы, прапано
вы, але ўсё гэта разглядаецца
і ўзгадняеццакамісіяй, у якую
ўваходзяцьвядучыяэтнографы
вобласці, абмяркоўваюцца ўсе
дэталі.Ніякай“самадзейнасці”
быцьнеможа.Ітолькіпасляза
цвярджэннягалоўнымархітэк
тарам праекта ўсё рэалізуецца
на месцы. Працы выконваюць
кваліфікаваныя будаўнікі, спе
цыяльна запрошаны гурт пра
фесійныхразьбяроўпадрэве”.

Так што з самім будаўніц
твам— няма праблем. Аднак,

вынікаезпісьмаўрэдакцыю,у
дачыненні да Беларускай хаты
самісамарскіябеларусы—гэта
староннія людзі: юрыдычныя і
прававыяпытанні толькі выра
шаюцца, і канкрэтыкі пакуль
няма. “Кожны падворак зама
цаваны за пэўнай нацыяналь
накультурнай арганізацыяй,
якаяўваходзіцьуСаюзнародаў
Самарскайвобласці,вызначаны
куратарыдамоў,—патлумачыў
АлегАляксандравіч.—Рашэн
нем таварыства з абмежаванай
адказнасцю“СаюзнародаўСа

марскай вобласці” (бізнес! —
Рэд.)беларускіпадворакзамаца
ванызаСамарскайрэгіянальнай
грамадскай арганізацыяй “Бе
лая Русь”. Адзіным куратарам
прызначаны старшыня суполкі
КсяндзоўА.А., які ўдзельнічае
ва ўзгадненні праектаў будаў
ніцтва хаты, ажыццяўляе кант
роль за якасцю выкананых ра
бот, а таксама нясе адказнасць
за забеспячэнне прадметамі

побыту і ўжытку змэтай ства
рэнняпраўдзівабеларускагаін
тэр’еру іўбранствахаты іпад
ворка”.Алежкуратар—нават
блізканегаспадар…

Нажаль,ужыццібеларускіх
суполкахзамежжаёсцьісумны
досвед:калі абжытыя, здавала
сяб,сагрэтыяшчырымісэрца
мі ды прыгожымі абяцаннямі
партнёраў месцы даводзілася
пакідаць, пераязджаць, несучы
пры тым немалыя страты. Су
ровую навуку жыцця, дарэчы,
надзвычай глыбока спасціг ды

апісваў яшчэ ў паэме “Новая
зямля”(сёлета—95гадоўзяе
выхаду: добраянагодаперачы
таць!)іЯкубКолас.Яквядома,
ягоны бацькаМіхал увесь час,
працуючыпалясоўшчыкам,ма
рыў “набыць зямлі, прыдбаць
свойкут—кабзпанскіхвыпу
таццапут”.Бо—небыўгаспа
даромтам,дзежыў,знемагаўу
працы.Іўсённяшняйрэальнас
ці — патрэбна, падаецца нам,

удачыненніБеларускайхатыў
Самары канкрэтыка, гарантыі,
літаразакона.Тымбольш,калі
ўсё адбываецца ўжо з удзелам
паважаных беларускіх дыпла
матаў іМіністэрствакультуры.
Жыццё падказвае: бізнес ёсць
бізнес, у ім усялякае здараец
ца, і прававыя пытанні — да
лёка не апошнія. Таму жадаем
Алегу Аляксандравічу, супо
лцы,якуюёнузначальвае, год
на прайсці “выпрабаванне на
легітымнасць” у чужой пакуль
Беларускай хаце ды стварыць
на самарскай зямлі моцны, не
залежныадчужоганастрою,па
рыву,словацікапрызуасяродак
беларускайкультуры.Ікаліёсць
камузчытачоўштоперадацьу
падарунакдляБеларускайхаты
з этнаграфічныхпрадметаўбе
ларускагапобыту—звяжыцеся
зАлегамКсяндзовым,можнай
празпасрэдніцтванашайрэдак
цыі.Ёнспадзяеццанападтрым
ку: “А раптам знойдуцца доб
рыялюдзі?Амысасвайгобоку
абавязкованапішам,адкульда
дзеныпрадмет,пададзімкарот
куюгісторыюсямейнайрэліквіі
дыяегаспадароў”.

Мы палічылі важным за
фіксаваць для гісторыі, услед
заАлегамКсяндзовым,этапы
будаўніцтва Беларускай хаты
ўСамарырасійскайкампаніяй
(нагадаем,старшыняпраўлен
няТАА“СаюзнародаўСамар
скай вобласці” — Расціслаў
Хугаеў, ёй жа і заснавальнік
групыкампаній“Амонд”).Пра
сам унікальны праект “Парк
дружбы народаў”, плошчай
15гектараў,можнапачытацьу
нэце. Здымкі“фотарэпартаж”
даслаўнамАлегКсяндзоў.

У бе лых стро ях — “Бе лая Русь”
На Дні друж бы на ро даў Са мар скай воб лас ці, што свят ка ваў ся ня даў на, сяб ры бе ла рус кай су пол кі 
кра са ва лі ся ў но вых на цы я наль ных кас цю мах

“Хатнія” клопаты

Алег Ксяндзоў і яго паплечнікі

Алег Ксяндзоў зна ёміць
Пят ра Балт ру ко ві ча і яго ную 

жон ку з Бе ла рус кай ха тай

Будоўля на беларускім падворку ў маі 2018 года
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тэатральНысезоН

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 
Спачатку слова мела Шэнан Лусід:

поўнае імяШэнанМатыльдаУэлсЛусід
(ShannonMatіldaWellsLucіd), амерыкан
скаяастранаўткаібіяхімік.Цікава,здоб
рымгумарамШэнанрасказвалапрасвой
шляхдазорак,яквучыласяваУніверсітэце
Аклахомы,сталабіяхімікам—алепрацы
вартайнебыло,інекаторычас,пакульне
знайшлосямесцаўлабараторыі,янапра
цаваланянечкай.Пракосмасінемарыла.
Лётацьжавучыласясама,наплатныхаэ
ракурсах. Пазней выпадкова пачула пра
конкурс (патрэбны былі людзі, дасведча
ныя ў біяхіміі), прайшла яго— і была ў
1978мадабранаўатрадастранаўтаўНА
СА.Тады яна, 35гадовая, была ўжо ма
ці—адзінаяз6кандыдатак“накосмас”.
Першы палёт уШэнан быў у 1985м на
шатле“Дыскавэры”,потым—яшчэчаты
ры.Сяродіхірэкордныдляжанчынпалёт
настанцыі“Мир”працягласцю188сутак
(місіяМирNASA1,з22сакавікапа26ве
расня 1996 года). За той подзвіг Шэнан
Люсідбылаўшанаванавышэйшайузнага
родайдляастранаўтаў:атрымалаКасміч
нымедальпашаныКангрэсу.Янажбыла
першайжанчынай,якаяздзейсніла3і,4ы
і5ыпалёты.Ігэтаяе,Шэнан,доследы,іх
вынікідапамагаліпотымбудавацьМКС.

КаліпаходзесустрэчыўШэнанзапы
талі,ціаказваекосмасшкодныўплыўна

здароўечалавека,янапажартава:“Хібаж
ятаккепскавыглядаю?”Авыглядаеаме
рыканкаўсвае75ісапраўдыцудоўна!“У
мяненебылопраблемсаздароўемззама
іхпалётаўукосмас”,—удакладнілаШэ
нан.ПакінулажНАСАянаў2012м.Уіх
змужамМайкламдзведачкі,сын,атакса
ма5унучак.Разамзтымгосцітлумачылі
зацікаўленымстудэнтам,чамунапершым
часеўкасманаўтаўнаарбіцеакругляюцца
твары:тоезвязаназтокамкрыві,якіпару
шаеццаўарганізмебездзеяннясілыпры

цягнення. Увогуле ж, удакладняў Антон
Шкаплераў,чалавечыарганізм—вельмі
дасканалы,разумны.Утрэціягоныпалёт
(2017–2018)адаптацыянаарбіцепрайшла
такхутка,штоёнінеадчуў,штопакідаў
МКС.Асёлета,вярнуўшысязарбіты,ён
празтыдзеньсеўзарульмашыны.Хоць,
казаў, перыяд паслякасмічнай рэабіліта
цыі,калікасманаўтызнаходзяццападна
зіраннемспецыялістаў,займаепаўгода.

Пачаўжасвойаповеднашсуплямен
нік Антон Шкаплераў з таго, што для
касманаўтаў важна не толькі бываць у
космасе, але й расказваць пра яго. Лю
дзіжчасамнеўяўляюцьсабе,чымкас
манаўты там займаюцца.Наватменшая
дачкаягораней,калізапыталі,штотата

ўкосмасеробіць,казала:“Аёнлятае,ку
ляецца…”.НасамойжасправенаМіж
народнайкасмічнайстанцыіправодзіцца
шматрозныхэксперыментаў. Ікасмана
ўтамтрэбабыцьудобрайформе,кабвы
конвацьгэтуюінебяспечную, іцікавую
працу—адстартадапасадкі:“Мытам,
вядома, ікуляемся, ігарэзім—бопесі
містаўнебяруцьукасманаўты.Акосмас
тым часам не дрэмле, і трэба вучыцца
выжывацьтам—знайменшымістрата
мідляздароўя”.

АнтонМікалаевічзгадаўнасустрэчы
пра свае родавыякарані зБеларусі,Бы
хаўшчыны, і назваў Кіпячы — родную
вёскубацькі.Пратое,дарэчы,імыпісалі
раней—апошніразутэксце“Быхаўскія
карані Антона Шкаплерава” ў мінулым
нумары “ГР” (№ 29, 13.09.2018). “Я не
рускі — я расіянін,— гаворыць касма
наўт.—Апакрыві—беларус.Івамраю:
несаромейцесягаварыць,штовы—бела
русы”.Расказаўтрохіпрабацьку,якіро
дамзбеднайсям’ілесніка.Каліпайшоў
уармію,ямупрапанавалістацьпадводні
кам.Казалі,завабліваючыюнака,штогэ
та—якуавіяцыі:скуранаякуртка,шака
лад,іяшчэ75грамаўсухогавінаўсуткі.
ТакіслужыўМікалайІванавічмеханікам

нападводныхлодках.Паслужбежтра
піў у Балаклаву, пад Севастополь, дзе і
нарадзіўсяАнтон.Вакол яго, прызнаўся
касманаўт,удзяцінствебыліаднымаракі.
Алеёнвыбраў—неба.Стаўлётчыкам,з
авіяцыііпрыйшоўуатрадкасманаўтаў.

Шляхягоныдазоракбыўдоўгім:да
першага палёту Шкаплераў рыхтаваўся
8гадоў—стартбыў14лістапада2011го
да.Ляцеўёнкамандзірамкасмічнагака
рабля“СоюзТМА22”ібортінжынераму
экіпажыМКС.(Ускладзетойэкспедыцыі
МКС29,вартасказаць,былідвоеамеры
канцаў.Іўаднымзінтэрв’юАнтонказаў:
яныпасябравалі.Ападчаспадрыхтоўкі,
штодоўжыласяамальдвагады,ёншмат
часу праводзіў з калегамі ў Амерыцы:
“Умянеіцяпертамёсцькватэра,ікалія
прыязджаютудызсям’ёй,томыбачымся
іправодзімчасразам”.)

На сустрэчы іШэнан, іАнтон каза
лі: вельмі важна пры асваенні космасу
навучыццаладзіцьрознымкраінам.Сту
дэнты, выкладчыкі задавалі шмат ціка
вых пытанняў пра біяэксперыменты на
арбіце.Шэнанзгадалапраэксперымент
зперапяліныміяйкамі,уякіхвыспявалі
эмбрыёны.Антонрасказваў,якіяжывыя
істотыпабывалінаарбіце,іштоадзінпа
вучокпадчасэксперыментаўзбег,ягопа
гэтычаснезнайшлі.

Напачаткусустрэчымнеўдалосяпа
лажыць перад Антонам Шкаплеравым
нумарыгазеты“ГоласРадзімы”зпублі
кацыяміпраяго.Іёнпаходзепаглядваў
наіх.Ападчасаўтографіфотасесіімне
пашанцавалазімпазнаёміцца,падарыць
яблыкі сортаШтрыфель з роднай вёскі
Яцкаўшчыны. Гэта, казаў я супляменні
ку, сімвал нашай малой радзімы, Баць
каўшчыны—іўтойжачасплод,якіда
памоглюдзямспасцігацьзаконызямнога
прыцягнення,азначыць—прыадкрываў
дарогуўкосмас.Антондобраўсміхнуў
ся— і падарыўмне свойфотаздымак з
аўтографам. На пытанне ж, ці будзе на
Быхаўшчынеродзічаўадведваць,адказаў
цёпла:“Збіраюся,ботамчакаюцьмяне”.

Іван Ждановіч

артыстыславутагамХт
імяа.п.чэхава(масква)
прывозіліўмінскспектакль
“пралётнаягусь”папрозе
віктараастаф’ева
ўпастаноўцы
марыныБруснікінай

Пабачыцьпастаноўкузнака
мітага Маскоўскага мастацкага
тэатра імя А.П.Чэхава мінча
намдапамогФедэральныцэнтр
падтрымкігастрольнайдзейнас
ці Мінкультуры Расіі з ягонай
праграмай “Вялікія гастролі”.
Праграма дае магчымасць рус
камоўным тэатрам зза межаў
Расіі паказаць свае спектаклі
расійскамугледачу—і,напрык
лад, беларускі Нацыянальны
акадэмічныдрамтэатрімяМак
сіма Горкага (які яшчэ з савец
кіхчасоўуБеларусіназываюць
Рускімтэатрам)пагэтайпрагра
ме гастраляваў па гарадахУра
лаіКалінінградскайвобласці.А
гледачам іншых краін “Вялікія
гастролі”даюцьшанецубачыць
усябепастаноўкітэатраўМаск
выіСанктПецярбурга.

Два дні, 12 і 13 верасня, у
Мінску,насцэнеРускагатэатра
артыстыМХТімяА.П.Чэхаваіг
раліспектакль“Пралётныгусь”
папрозеВіктараАстаф’еваўпа

станоўцыМарыны Бруснікінай.
Спектакль, прысвечаны памяці
пісьменніка, створаны паводле
ягоныхапавяданняў“Пралётная
гусь” і “Бабуліна свята”. Пер
шыакт—гэтатрагедыяцяжкага
пасляваеннагачасу.Другіжакт
грунтуецца на дзіцячых успамі
нахпісьменніка.ВіктарАстаф’
еў—любімыпісьменнікМары
ныБруснікінайяшчэсашколы,
і таму ставіць ягоную прозу ёй
небылоскладана.Быўсцэнічны
ход: не пераўтвараць дзеянне ў
драматургію, а пакінуць чысты
рухманалогаў, звяртацца да за
лы. Бадайшто ў кожным родзе
ёсцьлюдзі,падобныядаастаф’
еўскіхгерояў—ітамусцэнічная
дзея атрымліваецца нібыта пра
кожнагазнас.

На прэсканферэнцыі з мас
коўскімі гасцямі, што прайшла
перад першым спектаклем на
мінскайсцэне,прадстаўніцаФе
дэральнагацэнтраНаталляАфа
насьева высока ацаніла спектак
лі беларускага Драмтэатра імя
М.Горкага, распавяла пра да
лейшыягастрольныяпланы.Ар
тысты МХТ расказалі пра свой
спектакль і тое, як успрымаюць
яго гледачы. Актрыса Крысці
на Бабушкіна прызналася, што

“Пралётную гусь” упершыню
глядзела яшчэ студэнткай Шко
лыстудыіМХАТ, іпамятае эма
цыйнае ўзрушэнне, якое тады
адчула.Дарэчы,уМінскувысвет
лілася:дзядуляКрысціны,Стані
слаўВеніямінавічАрлоўскі,быў
родамзМагілёўшчыны,згорада
Бялынічы—такштоўактрысы
ёсцьібеларускіяродавыякарані.
ЯкіўяекалегіКсенііЦяпловай:
яебабуляіцяпержывеўБеларусі.

Аднаквартапрызнаць,штоў
цяперашнімчасенайбольшцес
ныястасункізБеларуссюўадной
звядучыхактрысМХТ,заслужа
найартысткіРасііЯніныКалес
нічэнкі: яе муж—былымінча
нінАнатольКот.Многіяаматары
тэатраікіноўБеларусіведаюць
артыста, які закончыў Беларус
кі тэатральнамастацкі інстытут
(цяпер Беларуская дзяржаўная
акадэмія мастацтваў), працаваў
на тагачаснай “Вольнай сцэне”
(сёння Рэспубліканскі тэатр бе
ларускайдраматургіі),на“Радыё
Рокс”… І хоць Анатоль даўно
жывеўМаскве,шматпрацуетам
у кіно і тэатрах, але грамадзян
ства беларускае зменьваць не
збіраецца.“Такіжывезбеларус
кімсваімсінімпашпартам”,—з
усмешкай казала Яніна. Яны з

мужамчастабываюцьуБеларусі,
абавязковапрыязджаюцьнаНо
выгодіКаляды,маюцьтутшмат
сяброў. З Мінска ж маскоўскім
сябрамЯнінаіАнатольвозяцьу
пачастунакбеларускіяпрысмакі,
якіянайчасцейнабываюцьнаКа
мароўцы. Прычым, удакладніла
Яніна,тыяпрысмакіўсімізаўсё
дыпрыходзяццадаспадобы.

Як высветлілася, чыстая бе
ларуская мова для маскоўскай
госці ненадта была зразумелаю
па першым часе. “Калі хтосьці
размаўляўпабеларуску, то яні
чоганеразумела,—казалаЯніна
Яўгенаўна.—Потымпачалозда
вацца:нібытаразумею…Іяна
ватзгонарампаведамілапратое
мужу. Але ж высветлілася, што
ятакі зразумела ўсё наадварот!
Цяпер, канешне, прызвычаілася,
ісамачасамспрабуюразмаўляць.

Наватнашадачкавывучыланека
торыясловыпабеларуску”.

А яшчэ нашы маскоўскія
госцісышлісяўмеркаванні,што
публікаўМінскукрыхунетакая,
якуМаскве.КрысцінаБабушкі
наўдакладніла:калібачышгле
дачоў,якіяідуцьутэатрсвяточна
апранутыя,зкветкамі,тыйсам
выходзіш на сцэну, нібыта на
прэм’еру.Інемаерозніцы,коль
кігадоўіграеццаспектакль,іці
вялікаяўцябероля.Ботэатржа,
па вялікімрахунку,—гэтамаг
чымасць адным — выказацца,
другім—быцьпачутымі.Таму
длягастралёраўважна,яксваю
“ролю” адыграюць гледачы: па
іхімяркуюць“праўвесьнарод”.

Ла ры са Ка лі ноў ская, 
супрацоўніца

Нацыянальнагаакадэмічнага
драмтэатраімяМаксімаГоркага

Два дні з Вя лі кіх гаст ро ляў

На прэс-канферэнцыі ў Мінску

Шляхі да зорак

Здымак на памяць на біялагічным факультэце Белдзяржуніверсітэта

Аўтограф-сесія Антона Шкаплерава
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Пачнем з цёплага пісьма,
якое нядаўна ў рэдакцыю да
слаў шаноўны юбіляр. Ён дзя
куе, што атрымлівае па пошце
газету “Голас Радзімы”, дадае:
“Адзін экзэмпляр ідзеўбіблія
тэкуЛатвійскагатаварыствабе
ларускайкультуры“Сьвітанак”,
дзе чытаюць газету не толькі
сябры суполкі, але й мастакі
Аб’яднаннямастакоўбеларусаў
Балтыі “Маюгонар”.Адзін эк
зэмплярбяруя,іяшчэадзін—
старшыня таварыства “Сьвіта
нак”ЯўгенМанжас.Яжяшчэў
савецкі часпастаянна атрымлі
ваўпапошцегэтугазету,інават
у1990хгадах.Газетадобрая,бо
дае інфармацыюпрабеларусаў
замежжа,пражыццёісправыіх
нанівекультурыімастацтва.Не
забываеіпранашысуполкі.То
дзякуйвамаднашыхсуполак,і
мы рады будзем далей атрым
лівацьвашугазетупапошце.З
пашанай,ВячкаЦелеш”.

Якбачыце,сувязіўрэдакцыі
звядомымбеларусамуРызе—
даўніяймоцныя.Мыганарымся
такімсяброўствам!Неразпісалі
пратворчасцьюбіляра,друкава
лі ягоныя тэкстыпрадзейнасць
суполкі“Маюгонар”,асобныхяе
сяброў. Парадаваліся, што 80я
ўгодкіВячкаЦелеш сустрэў, як
і належыць Майстру, чарговай
персанальнайвыставайпадназ
вай “Дакрананне гадоў”. З пуб
лікацыйунэцеведаем:вернісаж
быў на пачатку верасня ў гале
рэі Латвійскага саюза мастакоў.
Адзінзкалегмаіхзаўважае:“Заў
сёды добразычлівы й некалькі
стрыманыЦелеш—прыхільнік
класічнайпрыгажосціўжывапі

се”. Пішуць пра яго яшчэ: лат
війскі мастак беларускага пахо
джання. Падаецца ж мне, што
ёнтакі—беларускімастак,што
жыве ў Латвіі. Бо колькі ў яго
ных творах беларускага духу!
Зрэшты,вызначэнніхайшліфуе
самспадарВячка.Мыжведаем:
ён—знашагабеларускагароду,
бонарадзіўсяВячаслаўМіхайла
вічЦелеш25верасня1938года
ў Краснасельску Ваўкавыскага
паветанаГарадзеншчыне.Ішто
ёнтаксамайпедагог,кавалерор
дэнаТрох зорак (TrіsZvajgzne).
А на юбілейнай выставе твор
ца прадставіў жывапіс, графіку,
экслібрысы,атаксамапартрэты,
нацюрморты, пейзажы роднай
БеларусідыЛатвіі,уякойжыве
з1958года.Ітаксамажкруглая
дата:60гадоў!

Нагадаў нам пра юбілей
сябра й вядомы паэт Сяргей
Панізьнік: “Большякпаўсотня
гадоўтворчагапабрацімствана
маім і Вячкі рахунку. Некато

рыя згадкіпранашыястасункі
абазначаю так: “Слаўка! Дру
жа!/Словыружы—гэтавінша
ванняўптах!/Будзьжадужы—
на ўвесь Шлях! З вераснёвых
свежых дзей —/Маеш гонар!
Маладзей,/Наш латвійскі даб
радзей!”.Даўжозгаданыхвар
тасцяў юбіляра Сяргей дадае,
штоён— і гісторык, выдавец,
краязнавец, філакартыст, да
следчык творчасці выдатных
дзеячаўмастацтваікультуры.

Безумоўна, Латвія паспры
яла станаўленню ягоных та
лентаў: там ён закончыў Ака
дэмію мастацтваў (1964), дзе
вучыўся ў такіх майстроў, як
Петэрыс Постажс, Імант Ве
цазолс, Уладзімір Козін, Эдгар
Ілтнерс,КонрадУбанс,Эдуард
Калныньш.Латышскіямастацт
вазнаўцы сцвярджаюць: сама
бытныталентбеларусапрырос
узбагаціўся за кошт класічных
латышскіх традыцый выяўлен
чагамастацтва.Мыждадамо:і

повязізБацькаўшчынай,яета
ленавітымі творцамі таксама ў
тымстанаўленніпрыдаліся.

Мы ведаем пра вялікія на
быткі Вячкі Целеша і як філа
картыста:ёнзбіраеўнікальныя
паштоўкі. У маі 2015га ў На
цыянальнайбібліятэцыБелару
сіпрэзентаваласявыданнеВяч
кіЦелеша“ГарадыБеларусіна
старыхпаштоўках”.Кнігавый
шла ў выдавецтве “Беларусь”,
у ёй некалькі сотняў старых
паштовак з выявамі гарадоў
Беларусі,ёсцьаповедпраціка
выя факты, звязаныя з будын
камі на паштоўках, іх лёсамі.
Нагадаем, выданне— лагічны
працяг ягонай кнігі “Мінск на
старыхпаштоўках”(1984),зра
біць якую сябра падштурхнуў
прафесар, філакартыстаматар
АдамМальдзіс.

СтварыўВячкаЦелешікні
гурадавод “Адсюль наш род,
тут мой прычал” — пра род
свой,праЦелешаў,якіямаюць
караніўпасёлкуКраснасельскі.
Дляпадрыхтоўківыдання,рас
казваў журналістам, знайшоў
інфармацыюпрапаўсотнюсва
якоў,якіяжывуцьпаўсімсвеце.
ІбольшуючасткувыданняВяч
каЦелешсваякаміразаслаў.

Нагадаем яшчэ: Вячка Це
леш быў першым дырэктарам
беларускай школы ў Рызе, ён
жа — старшыня Аб’яднан
ня мастакоўбеларусаў Балтыі
“Маюгонар”,намеснікстаршы
нісуполкі“Сьвітанак”,кіраўнік
беларускай дзіцячай мастац
кайстудыі“Вясёлка”.Творыж
Майстразахоўваюццаўмузеях
і прыватных калекцыяхЛатвіі,
Беларусі, Эстоніі, Літвы, Расіі,
Японіі—амаль20краін.
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Ад Францыска Скарыны да Анатоля Сыса
літаратурНыядыялогі

талеНты

уНацыянальнайбібліятэцы
чачэнскайрэспублікіімяабузара
айдаміравапрайшлапрэзентацыя
кнігі“старонкібеларускайпаэзіі”,
дзеразамсабраныпераклады,
якіяажыццявіўадамахматукаеў

Усучаснайгісторыібеларускачачэн
скіх літаратурных адносін з’яўляюцца
новыяадрасы.Напрыклад,рэдакцыяча
сопіса“Нана”(“Маці”),дзепрацуепаэ
тэсаіперакладчыцаЛулаКуна.Неадзін
годвыданнепрадстаўляечытачамбела
рускую літаратуру на чачэнскай мове.
Тамззайдроснайперыядычнасцюз’яў
ляюццабеларускіяімёны:МаксімБагда
новіч,РыгорБарадулін,АлесьБадак…

Зімовысадрэспубліканскайбібліятэ
кі—сакральнаемесцадлялітаратуры,
мастацтваўЧачні.Тудыпрыходзяцьпаэ
ты,тамладзяццасустрэчы,прэзентацыі,
імпрэзы.Гэтымразамупрасторукуль
турнагапабрацімства,духоўнайеднасці
сабраліся літаратары, якім цікавы мас
тацкі свет Беларусі. Нагода— прэзен
тацыяўжовядомайіўМінскукнігіпе
ракладаўАдамаАхматукаева“Старонкі
беларускайпаэзіі”.Узборнікупададной
вокладкайпададзенытворыФранцыска

Скарыны, Якуба Коласа, Янкі Купалы,
Максіма Багдановіча, Максіма Танка,
Аркадзя Куляшова, Пімена Панчанкі,
МіколыКупрэева,АнатоляСысадыін
шыхмайстроўпрыгожагапісьменства.

ВядомычачэнскіпаэтРусланЮсупаў
казаў, выступаючы: “Я ўважліва прачы
таўперакладнызборнік.Лічу,беларусам
пашчасціла. Як мне падаецца, нашага
АдамаАхматукаеваможна смела заліч
вацьулітаратурныяамбасадарыБелару
сіўЧачэнскайРэспубліцы.Іўтымяму,
несумненна,дапамагаюцьпаездкінаБе
ларусь,сустрэчызбеларускіміпісьмен
нікамі.Ведаю, з кожнай з такіхпаездак
Адампрыязджаеакрылены,зновымба
гажомведаўпрабеларускуюлітаратуру”.

“Яшчэў1982мнашвялікіпаэтАлва
дзіШайхіеўнадрукаваўудругімнумары
альманаха“Орга”верш“Ахтотамідзе?”
ПесняраБеларусіЯнкіКупалы,—казаў
на прэзентацыі ў Грозным паэт і пера
кладчык Адам Ахматукаеў.— Ведаю,
штогэтытворнадрукаваны іўБелару
сі на чачэнскай мове. І мне падавала
ся,што я ніколі не адважуся пайсці па
шляхузасваення,прачытаннябагатайна
вобразыйсімвалынацыянальнайпаэзіі.

АлвадзіШайхіеўдосыцьвысокападняў
перакладчыцкую планку, пераўвасобіў
шывершнеўміручагаЯнкіКупалы.Але
восьу2016мяпабываўуМінску,пазна
ёміўсязмногімібеларускіміпаэтамі.Так
пачаўсямойшляхуваходжанняўбагаты
мастацкісвет.Тады,у2016м,я іпера
клаўпершыбеларусківерш.Зтагочасу
ідрукуюццамаеперакладыўчасопісах
ігазетахЧачні.Зтагочасуяшукаюіно
выятэкстыбеларускайпаэзіі,ірадыраз
віццюновыхстасункаўзпаэтаміБелару

сі.Шматзкімлістуюся,перазвоньваюся,
анадараеццаўчарговыразнаведацьБе
ларусь—радуюсясустрэчамзужодоб
разнаёмымібеларускімілітаратарамі.

Гаворка ў Зімовым садзе ішла і пра
новыя праекты. Многія хацелі б мець
творчыяповязізБеларуссю,беларускай
літаратурай. На літаратурную імпрэзу
прыйшлічленыСаюзапісьменнікаўЧа
чэнскай Рэспублікі — вядомыя паэты
РусланЮсупаў і ЛечыЯсаеў, маладыя
творцыФаізаХалімава,ТуманіВісітае
ва,АльбікаСулейманава,АзаМасаева,
БувайсарДжамбекаў, галоўны рэдактар
часопіса “Гоч” Пецімат Пецірава. Яны
чыталісваевершы,гаварыліпразацікаў
ленасцьбеларускайлітаратурай.

Вартанагадаць,што апошнімчасам
іўБеларусіз’явілісяпублікацыітвораў
чачэнскіх пісьменнікаў. Пабеларус
ку загучалі вершы Алвадзі Шайхіева,
Лулы Куні, СайдМагамеда Гелагаева,
АсіУмаравай,ФаізыХалімавай,Адама
Ахматукаева,ПеціматПеціравайды ін
шых.ТворылітаратараўЧачнідрукуюц
цаўштотыднёвіку“Літаратураімастац
тва”,часопісах“Полымя”,“Маладосць”.

Сяр гей Шыч ко

Адам Ахма ту ка еў у Мінску

Вяч ка Це леш на вернісажы

прызНаННе

радыёплюстэатр

пісьменнікісцэнарыст
ягорконеўперамогу
конкурсеналепшую
сучаснуюбеларускуюп’есу
“Беларускірадыётэатр
уXXIстагоддзі”

Убеларускімграмадствера
дыё, сцвярджаюць сацыёлагі,
нават у эпоху інтэрнэта па
ранейшаму застаецца запа
трабаваным. Яго слухаюць не
тольківадзіцелі,алеймайстры
будаўнікі, рамеснікі, а таксама
шматлікіядамашнія гаспадыні,
пенсіянеры,школьнікі.Асабліва
ўглыбінцы.

З арыентацыяй на тое, што
радыёперадачы застаюцца важ
ным складнікам у айчыннай
інфармацыйнай,культурнайпра
сторыіладзіўсяконкурсналеп
шуюсучаснуюп’есу“Беларускі
радыётэатр у XXI стагоддзі”.
Праводзілі яго супольна канал
“Культура” Беларускага радыё і
Цэнтр беларускай драматургіі.
Каліжбыліпадведзенывынікі,
то стала вядома: перамогу ў
творчым спаборніцтве атрымаў
пісьменнік і сцэнарыст Ягор
Конеў.Мяркуецца,штоўхуткім
часеўэфірыз’явіццаіновыра
дыёспектакль,уякімролібудуць
іграцьакцёрымінскіхтэатраў.

Аднакчымпакарыўжуры—
агэтабыліспецыялістырадыё
вяшчання, тэатральныя дзеячы,
вядомыя драматургі — Ягор
Конеў? Ён прадставіў на кон
курс п’есу “Танец з рапірай”.
Гэтагісторыяпрадзяўчыну,якая
мае высокую мару: узысці на
спартыўны Алімп. Нагадаем, у
2019мБеларусьбудзепрымаць
другiяЕўрапейскiягульнi,ітаму
такаятэма—вельміактуальная.
Ужодаканцагодапап’есеЯго
раКоневабудзепастаўленыра
дыёспектакль:ёнвыйдзеўэфір
канала “Культура” і папоўніць
фондыБеларускагарадыё.

Алесь Мурочак
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Дакрананне светлае гадоў
80-гадовы юбілей адзначае вядомы беларускі мастак з Рыгі Вячка Целеш


