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Іван Ждановіч

Сёлетні вераснёўскі рабо
чы візіт Прэзідэнта Беларусі
Аляксандра Лукашэнкі ў Та
джыкістан акрэсліў новую
старонку ў гісторыі трактара
“Беларус”: пачынаецца ягоны
шлях, асвоены яшчэ ў савецкі
час,якугэтуюкраіну,такіда
лей—уАфганістан.

Візіт,яквынікаезматэрыя
лаўкалегзБелТА,завяршыў
ся 29 верасня. У аэрапорце
горада Душанбэ Аляксандра
Лукашэнку праводзіў асабіс
та Прэзідэнт Таджыкістана
Эмамалі Рахмон. Візіт, нага
даем,прайшоўякпад знакам
інтэграцыі, шматбаковага су
працоўніцтва ў рамках СНД
(там паходзіла пасяджэнне
Савета кіраўнікоў дзяржаў
садружнасці), так і двухба
ковага беларускатаджыкска
га ўзаемадзеяння. Аляксандр
Лукашэнка пацвердзіў гатоў
насць Беларусі прымаць ак
тыўны ўдзел у плане індуст
рыялізацыі Таджыкістана.
Адзінзпунктаўплана—гэта
сумесная зборачная вытвор
часць трактарнай тэхнікі ў
горадзеГісар.Як і было абя
цанараней,кіраўнікідзяржаў
асабіста выязджалі пракант
раляваць, як выконваюцца іх
даручэнні. Засталіся задаво

леныяўбачаным,датагожаб
меркаваліўГісарыдалейшыя
планы па развіцці прамысло
вайкааперацыінапляцоўкаху
Таджыкістане.

“Рахмонупадарылісертыфі
катнатрактар“Беларус”—іта
кізагаловакзнаходзімунэцепа
вынікахсустрэчуТаджыкістане.
Прэзідэнту Эмамалі Рахмону,

варта ўдакладніць, сапраў
дыпадарылісертыфікатна
трактар “Беларус” ма
дэлі 82.1. Таджыкскі
лідар падзякаваў
за падарунак, ад
значыўшы, што ён
будзе запатрабава
ны ў гаспадарцы.
➔ Стар. 3

ГОЛАС  РАДЗІМЫ
Г А З Е Т А  З  Б Е Л А Р У С І
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БеларуСьіСвеТ

Зноў
паклікалі 

жураўлі
   Стар. 8

На ні ве
ля Тур ге неў кі

   Стар. 2

віТаеМ!

зноўназямлі

касманаўт‑беларус,
геройрасііалегарцем’еў
вярнуўсязкаляземнай
арбітыдадому

Ён засведчыў, што наш, на
ўвесь свет, калі 10 верасня па
беларускувітаўзарбітыўдзель
нікаўXXXІМіжнароднагакан
грэсу Асацыяцыі ўдзельнікаў
касмічных палётаў у Мінску,
сярод якіх быў і Прэзідэнт
Аляксандр Лукашэнка. Хоць і
памыляўся з націскамі, вымаў
леннем,алежгалоўнае:ёнад
чувае повязі з зямлёй продкаў.
Казаў:“Адімяэкіпажуэкспеды
цыі55і56мыжадаемвамудачы
і ўсяго найлепшага ў паспяхо
вым правядзенні 31га міжна
роднага кангрэсу”. Касманаўт
дадаў,штоўягосваяцкіясувязі
зБеларуссю:бацьканарадзіўся
ўДруі (аграгарадокуБраслаў
скімраёне)іцяпержывезмаці
ўВіцебску.АжонкаАлегаАр
цем’евародамзБаранавіч.“Вас
нідзетакнепрымуць,якуБела
русі.Дабрэйшаганародуікраі
нынасвеценяма!”—закончыў
вітаннекасманаўт.

І вось ён разам з сябрамі
(амерыканцы ЭндруФойстэл і
Рычард Арнальд) прызямліўся
ўКазахстане.Яныбыліўкосма
се197дзён.Хорашасустракалі
касманаўтаў.“ЧымпахнеЗямля
пасляМКС?Нечымгарэлым—
іўтойжачасвельмісмачным.
І паветрам нібы не дыхаеш, а
ясі яго.Ці сябруюць пасля па
лёту касманаўты? Абавязкова.
Цідумаешпранаступныпалёт?
Заўсёды!” —  адказвае герой
беларус, трымаючы, нюхаючы
дыню,морквуігрушу.

родныБераг

Там ходзіць нашае дзяцінства басанож

Пра Бацькаўшчыну і яе таленавітых, майстравых людзей на розных кантынентах яскрава 
гавораць надзейныя, універсальныя працаўнікі пад брэндам “Беларус”

У дапамогу сябрам

Ада маў шлях 
пад веч ным

 не бам
  Стар. 7

змалойрадзімы,штоўшклоўскім
раёнеМагілёўшчыны,
жыццёвыяшляхізавялі
уладзіміраваранковаўвялікісвет:
напасадунамесніка
генеральнагасакратарааан

Іван Іва наў

Тэлесюжэты, у якіх вядомыя людзі
згадваюцьпрасваеродавыякарані,мяс
ціны маленства — заўсёды кранаюць
душу. Былі такім прыемна ўражаны й
гледачыбеларускіх тэлеканалаўу адзін
з кастрычніцкіх вечароў. Мы даведалі
ся: бацька намесніка Генеральнага сак
ратара ААН Уладзіміра Варанкова, які
з’яўляецца і кіраўніком Контртэрарыс
тычнага ўпраўлення, быў ураджэнцам
вёскі РжаўцыШклоўскага раёна Магі

лёўшчыны. Іван Варанкоў вядомы як
гісторыкславіст,прафесарМаскоўскага
дзяржуніверсітэта.

Нагадаю, высокі чыноўнік ААН
Уладзімір Варанкоў наведаўМінск для

ўдзелуўміжнароднайканферэнцыіпад
эгідайАБСЕ “Прадухіленне і барацьба
зтэрарызмамулічбавуюэпоху”.Каліж
ПрэзідэнтБеларусі з імсустракаўся,то
на пачатку сустрэчы адзначыў: нечака
насцюдляягобылодаведацца,шторо
давыякараніўгосця—там,дзепрайшлі
дзіцячыягадыяго,АляксандраЛукашэн
кі.Тамжаёнпазнейпрацаваўкіраўніком
некаторыхарганізацый.АУладзімірІва
навічпрызнаўся,штоўсёсваёдзяцінства
правёўувёсцыРжаўцы:бегаўбасанож,
зграбаўсена,капаўбульбу,займаўсяін
шайпрацай.

АляксандрЛукашэнкададаў:ёнвель
мірады,штоУладзімірВаранкоўпабы
ваенаягорадзіме.“Хоцьянарадзіўсяў
Оршы,побачзусім,паміжСмаленскамі
Магілёвам,аднакусёсваёжыццёсвядо
мае,дзіцячаеіюнацкаеправёўуШкло

ўскімраёне.Адтульмаямама, усемае
сваякі,— расказаў Прэзідэнт.— Таму
перадавайце прывітанне нашай малой
радзіме, не забывайце, прыязджайце.
Няхайгэтасённянецэнтрнейкайгаспа
даркі,алевельміперспектыўная,вельмі
добрая вёсачка”. Прэзідэнт падзякаваў
Уладзіміру Варанкову за ўдзел у арга
нізацыі канферэнцыі пад эгідайАБСЕ,
удакладніў:“Вядомаж,безпадрыхтоў
кі,безвашагаўкладугэтаяканферэнцыя
немелабтакогапоспеху”.

Уладзімір Варанкоў адзначыў: бела
рускі народ вылучаецца гасціннасцю,
якую ён заўсёды адчуваў, калі прыяз
джаўдасваякоўісяброў.Беларус,якіне
быўуБеларусіапошніясемгадоў,наве
даўрадзімубацькі,атаксамаОршу,Ко
пысь,Александрыю,Шклоў—пратое
ёсцьтэлесюжэтыўінтэрнэце.
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Аляк сандр Лу ка шэн ка і Эма ма лі Рах мон
пад час наведвання зборачнай вытворчасці

сельгастэхнікі ў Гісары

Ула дзі мі р Ва ран ко ў

Трактар
“Беларус 82.1”
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Маглоўсёнагэтыразінеадбыцца,хоцьактывістызІр
куцкагабеларускагаклуба“Крывічы”рыхтавалісядасвята
загадзя.Аленадвор’есапсавалася,пайшлімоцныядажджы,
заіміўслед—вірусныяхваробы…Стойкіхцеламідухам
ісяродтых,хтобыўнастроеныпабаявому,аказаласяня
шмат.Іўсёжпрыгожае,запамінальнаетрадыцыйнаебела
рускаесвятаДажынкі2018мы15верасняправялі.

Напярэдадні,якзаўсёды,распаўсюдзіліабвестку,запра
сілі на святаўсіх ахвочых.Абяцалі тры гадзіныцікавага
інтэрактыву, спеваў, рытуальных дзеяў з пагружэннем у
даўнююэпоху,жыццёбеларускіхсялян.Спланавалісвята
правесцінанівефермерскайгаспадаркі,непадалёкадбе
ларускайвёскіТургенеўкі:гэта140кіламетраўадІркуцка,
Баяндаеўскіраён.Пісалі,штобудзезладжанакалона,каб
машынырухалісяразам,бонівудажынкавуюсамнекожны
знойдзе.Рыхтаваўсяітрадыцыйныбеларускіабедуполі,а
таксамапраматам,навогнішчыспланавалізгатавацьстра
ву сыту і гарбаткупадназвай звар.Апаколькі святамы
ладзімсамі, тоўводзімарганізацыйны збор.На гэтыраз
кожны,хтоехаўзнаміўаўтобусе,даваў600рублёў,хтоў
сваімаўто—400,дзеціжда10гадоў—бясплатна.

Вынікзахадаўтакі:дажынкавыдэсант—31добраах
вотнік!—зІркуцкамужнапаехаўудождж,кабпрадоўжыць
традыцыюпродкаў,правесціабрад“Дажынкі”наполіфер
мерскайгаспадаркіИП“Шкилевич”.Вельмідапамаглінам
тамВіктарВіктаравічСінкевіч,якогамыназываемкіраў
нікомТургенеўкі,аяшчэтамтэйшыгурт“Варэнічкі”,якім
кіруюцьЛюбоўПарфёнавадыКсеніяВасільева.Такшто
ўсіхудзельнікаўсвята—падпаўсотнінабралася.

Мыправялі на ніве абрадпадзяку Зямлікарміцельцы
паводлестаражытныхтрадыцыйбеларусаў.Спачаткусяр
паміжаліпшаніцу, як тоерабілінашыпродкі спрадвеку.
Потымзвязалі“бараду”йпалоліяе(каббудучыўраджай
быўбезпустазелля),палівалі(кабунаступнымгодзебыло
дастаткова дажджоў), збіралі каласы разам (каб колас на
будучайнівестаяўгуста).Аўрэшцейзакапаліразамзпяц
цюкаласкаміакрайчыкхлеба,аддаючыданінуЗямлікар
міцельцы.Усеабрадавыядзеяннізладзіліпадстарадаўнія
дажыначныяпесні дзяўчат з гурта “Крывічы”.Таксама з
рытуальнымісловамізамовамізбіралімыгалоўныСноп
Гаспадар,звівалігалоўныВянокзкаласоў.Іхіўручыліўра
чыстаГаспадарамПоля:АлегуіМарынеШкілевічам.

Неабышлосяйнагэтыразбезтрадыцыйныхабрадавых
карагодаў:“Кола”,“Крывытанок”,“Пляцень”,“Качан”.А
затымбылітанцы,прычымзмайстаркласампатрадыцый
ныхбеларускіх.Развучваўсяй“новы”танец,запісанынамі
ў адной з этнаграфічных экспедыцыйпа вёсках Іркуцкай
вобласці,заснаваныхбеларускіміперасяленцамі.

5гадзінпраляцелінанівеляТургенеўкінепрыкметна.
Ядзякуюўсімудзельнікамнашага свята,найпершакты
вістамклуба “Крывічы”, якія рыхтавалі й праводзіліДа
жынкі2018— гэтаВоляГаланава, ТаняЧарапанава,Ян
Фадзееў, Дзяніс Белавусаў,Юрась Казаброд, Алесь Ста
севіч,ВадзімРудакоўдыіншыя“крывічы”.Паклоніўсім
тургенеўцам,асабліва—МаргарыцеАсечкінай,якаядобра
справіласязроляйгалоўнайжняіпастацянкі.Вялікаяпа
дзякаўсім,хторыхтаваўтрадыцыйнывясковыабедуполі
навогнішчы,найпершВоліГаланавай—засмачнуюкашу
сытуіпрыемнытравянызвар.ФотаздымкізнашыхДажы
нак2018глядзіцеўFacebookнамаёйстаронцы.

Анаперадзеўнас—святаПакровы.Таксамабудзем
адзначаць!Авы?

Алег Ру да коў,г.Іркуцк.
ФотаАле ся Ста се віча.

кола дзён

Ушанавалі гаспадароў нівы

Жнеі на ніве

Рыхтуецца традыцыйны беларускі абед прама ў полі

Іркуцкі дэсант на Дажынках пры вёсцы Тургенеўцы

Традыцыі

На ні ве ля 
Тур ге неў кі
У Ір куц кай воб лас ці ў чар го вы раз прай шлі бе ла рус кія Да жын кі

СаСТужкінавін

уМагілёвепрайшоў
VФорумрэгіёнаўБеларусі
ірасіі

У асноўных і спадарожных мерапрыемствах
форуму, што праходзіў 10–12 кастрычніка, паў
дзельнічалакаля2тысяччалавек.Форумправо
дзіўсяпад эгідайбеларускагаСаветаРэспублікі
ды расійскага Савета Федэрацыі. Галоўнай па
дзеяйнаімсталапленарнаепасяджэнненатэму
“Прыярытэтныянапрамкіразвіццярэгіянальнага
супрацоўніцтваякключавогафактаруінтэграцыі
ды саюзнага будаўніцтва” з удзелам кіраўнікоў
дзяржаў Аляксандра Лукашэнкі ды Уладзімі
раПуціна. Секцыі праходзілі па пяці асноўных
кірунках: аграрная палітыка, уніфікацыя й гар
манізацыя заканадаўстваў, лічбавая эканоміка,
моладзевая палітыка, міжнародная дзейнасць і
эканамічнаябяспека.

Упершыню пад час форуму прайшоў Савет
дзелавогасупрацоўніцтва,дзеасноўныянапрамкі
ўзаемадзеяння,сумесныяпраектыабмеркавалікі
раўнікікампаній,прадпрыемстваўБеларусідыРа
сіі.Нафорумсабраласябольшза20губернатараў
рэгіёнаўРасіі.Падпісанабольшза70дакументаў
абсупрацоўніцтве:наміжурадавым,абласнымі
раённымузроўнях.Заключалісяэкспартныякант
ракты—усягонасумузвыш500млндолараў.

У плыні форуму працавала выставакірмаш
рамёстваў, дзе сваю прадукцыю прадставілі
майстры дэкаратыўнапрыкладнога мастацтва,
фальклорныяаматарскіякалектывыБеларусіды
Расіі.Прайшлімайстаркласы,выставыпродажы
вырабаўмастацкіх рамёстваў, народныя гульнё
выяатракцыёны,фальклорныяпраграмызудзе
лам аматарскіх калектываў, дэгустацыя нацыя
нальныхстраў,спаборніцтвыдыіншыяімпрэзы.
Ладзілася канцэртная праграма “Садружнасць
культур—садружнасцьнародаў”зудзеламама
тарскіхкалектываўБеларусідыРасіі.

валанцёраўпазнаюць
паадзенні

Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку
прадэманстравалі ўзоры параднай і спартыўнай
формыбеларускіхатлетаўіваланцёраўнаІІЕўра
пейскіхгульнях2019года.Прэзентацыяпрайшла
ўПалацыНезалежнасці.Улікутых,хтопрадстаў
ляўкалекцыю,былаяедызайнерЮліяЛатушкі
на і гендырэктар прадпрыемства “СолаПінск”
Васіль Гарагляд— там распрацавана й пашыта
экіпіроўка.Цяперукалекцыі,штоатрымаланазву
“Прастора”19найменняў.Яесімвалспалучаныз

адзінайстылістыкайлагатыпагульняўіўвасабляе
беларускіябязмежныяпрасторы.Заідэюраспра
цоўкіэкіпіроўкідляваланцёраўіўдзельнікіакцыі
“Полымясвету”ўзятыстылізаванысюжэтдрэва
жыцця,уякімадлюстраваныбеларускаявыцінан
ка,сімвалывідаўспорту.Факеланосцы,якіяўжоў
сакавікупачнуцьтурпагарадахікраінах,будуць
рухацца ў белым адзенні, сімвалізуючы святло,
чысцінюнамераў.Дзяўчатызузнагароднайгру
пыўпрыгожацьгаловывянкамізкветак,паколькі
спаборніцтвыбудуцьпраходзіцьпадчассвятка
ванняКупалля.

ураджайныверасень
арыныСабаленкі

Першая ракетка Беларусі Арына Сабаленка
названалепшайтэнісісткайсветуўверасніпавы
нікахгаласаваннянасайцеЖаночайтэніснайаса
цыяцыі (WTA).Янаўпершымесяцвосенівый
грала турнір катэгорыі “Прэм’ер 5” у кітайскім
горадзе Ухань і паднялася ў рэйтынгуWTA на
16юпазіцыю.Тэнісісткаўцудоўнайспартыўнай
формеіпрадаўжаенавысокімузроўнівыступаць
нарозныхтурнірах.

Па вод ле ма тэ ры я лаў БелТА

Б
ЕЛ
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Нашу краіну і яе кніжныя
здабыткіўдалёкімКаракумскім
краі прадстаўлялі шэсць выда
вецтваў: “Мастацкая літарату
ра”, выдавецтва “Беловагрупп”,
“Народная асвета”, Выдавецкі
дом“Звязда”,“Пачатковаяшко
ла”, “Беларусь” і таварыства
“Белкніга”.

На стэндзе Беларусі была
прэзентаванакніга“Беларусь—
Туркменістан: літаратурнае па
брацімства”, выдадзена ў Вы
давецкім доме “Звязда”. Для
размовы з гасцямі, наведнікамі
прыйшлігероівыдання—сучас
ныятуркменскіяпаэты,празаікі
Агагельды Аланазараў, Бягуль
Анабаева,Максат Бяшымаў. Ім
было што расказаць не толькі
пра свае стасункі з беларускай

літаратурай, знаёмствы з бела
рускімі пісьменнікамі, але — і
пра Беларусь. І адказны сакра
тар часопіса “Гарагум” (“Кара
кум”) празаік Бягуль Анабаева,
ідырэктарТуркменскайнацыя
нальнайкніжнайпалатыпразаік,
паэт,публіцыстАгагельдыАла
назараўнетакдаўногасцяваліў
Мінску: паўдзельнічалі ў Між
народным сімпозіуме літарата
раў“Пісьменнікічас”.Дарэчы,
уМінскуўрознуюпарувыйшлі
тры кнігі А.Аланазарава ў пе
ракладзе на беларускую мову.
Усеяныадрасаваныюнамучы
тачу. Не так даўно Выдавецкі
дом“Звязда”выпусціўізборнік
апавяданняў і вершаў Касыма
Нурбадава на беларускай мове.
Творытуркменскіхпаэтаўззай

дроснайперыядычнасцюдруку
юццаўбеларускайлітаратурна
мастацкайперыёдыцы.Нядаўна
туркменскай тэме быў прысве

чаныіадмысловывыпускчасо
піса“Беларусь.Belarus”.

У Туркменістане дасягнута
дамоўленасцьпрапастаўкукніг

з Ашхабада ў Беларусь. Турк
менскаядзяржаўнаявыдавецкая
службаўвырашэнніпытаннякі
руецца тым,штоўБеларусі ву
чаццалітаральнатысячыстудэн
таўзКаракумскагакраю.Ікніга
зроднагадому,безумоўна,стане
яшчэаднойнітачкай,якаябудзе
звязваць іх са сваёй культурай,
Айчынай.Такіпраектбудзерэа
лізоўвацца праз адну з мінскіх
кнігарняў, якая ў хуткім часе
займее новую назву: “Дружба”.
Дарэчы, уМінску не так даўно
выдадзены й том паэзіі класіка
туркменскайнацыянальнайліта
ратурыМахтумкуліўперакладзе
на беларускую мову. Яшчэ, ві
даць,непознапрэзентавацьяго
ўзгаданайкнігарні“Дружба”.

Кас тусь Ла дуць ка

кульТурныдыялог

Ашхабад: знаёмства 
з беларускай кнігай
У сталіцы Туркменістана завяршыла працу 
XII Ашхабадская міжнародная кніжная выстаўка-кірмаш

На беларускім стэндзе выставы-кірмаша

Алесь Бадак (справа) у Ашхабадзе

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Кіраўнікі дзяржаў у Гісары агледзелі

вытворчую тэрыторыю прадпрыемства,
новывялікіцэх,дзепачаласязборкатрак
тароў для пастаўкі ўАфганістан. Генды
рэктарМінскагатрактарнагазаводаФёдар
Дамаценка распавёў высокім гасцям пра
перспектывыгэтайвытворчасці.Размова,
упрыватнасці,былайпрасумеснывыпуск
навяснога абсталявання, пашырэнне яго
асартыменту. І ўжода наступнага сезона
спецыяльна для ўмоў гэтай краіныможа
быцьадкрыталініяпазборцысамаходных
горных касілак — іх распрацавалі бела
рускіяканструктары.ПрэзідэнтТаджыкі
станапрапанаваўпадновыявытворчасці
выкарыстоўваць і пляцоўкі непасрэдна
ўДушанбэ, дзе ёсцьпатрэбаў стварэнні
новыхпрацоўныхмесцаў.Прэзідэнтыгу
тарылізрабочымі,сяродякіхяктаджыкі,
такібеларускіяграмадзяне,штозаймаюц
цаналадкайвытворчасці,навучаннеммяс
цовагаперсаналу.

Яшчэнавіна:беларускіятрактарысва
імходампойдуцьзТаджыкістанаўАфга
ністан.Пратоеўплыніпадзейрасказаў
журналістам Амбасадар Беларусі ў Та
джыкістанеАлег Іваноў. Ён удакладніў:
уГісарыўжогатовадругаячаргазборач
найвытворчасціпавыпускусельгастэхні
кі.Адкрытыішоўрум,дзепрадстаўлена
ўсё,штоможапрапанавацьБеларусьуга
лінемашынабудаванняіспадарожныхта
вараў:адшыніматораўданайсучасных
энерганасычаныхтрактараў.“Прэзідэнты
даручыліпадумацьабвыхадзезсумеснай
прадукцыяйнатрэціякраіны,—гаварыў
АлегІваноў.—МыўБеларусідаўнопра
тое гаворым, іцяперплануемпадпісаць
першы кантракт на пастаўку ў Афгані
стансабраныхтуттрактароўутрапічным
выкананні.УБеларусіжіхневыраблялі
гадоў15.Афганцыпапрасілідляіхрынку
аднавіць выпуск гэтыхмадэляў.Хутка з
канвеера сыдуцьпершыя трактары, якія
сваім ходам адправяцца ў Афганістан”.
Важна,штоўТаджыкістанепадаручэн
нікіраўнікоўдзяржаўадкрытыівучэбны
цэнтр па падрыхтоўцы таджыкскіх спе
цыялістаў. “Для Таджыкістана гэта не
простапраблема, апытанневыжывання
прамысловасці,эканомікіўцэлым,—па
тлумачыў Амбасадар.— Ёсць таджык
скаяпрымаўка:ведыбезужывання—гэ

тахмарабездажджу.Вырашаназрабіць
цэнтртам,дзенепростазбіраюцьсель
гастэхніку, але й ёсць доследныя палі,
прадастаўленыянамукарыстанне”.

Прэзідэнтам паказалі сёлетні ўра
джай, сабраны з выкарыстаннем бела
рускай тэхнікі, выпушчанай у Гісары:
бавоўна, пшаніца, шэраг агароднінных
культур.Анавучальныцэнтр,ёсцьпланы,
будзепрацавацьнетолькінаТаджыкістан
ібеларускуютэхніку:тудыўжозапрасілі
афганцаў.

Трактарыўпадарунак
Не толькі Прэзідэнт Таджыкістана

ЭмамаліРахмонмаеўжобеларускітрак
тар. ЗматэрыялаўБелТАвынікае: сёле
та22сакавіка іПрэзідэнтГрузііГіоргій
Маргвелашвілі атрымаў у падарунак ад
ПрэзідэнтаБеларусімалагабарытны“Бе
ларус152”. “Уручаны падарунак быў
пасляпрыёмуадімягрузінскагалідараў
гонарПрэзідэнтаБеларусі,—пісаўУла
дзімірМацвееў.—Яквядома,Прэзідэнт
Грузіі займаецца сельскай гаспадаркай
на сваім прысядзібным участку, дагля
дае сад і агарод. Ён нават размяшчаў у
сацсетцы фотасправаздачу аб тым, як з
насеннябеларускайбульбыатрымаўня
дрэнны ўраджай. Малагабарытны трак
тар“Беларус152”прызначаныдлявыка

наннярозныхсельгасработзнавяснымі,
прычапнымімашынамі дыпрыладамі, а
таксамаработукамунальнайгаспадарцы
йпрамысловасці”.

Яшчэ адзін прэзідэнт дружалюбнай
Беларусі краіны, які ўмее абыходзіцца з
беларускай тэхнікай— гэта малдаванін
Ігар Дадон. Сёлета яны разам з Аляк
сандрам Лукашэнкам нават засявалі ў
Малдове кукурузнае поле. Тое было ў
другі дзень афіцыйнага візітуПрэзідэн
таБеларусі.Пакульбізнесменыдамаўля
лісяпрановыякантактыйкантрактына
дзелавымфоруме,АляксандрЛукашэнка
сустрэўся збылымкіраўнікомМалдовы
МікалаемЦімофці.Азатымвыехаўнатак
званы “Дзень поля” ў Інстытут расліна
водства“Порумбень”(азначае:кукуруза),
за20кіламетраўадКішынёва,дзеягоўжо
чакаўІгарДадон.Паколькіжякразбыла
вясна,красавік,спрыяльныятэрміныдля
сяўбы кукурузы, то засеяць малдаўскае
полепрэзідэнтыБеларусійМалдовыра
шыліразам.Працавалізарулямі“вышы
ванак”—такународзеназываюцьмадэлі
трактара “Беларус1523В” з беларускім
арнаментамнакорпусе.

Раней у інтэрв’ю БелТА Ігар Дадон
распавёў,яку2017мзапрашаўАляксанд
раЛукашэнкуўМалдову,“іёнсказаў,што
прыедзе,калібудзецёпла,імыразамна

беларускіх трактарах засеем поле”. Для
Прэзідэнта Малдовы тое было нечака
насцю:“Ведаю,штоАляксандрРыгора
віччастапрацуена трактары.Ясам за
канчваў аграрны ўніверсітэт, нарадзіўся
ў вёсцы, таму трактарбачыў і ездзіўна
ім.Алеапошніягадоўпяцьшэсцьнекі
раваўім,тамупрыйшлосяпадрыхтавац
ца”.Івосьувесну2018гаёнсеўзаруль,
запусціў матор і ўпэўнена рушыў услед
за Аляксандрам Лукашэнкам. З кабіны
жвыйшаўзадаволеныйшчаслівы,казаў
журналістам:“УМалдовеяшчэніхтоне
займаўся пасяўной разам з Прэзідэнтам
Беларусі.Рады,штоўнастакатрымала
ся,дыяшчэўтакімгістарычныммесцы.
І тэхніка ў беларусаў надзейная. У нас
у кожным сяле такая ёсць. Людзі да яе
прывыклі”.ТадыжАляксандрЛукашэн
ка прапанаваў не спыняцца на дасягну
тым—незамыкаццатолькінагандлёвых
аперацыях, а ўдасканальваць адносі
ны, ствараць сумесныя прадпрыемствы.
Іўжоёсцьдамоўленасць:Беларусьбудзе
рыхтавацькадрыдляМалдовы,кабяны
дома займаліся вытворчасцю трактароў,
камбайнаў,аўтамабіляў.

Іяшчааднанітачказвязваезбеларус
кай тэхнікайПрэзідэнтаМалдовы.У лі
пені 2017га ён, пабываўшы наМінскім
трактарным заводзе, прыадкрыў сакрэт
журналістам:ягоныцесцьусёжыццёпра
цаваўтрактарыстам,іякразнатрактарах
МТЗ!Тамудляягомадэльтакая—вель
мізнаёмая.“Вядомаж,уМалдовеўсеве
даюць,чуліпраМінскітрактарнызавод.
Большза60працэнтаўрынкуМалдовы—
гэта,безумоўна,МТЗ.Яныкарыстаюцца
папулярнасцю,—казаўІгарДадонутэле
эфірыАНТ.“УкожнымсялеМалдовы,у
кожнымнаселенымпункцеёсцьбеларускі
трактар.Ёнсамынадзейны, інашнарод
даягопрывык,ахвотнакупляе”,—яшчэ
адномеркаванне“ўтэму”малдаўскагалі
дарапаслявізітунаМТЗ.

НаБеларускамалдаўскімфорумедзе
лавога і міжрэгіянальнага супрацоўніц
тва2018уКішынёвеІгарДадонвыказаў
падзякубеларускамубокузабязвыплатна
пастаўленыяўМалдовутрактары.Ітады
ж, у красавіку, стала вядома:МТЗХол
дынгпаставіцьтудыяшчэ600трактароў.
Датагожбеларускіятрактарыівырабля
юццаўжоўсамойМалдове.

У дапамогу сябрам
Б

ЕЛ
ТА

Аляксандр Лукашэнка з Ігарам Дадонам на кукурузным полі ў Малдове
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ЮБілей

Ра зам ле пей свят ка ваць
СябрыБеларускагатаварыства
“уздым”адзначалі25‑годдзе
суполкіўдаўгаўпілскім
домеадзінстваразам
сашматлікімігасцямі

Гэтавялікаесвятадляўсёйбеларускай
дыяспарыДаўгаўпілса,тамусябрыБела
рускагакультурнаасветніцкагатаварыст
ва“Уздым”весела,зразмахамадзначалі
юбілей.Ушаноўваліжсяброў,актывістаў
адной з найстарэйшых і найбуйнейшых
беларускіхарганізацыйДаўгаўпілсаўсу
боту,9верасня2018года,уканцэртнайза
леДомаАдзінстваўфармаце“Блакітнага
агеньчыка”.

Вартанагадаць,штоўпрымежнымз
БеларуссюДаўгаўпілсежывекаля8ты
сячбеларусаў.Зпачатку1990х,нахвалі
ўздыму нацыянальнай самасвядомасці,
мыпачаліпаглыбляццаўгісторыюбела
русаўналатгальскайзямлі,кабзахаваць
сваю нацыянальную самаідэнтычнасць.
Так і паўстала суполка, зарэгістраваная
ўМінюсцеЛатвіі 6 ліпеня 1993 года як
грамадская.Гэтаіёсцьдзеньнараджэння
“Уздыма”,сёлета—юбілейны,25ы.

Суполка—нібыяркаякветкаўвян
куславянскіхнародаўДаўгаўпілса,адна
зсамыхактыўныхідзейныхсяродшмат
лікіхнацыянальныхтаварыстваўгорада.
Янаспрыяепашырэннюбеларускайкуль
туры,мовы,зберажэннюнашайгістарыч
найпамяці,кантактампаміжмясцовымі
беларусамі,атаксамайзБацькаўшчынай.
Актывістысуполкіправодзяцьшматлікія
імпрэзы—ітымсамымпашыраюцьбе
ларускія традыцыі, народныя святы, на
шу мову. “Уздымаўцы” ўдзельнічаюць
іў іншыхкультурныхімпрэзахуЛатвіі,
Беларусіды іншыхкраінах,штоспрыяе
паяднаннюбеларусаў,атаксамапазітыў
намуміжкультурнамудыялогуўшматна
цыянальнымДаўгаўпілсе.

Насвяцемызгадвалі,ушаноўвалітых,
хтостаяўлявытокаўстварэннясуполкі.З
вялікай ініцыятыўнайгрупыадзінаццаць
сталі яе заснавальнікамі:КанстанцінКа
пуста,СтаніслаўВалодзька,ЗінаідаСілі

ня, Іосіф Рэут, Мікалай Навуменка, Ла
рыса Ярашэвіч, Яўгенія Гуляева, Яўген
Шабуцкі,ЗянонБуры,МікалайПаўловіч,
Аляксандр Карнацэвіч. Крок за крокам
“Уздым” ствараў, пісаў сваю гісторыю,
ішмат сіл да гэтага прыклалі таксама й
Таццяна Бучэль, аўтар “Летапісу” бела
рускайсуполкі,МікалайіВольгаПаўлові
чы,АнастасіяСазанковаймногіяіншыя.

Дзіцяжмаланарадзіць,яготрэбапад
няцьнаногійвыхаваць—такународзе
кажуць.Восьісуполкутакпадымалі.Да
яедзейнасціспрычынілісярозныялюдзі,
мяняўся й склад праўлення, старшыня
міякогабылі:МікалайПаўловіч,Стані
слаў Валодзька, Таццяна Бучэль, Барыс
Іваноў, Валеры Амбросаў, Людміла Сі
някова.Цяперначалесуполкі—Жанна
Раманоўская.Шэрагісяброўсуполкіпа
паўняюцца:гэтаўасноўнымталенавітыя,
самабытныя, творчыя людзі, якія шмат
свайгоасабістагачасу,душэўнайцеплыні
аддаюцьнакарысць“Уздыма”,беларус
кайкультуры.

Адкрывалі ўрачыстасць танцам “Бе
ларусь мая сінявокая” выхаванцы бела
рускайнядзельнайшколы“Вясёлка”.

Падзяліць радасць свята прыйшлі:
старшыня Даўгаўпілскай гарадской ду
мы Рыхард Эйгім, намеснік старшыні
думы Яніс Дукшынскі, старшыня Даў
гаўпілскай краёвай думы Яніна Ялін
ская, кіраўніца Упраўлення культуры
г. Даўгаўпілса Элеанора Кляшчынская.
Сяродвысокіх гасцейбылі консулГен
консульства Беларусі ў Даўгаўпілсе
Мікалай Раманкевіч, консулсаветнік
Генконсульства Расіі Наталля Пустава
лава,старшыняСаюзабеларусаўЛатвіі
Валянціна Піскунова, член праўлення
СБЛ і старшыня рыжскага Беларускага
таварыства “Прамень” Алена Лазара
ва.Уякасціганаровыхгасцейнасцэну
былізапрошаныяўсезаснавальнікітава
рыства“Уздым”,кожныз іхсказаўвін
шавальнаесловаіатрымаўузнакпадзякі
кветкі,членскіябілеты.ПаэтСтаніслаў
Валодзька прачытаў прысвячэнне “Уз

дыму”, а Зінаіда Сіліня выканала ака
пэльнапесню“Шэрыконь”.

Увогулегасцейнасвяцебыловельмі
шмат: дзякуючы шыраце душы, дабры
ні,спагадлівасційшчырасціўбеларусаў
шматсяброўіпартнёраўякпаўсёйЛатвіі,
такізамяжой.Звіншаваннямінасцэну
выходзілінашысябрызМінскаіБрасла
ва,зВісагінаса(Літва),прадстаўнікібела
рускіхсуполакзДагды,Рэзэкнэ,Ліванаў,
Прэйляў. Віншавалі суполку мясцовыя

цэнтрылатышскай,рускай,польскайібе
ларускай культур, а таксама латышскае,
украінскае, польскае, літоўскае, яўрэй
скае,татарскаенацыянальнакультурныя
таварыствы. А яшчэ й паэты, мастакі
Даўгаўпілса,калектывыЦэнтрабеларус
кай культуры “Купалінка”, “Спадчына”,
“Лянок”, “Пралеска”, “Паўлінка”. Пісь
мовыявіншаванніпрыйшлінамадЗгур
таваннябеларусаўсвету“Бацькаўшчына”
(Мінск), беларускіх суполак “Лянок” з
Елгавы,“Світанак”зРыгі,“Сябры”зэс
тонскайНарвы.

Адзеўбеларусаўсвята,там,вядомаж,
весялосць,песні,танцы.Іўсёгэтабліскуча
забяспечыўгуртнароднаймузыкійпесні
“Траецкіямузыкі”зБацькаўшчыны,зБа
рысава.Музыкітаквесела,здушоювы
конвалінародныяпесні,штонеўседзець

былонамесцы,амальусегосціпускаліся
ў скокі.Чароўныягукібеларускайдуды,
атаксамацымбалаў,скрыпкі,гітары,ба
янадыіншыхінструментаўуспалучэнні
з беларускімі танцамі, прыказкаміпажа
данняміадмастацкайкіраўніцыансамбля
Святланы Вашкевіч стваралі атмасферу
непаўторную, святочную. У музычную
палітрудадаліяркіхфарбаўтаксамагосці
зВісагінаса,творчыягуртыЦэнтрабела
рускайкультуры,салісты,барды.

Юбілейная імпрэза суполкі “Уздым”
прайшла ў плыні восеньскіхДзён бела
рускай культуры ўЛатвіі— сёлета яны
прысвечаны100годдзюЛатвійскайРэс
публікі ды 15годдзю Саюза беларусаў
Латвіі, у які ўваходзіць і наша суполка.
Тамупрэзентацыя вышытага беларуска
гаручнікаСБЛітэматычнаягазета“Пра
мень”,атаксамаперасоўнаялітаратурная
выстава“ЖыццёўСлове”івыставабела
рускіхрамесныхвырабаўсталілагічным
дадаткам да яркага маштабнага свята ў
Даўгаўпілсе. За якое суполка “Уздым”
сардэчнадзякуеДаўгаўпілскамуЦэнтру
беларускайкультурыдыўсімсваімшчы
рымсябрам,партнёрам,памочнікаміме
цэнатам.

Ма рыя Па мець ка, 
сяброўкасуполкі“Уздым”,г.Даўгаўпілс

Калінядаўнападпатранатам
Міністэрства культуры Рэспуб
лікіКрымуСімферопаліпрахо
дзіў ІVЛітаратурныфестываль
“КрымБукФест—2018”,топаў
дзельнічаліўімікрымскіябела
русы.Арганізатарамфестывалю
выступіла Крымская рэспублі
канская ўніверсальная навуко
ваябібліятэка імяІванаФранка
пры падтрымцы адміністрацыі
г. Сімферопаля. У плыні фес
тывалю ва ўтульнай бібліятэч
най зале аддзела краязнаўства
прайшла творчая сустрэча “Па
старонках часопісаў “Крым —
Север” і “Крым—Беларусь” з
ДзінайШаўчэнкай—галоўным
рэдактарамгэтыхвыданняў.

На сустрэчы ішла цікавая
размова пра ролю беларускіх
СМІўжыццібеларускайдыяс
пары. Мы, у прыватнасці, аб
меркавалі новы, 8старонкавы
фарматгазеты“ГоласРадзімы”.
Мае сябры знаходзяць яе ў ін
тэрнэце, а некаторыяж супол
кі Крыма атрымліваюць і па
пошце. Вельмі, казалі, хораша
кладзеццатэматыкавыданняім

на душу. То можа ёсць магчы
масць,пыталі,намуЕўпаторыю
яе таксама дасылаць? Спадзя
емся, як кажуць, на інфападт
рымку з Бацькаўшчыны. Вы
ступленнібылівельміцікавыя:
разважалінадпрачытаным,вы
кліканымі асацыяцыямі. Кож
ны, пераканалася, можа нешта
сваё адкрываць “за радкамі”

газеты.Усежадалісупрацоўні
кам“ГоласуРадзімы”поспехаў,
віншавалі з наваселлем, увахо
джаннем у сям’юВыдавецкага
дома“Звязда”.

Мы дзяліліся досведам: з
якіх крыніц даходзяць да нас
весткі пра Бацькаўшчыну (тэ
лебачанне, радыё, інтэрнэт, га
зеты,часопісы).Ушчырайсяб

роўскайразмовепаўдзельнічалі
ВольгаРудэнка,МіхаілЮрахно,
УладзімірЦітавец,ІгарКласоў
скі,ЛюдмілаАйзенштэйн,Міха
ілАсмалоўскі,ЛенінаЛапонава,
ТамараПухальская,АленаКіры
енка, Галіна Паліенка, Анатоль
Галушка, Раіса Лагматава, Ала
Талстая,ЛюбоўСяргеева.Трэці
ўжоразДзінаШаўчэнкапрэзен

тавала сваечасопісынафесты
валі“КрымБукФест”—ізноўто
былоімправізаванаесвятабела
рускайкультуры.Традыцыя!

І ўжо як старшыня Бела
рускай аўтаноміі Еўпаторыі
“Крым — Беларусь” яна пад
рыхтавала паэтычнае “адступ
ленне”, прысвечанае 105м
угодкамзчасувыхадузборніка
Максіма Багдановіча “Вянок”.
Гэта, яквядома,першая і адзі
ная прыжыццёвая кніга паэта,
выдадзеная ў канцы 1913 года
ўВільнінакладаму2000асоб
нікаў.“Вянок”прайшоўвыпра
баванне часам, а вершы з яго
паранейшаму хвалююць сэр
цы, кранаюцьпатаемныя стру
ныдушы.Гучаліжянынагэты
разувыкананніМіхаілаЮрах
но,ІгараКласоўскага.Песніна
вершы любімага паэта спяваў
УладзімірЦітавец.

Дзі на Зда раў цо ва, 
беларускаяаўтаномія

Еўпаторыі“Крым—Беларусь”

ПовязьчаСоў

Крым скія квет кі ў вя нок
Сяб ры Бе ла рус кай аў та но міі Еў па то рыі “Крым—Бе ла русь” 
ад зна чы лі 105-год дзе з ча су вы ха ду збор ні ка Мак сіма Баг да но віча “Вя нок”

Беларусы-ўдзельнікі  ІV Лі та ра тур нага фес ты валю “Крым Бук Фест — 2018”

На юбілейнай сцэне ў Даўгаўпілсе выступае гурт “Тра ец кія му зы кі”
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Як добра, калі ў замежнай
беларускай суполкі ёсць сяб
ры на Бацькаўшчыне! У тым
пераканаліся мы нядаўна. 22 і
23 верасня ансамбль “Паўлін
ка” беларускай грамады “Ма
ра”зЛіепаібыўнагастроляху
Беларусі.Прыехаліжмыпаза
прашэнніСтаніславаБабкевіча,
членасуполкі,якіцяпержывена
радзіме,умястэчкуБудслаў.Да
тагожсажніўня2018гаён—
дырэктарБудслаўскагасельска
гадомакультуры.Выступаўбе
ларускігуртзЛатвіінаканцэрце
ўсанаторыі“Журавачка”Нацы
янальнагапарку“Нарачанскі”,а
таксама ў Будславе, дземясцо
выяДомкультурыйбібліятэка
ўшаноўвалі памяць пра вядо
муюзямлячку,заслужанагамас
тацкагадзеячаБеларускайССР
ПаўлінуМядзёлку.

Спачатку гурт “Паўлінка”
выступаўнаканцэрцеўсанато
рыі:дляветэранаў,якіяпрыеха
лі на аздараўленне са Смален
ска.Беларускіянародныяпесні,
песні пра любоў да Радзімы
спяваліймясцовыявыканаўцы
Таццяна Ярмаш, Вікторыя Ба

гінская,ВітальКісель.Надругі
ждзень,23верасня,уБудславе
адзначалі 125годдзе з дня на
раджэнняПаўліныМядзёлкі—
мытаксамабылісяродтых,хто

ўшаноўваў памяць пра яе. Са
бралісяспачаткуўсекаляяема
гілы.Мелімагчымасцьпазнаё
міццазтымі,хтоведаўПаўліну
Вінцэнтаўнуасабіста—гэтаяе
вучні, а таксама Соф’яМіхай
лаўнаГрышкевіч,якаядагляда

лазямлячкудасамайяесмерці
ў1974годзе.СёлетамагілаПаў
ліныМядзёлкібылапрыведзена
ўпарадакдзякуючыініцыятыве
нашага сябра Станіслава Іва

навічаБабкевічады ІванаСта
ніслававіча Пятроўскага, што
загадвае гаспадаркай у Будс
лаўскім касцёле Ушэсця Най
свяцейшайПанныМарыі.

Пасля імпрэза працягвала
ся ўмясцовымДоме культуры.

Сярод ганаровых гасцей свята
былі,дарэчы,прафесар,доктар
філалагічных навук Вячаслаў
Рагойша, кандыдат філалагіч
ных навук Павел Навойчык і
журналіст, дацэнт кафедры тэ
орыі ды метадалогіі журналіс
тыкіБДУУладзімірСубат.Вы
ступалімясцовыяартысты.Быў
інсцэнаваны фрагмент п’есы
ЯнкіКупалы“Паўлінка”,галоў
нуюгераінюякой,кажуць,аўтар
назваўугонарПаўліныВінцэн
таўны.Граліжролішкольнікіз
мясцовагадрамгурткапрыБудс
лаўскай сельскай бібліятэцы
падкіраўніцтвамГаліныСцяпа
наўныАксючыц.Праняпросты
жыццёвышляхнастаўніцырас
казваласяўпрэзентацыі“Сцеж
каміжыццяПаўліныМядзёлкі”.
На завяршэнне імпрэзы быў
канцэрт ансамбля “Паўлінка” з
Ліепаі. Пасля мясцовы прафе
сійныгідЯўгенАпанасевічпра
вёўдляўсіхахвочыхэкскурсію
паБудслаўскімкасцёле.Увогуле
жутымаграгарадкумычуліяк
ніколі шмат прыгожай, нату
ральнай беларускаймовы, паў
сюльбачылі,адчувалісамабыт

ную культуру, і нам усё вельмі
спадабалася.

Завяршаючы імпрэзу,яеар
ганізатар Станіслаў Бабкевіч
звярнуўся да гледачоў, гасцей,
артыстаўсасловаміпадзякі—
усім,хтопаўдзельнічаўусвяце,
ствараўяго.Казаў:“Дзякуйма
імземлякамуЛіепаідыБудсла
ве.Яжадаю,кабмысустракалі
сяўдалейшымяшчэнераз!”.І
мызгодны,СтаніслаўІванавіч:
сустракацца, пашыраць кола
людзейтворчых,шчырых,руп
лівых. Такіх, якой была і сама
ПаўлінаВінцэнтаўна.

Ан жэ ла Фа мі на, 
Будслаў—Ліепая

На ра дзі ме той са май Паў лін кі
Бе ла ру сы Лі е паі паў дзель ні ча лі ў свя точ най ім прэ зе з на го ды 125-х угод каў Паў лі ны Мя дзёл кі, 
што прай шла на яе ма лой ра дзі ме — у мяс тэч ку Будс лаў на Мя дзель шчы не

рэдакцыйныкаментар
Паўліна Вінцэнтаўна Мя

дзёлка нарадзілася 24 верасня
1893 года ў мястэчку Будслаў
ВілейскагапаветуВіленскайгу
берні—цяперМядзельскіраён
Міншчыны.Бацькаяебыўкас
цёльным арганістам.У 1898м
сям’я пераехала ў Глыбокае,
там дзяўчынка закончыла цар
коўнапрыходскаевучылішча.З
1907годаПаўлінажылаўРызе,
вучылася на вечаровых курсах
для дарослых. З 1909га — у
Вільні, займалася ў прыватнай
жаночай гімназіі. Там і пазна
ёмілася з Янкам Купалам ды
іншымі дзеячамі беларускага
руху, сама ўдзельнічала ў пра
цы сацыялістычных гурткоў.
Увосень 1912га, закончыўшы
гімназію, вучылася ў Пецяр
бурзе на Вышэйшых камер
цыйныхкурсах,якіязакончыла
ў1914годзе.

Паўліна Мядзёлка была
першаю, хто бліскуча выканаў
галоўную ролю Паўлінкі ў пе
цярбургскайпрэм’еры(1913)па
аднайменнайп’есепаэта,напіса
найу1912годзе.Кажуць,Паўлі
наВінцэнтаўнабыламузайЯнкі
Купалы,угонарякойп’есабыла
названаяідзякуючыякойз’яўля
лісяновыятворыпаэта.

У кнізе “Сцежкамі жыцця”
Паўліна ўспамінала, як упер
шыню у 1909м сустрэлася з
Янкам Купалам, вершы яко
гачыталана старонках газеты
“Нашаніва”.Тадыёйбыло16,
паэту ж — 27, яна толькі па
ступала ў гімназію, а ён быў
дастаткова знакамітым. Яна
пабегла,здаўшыіспыты,пахва
ліцца знаёмым.А насустрач…
“мне адкрыў дзверы малады
мужчына.Ёнбыўукамізэльцы,
рукавы белай кашулі заката

ны,высокіцвёрдыкаўнерыкад
манішкі падпіраў падбародак,
светлыя валасы, яшчэмокрыя,
гладка прычэсаны”. Так апіса
ла яна першую сустрэчу зКу
палам.

Пад час вучобы ў Пецяр
бурзе Паўліна пазнаёмілася з
прафесарам Браніславам Эпі
махШыпілам,накватэрыякога
вечарамі збіралася беларуская
моладзь,штовучыласяўпіцер
скіх навучальных установах.
На кватэры прафесара жыў і
ЯнкаКупала: ён тады вучыўся
на вячэрніх курсах Чарняева.
Прычым, успамінала Паўліна
Вінцэнтаўна,ёнзакончыўякраз
сваю “Паўлінку” ды прачытаў
усяброўскімколе:“Мызагарэ
лісяжаданнем яепаставіць. За
арганізацыю спектакля ўзяў
ся брат прафесара, Уладзіслаў
ЭпімахШыпіла”.Каліжпачалі
размяркоўваць ролі, то спыні
ліся на тым, што менавіта ёй,
Паўліне Мядзёлцы, быць Паў
лінкай.

Прэм’ерапрайшлазвелізар
ным поспехам. Асабліва добра
ігралаПаўліна,якаяйстварыла
сапраўдны поспех спектаклю.
На сцэну выклікалі аўтара —
Янку Купалу, якому пецяр
бургскія студэнты прэзентава
лі гадзіннік з выгравіраваным
надпісам: “Бацьку “Паўлінкі”
адбеларускіхстудэнтаў”.Асам
ЯнкаКупалападараваўПаўліне
дваасобнікіп’есы,нааднымз
якіхбыўнапісаныпрысвечаны
ёйверш.

З публікацый у прэсе вы
нікае, што Янка Купала ў той
час быў вельмі закаханы ў
Паўліну. І ў адной з гутарак

1970 года Паўліна Вінцэнтаў
на прызнавалася: паэт нават
прапанаваў ёй выйсці за яго
замуж. Аднак дзяўчына была
маладою, жадала вучыцца да
лей. Больш падрабязней тут
https://horkі.іnfo/navіna/754.html.
Карацей—несклалася…

З1918годаПаўлінаМядзёл
каперабраласяжыцьутагачас
ныМенск—цяперашніМінск.
Працаваланастаўніцай,удзель
нічала ў пастаноўкахПершага
таварыства беларускай драмы
й камедыі. Наведвала Вільню
йГародню,выступалаўдруку
звершамі.Звясны1919гапра
цавала інспектарам беларускіх
школ, кіраўніцай Грамады бе
ларускай моладзі й драматыч
нагагурткаўГародні.20ліпеня
1919годаяеарыштоўваліполь
скіяўлады:заўдзелувыданні
газеты “Родны край” (Гарод
ня). З пачатку 1920га— зноў
у Менску, дзе кіравала бела
рускай жаночай школай. Зноў
арыштавана была разам з му

жам, Тамашом Грыбам, поль
скімі ўладамі, умаі 1920 года.
ПераднаступленнемЧырвонай
арміі вывезенаўВаршаву, там
сядзела ў турме. Пасля вызва
ленняёйбылозабароненавяр
таццана“ўсходніякрэсы”,але
з падробнымі дакументамі яна
выехалаўВільню,потым(лю
ты1921года)трапілаўЛітву.

У Коўне (цяпер Каўнас)
Паўліна Мядзёлка займала
ся выданнем агітацыйнай лі
таратуры, скіраванай супраць
польскай акупацыі Заходняй
Беларусі. Друкавалася ў газе
це“Сялянскаядоля”,азвосені
1921 года па прапанове Цішкі
Гартнагапрацавалаўвыдавец
кім аддзеле пры савецкім па
сольствеўБерліне.У1922годзе
пераехалаўЛатвію,выкладала
ў Беларускай гімназіі ў Дзвін
ску (цяпер Даўгаўпілс). У маі
1924га яе разам з іншымі вы
кладчыкамі арыштавалі ла
тышскія ўлады, аднакПаўліну
Мядзёлкусудапраўдаўукраса

віку 1925 года. 22мая разам з
братамЗыгмусемянапрыехала
ў БССР.Працавала ў сектары
мастацтва Інстытута беларус
кай культуры (на базе якога
ўзніклаАкадэміянавукБелару
сі).У1927–1930гадахвыклада
лабеларускуюмовуўГорацкай
сельскагаспадарчай акадэміі.
Тамяе і арыштавалі 18ліпеня
1930 года прадстаўнікі галоў
нага палітычнага ўпраўлення
НКУСБССРпасправе“Саюзу
вызвалення Беларусі”, яна бы
лавысланаяўКазань.Азвосе
ні1932годавыкладаларускую
мовуілітаратуруўаднойзмас
коўскіхшкол.

Толькілетам1947годаПаў
лінаМядзёлка вярнулася ў Бе
ларусь:пераехалажыцьуБудс
лаў, дзе нарадзілася, і там да
1958 года працавала настаўні
цай.У1966мёйбылопрысвое
на званне “Заслужаны дзеяч
культуры Беларусі”. У Будсла
вежянапісаласвойнайбольш
значны твор: мемуары “Сцеж
каміжыцця”,штоўфрагментах
пачалі друкавацца з 1958 года.
Мемуары асобным выданнем
пабачылі свет у 1974 годзе,
а іх 2я частка надрукавана ў
1993годзе.

Родам з Будслава

Госці з Ліепаі ў Будславе

Вя ча слаў Ра гой ша

Помнік на магіле П. Мядзёлкі

Паўліна Мядзёлка Янка Купала
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аСенніМаТыў

Фестываль у гонар бульбы
ліепайскаябеларуская
суполка“Мара”правяла
вясёлаесвята

Фестываль бульбы фінан
сава падтрымала Міністэрства
культуры Латвіі — як адзін з
конкурсных праектаў Курзем
скагацэнтрападтрымкінедзяр
жаўных грамадскіх арганіза

цый. Беларусы палічылі, што
фестываль паспрыяе ўмаца
ванню міжнацыянальных кан
тактаў сярод жыхароў Ліепаі,
творчайсупрацыпрадстаўнікоў
нацменшасцяўілатышоў.

У свяце, што праходзіла 15
верасня, паўдзельнічалі як лі
епайскія калектывы ад нац

меншасцяўЛатвіі, так і госці з
Руцавы і Елгавы. Мы падрых
тавалі музычныя прадстаўлен
ні, прысвечаныя бульбе. Мож
на было ацаніцьпасмакаваць
нацыянальныя стравы з яе,
паўдзельнічацьугульняхімай
старкласахрамеснікаў.Усе,хто
пажадаў,елігарачыядранікды
беларускібульбянысуп.Упера
пынкахміж выступамі ансамб
ляўгледачоўрадавалітанцыка
лектыву“Роталя”.

Усе гурты, што выступалі,
прадстаўлялі культуры розных
народаў. Іх нумары ацэньва
ла журы па трох крытэрыях:
афармленне стала са стравамі,
ягонаяпрэзентацыя імузычная
імпрэза.У выніку першыя тры
месцы атрымалі: суполка “Ма
ра”—засамыбагатыстоліяркае
выступленнедзяцей(1емесца),
НямецкаетаварыствазЛіепаі—
за разнастайнасць і арыгіналь
насцьбульбяныхстраўадсупаў
да салодкіх кексаў (2е месца),

ліепайская Украінская сябры
на “Світанок” — за самы гас
цінны стол (3е месца). Іншыя
ўдзельнікіфестывалюатрымалі
падзяку ад арганізатараў. Гэта:
руцаўскі гурт “Паурпупите”,
Елгаўскаебеларускаетаварыст
ва “Лянок”, Цэнтр украінскай
культуры “Джерело”, ліепайскі
мультнацыянальны культурны
цэнтр“Унисон”.

Кіраўніцаансамблясуполкі
“Мара” Жанна Буйніцкая рас
павяла: падобны фэст белару
сы ў горадзе праводзілі ўпер
шыню. “Мы рады стварыць
свята для ліепайчан і гасцей
горада, і для нас гэта— каш
тоўныдосведуарганізацыісвя
та.Падобнае,аленатэмусала,
праводзіцьукраінскаясябрына
горада Вентспілса. Мяркую,
каліпаяднацьсалайбульбу,то
таксамабыцьможацікавы су
месныпраект”,—лічыцьЖан
наБуйніцкая.

Ан жэ ла Фа мі на,г.Ліепая

якСПравы,дыяСПара?

Дзеньдружбынародаў—гэ
тамагчымасцьжыхарамігасцям
Самары пазнаёміцца з культу
рай народаў, прадстаўнікі якія
жывуць у рэгіёне.СёлетаДзень
дружбыправодзіўсяразамзДнём
горада(удругуюсуботуверасня),
іўжотрадыцыйна—уэкаградзе
“Волгарь”. Якраз там у 2013м
была закладзена Алея дружбы
народаў,сяроддрэўцаўпадрастае
і ялінка”беларусачка”. Увогуле
жлейтматывамудзелубеларусаў
вобласціўсвяцестаўГодмалой
радзімы(падзнакамякогаўБела
русіпройдуць2018–2020гады),а
таксамаVФорумрэгіёнаўБела
русідыРасіі.

Своеасаблівым камертонам
былі гэтыя падзеі, калі актыў
моладзевагааддзяленнясуполкі
“РускаБеларускае Братэрства
2000”рыхтаваўлітаратурнаму
зычную кампазіцыю, конкурс
віктарыну на лепшае веданне
славутасцяў Беларусі. Дарэчы,
кампазіцыя й віктарына выклі
калі цікавасць у кіраўніка рэ
гіёну Дзмітрыя Азарава: ён з
задавальненнемадказваўнапы
танні,павынікахнавататрымаў
памятны беларускі прыз. А за
тымганаровыягосцінабеларус
кім падворку суполкі разрэзалі
святочны пірог, папярэдне пра
вільна адказаўшы на пытанне
праначыннепірага—бульбу.І
спадабаліся,вядомаж,усімпа
частункі самарскіх беларусаў:
пірагізбульбайдыгрыбамі.

Працавала таксама выстава
вырабаў беларускіх майстроў
дэкаратыўнапрыкладнога мас

тацтва, можна было пагартаць
творы класікаў беларускай лі
таратуры, часопісы “Адзін
ства”/“Единство” і “Союзное
государство”,газеты“ГоласРа
дзімы”и“Союзноевече”.Шмат
каму запомніцца й выстава на
цыянальных беларускіх строяў.
Зулікамтаго,што2018ыўРасіі
абвешчаныГодамдобраахвотні
ка (валанцёра), ключавыя пазі
цыінабеларускімвыставачным
стэндзебыліаддадзенымоладзі.

Кіраўнікі,актыўмоладзевага
аддзяленняарганізацыі—агэта

Юлія Цяплянская, Георгій Кур
макоў,Алена Сілуянава і Ганна
Пустошкіна—далучылідаўдзе
луўімпрэзеіншых.ЛізаветаГлу
бінец, Юльяна Буташава, Ягор
Сілуянаў,МакарДаброў,Лізаве
та Пустошкіна расказвалі ахво
чым пра самабытную беларус
куюкультуру.Госцісвятацёпла
сустракаліўшматнацыянальнай
канцэртнайпраграмейбеларус
кіятворчыякалектывы.Знакамі
туюпесню“Лявоніха”выканаў
вакальны ансамбль “Каданс” (у
жніўніямуспоўнілася10гадоў,

мастацкаякіраўніца—ІнаСуха
чэўская),авядомуюбеларускую
народную песню “Зпадшэрага
камушыка”—неменшзнакамі
тыйвядомыбеларусківакальны
ансамбль “Сузор’е” (мастацкая
кіраўніца—АленаКірылашава).

ІрынаГлуская,прэзідэнтСа
марскай абласной грамадскай
арганізацыі беларусаў “Руска
Беларускае Братэрства 2000”,
кажа: свой яркі ўнёсак у ства
рэнне беларускага каларыту
святазрабіліяктворчыягурты,
так і сем’і беларусаў Самар

скай вобласці, якія ў поўным
складзе прымалі ўдзел ва ўсіх
святочныхімпрэзах.Ваўрачыс
тасці ўшанавання прадстаўні
коўнацыянальныхаб’яднанняў,
якуюправодзіўкіраўнікрэгіёна
ДзмітрыйАзараў,паўдзельніча
ла, напрыклад, і актывісткабе
ларускайсуполкіКрысцінаСу
хачэўская,аяестарэйшаясястра
Анастасіявыступіланасцэнеў
пралогусвяточнайпраграмы.

Кульмінацыяй Дня дружбы
народаўсталаэтнадыскатэка,на
якойгучаліпеснінамовахнаро
даў, прадстаўнікі якіх жывуць
уСамарскайвобласці.Угэтым
грандыёзнымпраекцепаўдзель
нічалі актывісты моладзевага
аддзялення, гурты “Каданс” і
“Сузор’е” суполкі “РускаБела
рускаеБратэрства2000”,атак
саматворчыякалектывышкол
партнёраўарганізацыі.

Свята Дружбы ўдалося
на славу, а цяпер у суполкі па
ранейшаму шмат спраў. На
прыклад,яетворчаядэлегацыя
ўдзельнічаеўвыставекірмашы
рамёстваў “Горад майстроў” і
канцэртнайпраграме“Садруж
насць культур— садружнасць
народаў” з удзелам аматарскіх
калектываў Беларусі ды Расіі.
Гэтыя мерапрыемствы прахо
дзяць на V Форуме рэгіёнаў
Беларусі ды Расіі (10–12 каст
рычніка, Магілёў). На форум,
удакладніла Ірына Глуская,
беларусаў Самарскай вобласці
запрасіўМагілёўскі аблвыкан
кам.

Мі ка лай Бой ка

На Вол зе згад ва лі 
Баць каў шчы ну
На аб лас ным між на цы я наль ным свя це ак ты віс ты 
Са мар скай су пол кі “Рус ка-Бе ла рус кае Бра тэр ства 2000” 
згад ва лі пра Год ма лой ра дзі мы на зям лі прод каў

веСТкі

Падарылідабрыню

артыстызгуртабеларускай
песні“журавачка”
выступіліўдоме‑інтэрнаце
дляпажылыхлюдзей

Урэдакцыйнайпошце,вядо
маж,часцейтрапляюццавесткі
пра вялікія справы, буйныя
фестывалізудзеламбеларускіх
гуртоўзамежжа.Ды,яквядома,
часамікамерныяімпрэзы—да
месца.Менавіта на іхможна з
людзьмі пагаварыць душэўна,
песні разам з удзячнымі гле
дачамі паспяваць. Актывісты
Цэнтра беларускай культуры
“Батькавщина” з Кургана тое
разумеюць,выступаюцьуглы
бінцы.Іўдзельнічаюцьахвотна
ўрозныхдабрачыныхакцыях.

Кіраўніца суполкі Людміла
Урванцавадаслалафотаздымкіз
сустрэчы“Зпесняйпажыцці”да
Дняпажылогачалавекаўдоме
інтэрнаце“Спутник”.Самадзей
ныяартыстызнароднагакалек
тыву,ансамблябеларускайпесні
“Журавачка” завіталі ў пасёлак
ГлыбокаеШадрынскагараёна.

Іван Іванаў

Ак тыў мо ла дзе ва га ад дзя лен ня і твор чыя ка лек ты вы суполкі 
“Рус ка-Бе ла рус кае Бра тэр ства 2000” на бе ла рус кім падворку

У кон кур се-вік та ры не на леп шае ве дан не сла ву тас цяў 
Бе ла ру сі пры няў удзел кі раў нік Са мар скай воб лас ці 

Дзміт рый Аза раў
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Дранікі гатуюцца прама на фестывалі
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“Сы мон-му зы ка” ў Аба яні

Памяцьпраякубаколаса
ўшанаванаўабаянскім
раёнекурскайвобласці

Даўно, сто гадоў таму тое
было:КанстанцінМіцкевічпра
цаваў настаўнікам у Курскай
вобласці Расіі. Якраз тыя ста
ронкізбіяграфііПеснярасталі
нагодай,кабадкрыцьтамчасо

вуюэкспазіцыю“Сымонмузы
ка”іўсталявацьмемарыяльную
дошкуда100годдзяпачаткупе
дагагічнайдзейнасціЯкубаКо
ласаўКурскайвобласці.

Ва ўрачыстасцях паўдзель
нічала Зінаіда Камароўская,
шматгадовая дырэктаркаДзяр
жаўнага літаратурнамемары

яльнага музея Якуба Коласа.
“Мемарыяльнаядошкаў гонар
ЯкубаКоласабылаўрачыстаад
крыта на будынку Упраўлення
адукацыіАбаянскагараёнаКур
скайвобласці8верасня2018го
да,— расказала яна.— Гэтак
адзначана 100годдзе пачатку
педагагічнай дзейнасці Якуба
КоласанатэрыторыіАбаянска
гараёна,датагожсвяткавала
сяі90годдзераёнапрыўдзеле
губернатараКурскайвобласці”.

Яшчэ адна юбілейная дата
ёсць у Коласавым календары:
100годдзевыданняпаэмы“Сы
монмузыка”. І таму ў Абаян
скімкраязнаўчымфіліялеКур
скага абласнога краязнаўчага
музеяадкрыласяадпаведнаяча
соваяэкспазіцыя.Гэта—уша
наванне памяці пра народна
га паэта Беларусі, пашырэнне
ягонай творчасці, аповед пра
яго педагагічную дзейнасць у
1918–21 гадаху вёскахМалыя

Крукі, Ліпавец, Якаўлеўка ця
перашнягаАбаянскагараёна.

Зінаіда Камароўская нага
дала: на пачатку 1918га Якуб
Колас пачаў працаваць настаў
нікам у вёсцы Малыя Крукі,
пазней—увёсцыЛіпавец.Ён
быўіўдзельнікамз’езданастаў
нікаў Вышнерэутчанскай во
ласці,зягонымудзеламрабіўся
праект указа “Абпераарганіза
цыі культурнаасветніцкага тэ
атральнага гуртка”. У лютым
1920га Канстанцін Міцкевіч
быўпрызначанышкольнымін
структарамАльшанскайіПера
сыпскайволасцяў:уягоабавяз
кіўваходзіўкантрольработыў
25школах.

Дарэчы, рыхтуючы гэты
тэкст, я знашоў у інтэрнэце ці
кавыя звесткі. Аказваецца, як
сцвярджаюць краязнаўцы, зася
лялі ў XVІ— XVІІ стагоддзях
тамтэйшыя землі вялікарускія
і беларускія каланісты. Вось

урывакзтэкстаВіктараЗвягіна
“Нижний Реутец: Живая связь
времен”:“ВНижнемРеутцепре
обладаликолонистыизБелорус
сии. Об этом свидетельствует
их говор. Даже сейчас можно
встретить молодых людей, ко
торые смягчают звуки в конце
слов”.ТакштоіаказаўсяКолас
наКуршчыне,відаць,невыпад
кова:дасваіхлюдзейпрыцягнулі
ніткілёсу.

УкурскіперыядЯкубКолас
напісаўзвыш20вершаў,2апа
вяданні з філасофскаалега
рычнагацыклу“Казкіжыцця”,
некалькі замалёвакдлядзяцей,
нарысы.ЯкразнаКуршчынеён
прадаўжаў працаваць над паэ
мамі“Сымонмузыка”і“Новая
зямля”,юбілеіякіхадзначаюц
цасёлета.Гады,праведзеныяна
Куршчыне,далібудучамукласі
ку багатыматэрыял дляшмат
лікіхтвораў,напісаныхпазней.

Ры гор Га рэш ка

Але на Стэль мах

Адам Міцкевіч амаль два
стагоддзі таму, зведаўшы мно
га пакручастых жыццёвых да
рог, быў шчыры ў прызнанні:
“Ёсцьумянезямля,крайсвет
лыхмрояў…”.Зтаепарыімклі
ваяракачасушматчагозмяніла
ўсваёйплыні.Мызгадваемпра
ХІХстагоддзеякдалёкаеміну
лае.Дыйсённяж,калічытаеш
Міцкевіча, то здаецца: адчува
ешсваеповязізпапярэднікамі,
празягоныявобразы—больш
глыбокаспазнаешсябе.

Празстагоддзіімяпаэта“вы
крышталізавалася”,ёнпрызнаны
як геніяльны творца. Міцкевіч
стаў сваім для розных народаў,
ён і цяпер дапамагае беларусам
быцьзнаныміўсвеце.Яготвор
часць—узор сыноўняй любові
да Радзімы. Здзіўляюся: паэт,
жывучы ў Парыжы, змог так
дакладнамалявацькарцінырод

найзямлі,распавесціпрапобыт
беларусаў,тонкаперадацьнора
вытагачаснагашляхецтва.Яквя
дома,сяродфранцузаўствараўся
ягоны “Пан Тадэвуш”: эпічная
паэма,пранікнутаяспрадвечным
беларускімдухам.

Кажуць: каблепшспазнаць
паэта, трэба пабываць на яго
Радзіме.Іўсуботу,29верасня,
такпашанціламногім,хтогас
цяваў на свяце “Адамаў шлях
пад вечным небам”. Галоўным
арганізатарамімпрэзыстаўБа
ранавіцкі райвыканкам. Вялі
каялітаратурнамастацкаядзея
разгарнулася ў Музеісядзібе
Міцкевічаў “Завоссе”, сабрала
шматлікіх удзельнікаў, гасцей.
Кожнаму хацелася адчуць дух
малой Радзімы вялікага паэта,
якаянатхнілаягонавялікіятво
ры. Вітаючы грамаду, Амбаса
дарПольшчыўБеларусіАртур
Міхальскіпадкрэсліўзначнасць
імя АдамаМіцкевіча для двух
народаў—польскагаібеларус

кага.Ідзякуючытворчасцігенія
мы маем магчымасць для леп
шага разумення адзін другога,
большблізкагасяброўства.

“Завоссе” — сапраўды цу
доўнаямясціна, з непаўторнаю
таямнічай сілай. Святочная ат

масфера там поўнілася вялікай
духоўнасцю. Здавалася, Адам
Міцкевіч — гэта сама сучас
насць, а можа й будучыня.На
стаяцель касцёла Святых Сы
мона і Алены ўМінску ксёндз
Уладыслаў Завальнюк падтры
маў ідэю ўзвядзення на тэры
торыі Музеясядзібы “Завоссе”
капліцы.КіраўнікіБаранавіцка
га райвыканкама гаварылі пра
намер пабудаваць у гэтыхмяс
цінахгатэль:госціедуць“давы
токаў”Міцкевічазусягосвету.

Святочныя ўрачыстасці як
прызнаннепавагідаАдамаМіц
кевічаўгодягонага220годдзяз
днянараджэннябудуцьладзіц
ца таксама і ў Навагрудку, і ў
сталіцы.

Да вед ка ГР. Музейсядзіба
Міцкевічаў “Завоссе”, што ля
вёскі Завоссе ў Баранавіцкім
раёнеБрэстчыны,цяпер—фі
ліял Дзяржаўнага музея гісто
рыі беларускай літаратуры. У
1798годзеўсядзібенарадзіўся

знакаміты паэт Адам Міцке
віч.Пабудовыадноўленыўна
шымчасенастарыхпадмурках.
Вось як тое было. Пры наблі
жэнні юбілея класіка паводле
ўказа Прэзідэнта Беларусі “Аб
святкаванні 200годдзя з дня
нараджэння паэта Адама Міц
кевіча”былопрынятарашэнне:
рэканструяваць сядзібу ў За
воссі, стварыць там музей. За
асновуўзялімалюнакЭ.Паўло
віча, мастака зНавагрудка, які
ён зрабіў летам 1843 года. Ка
ліправодзілінамесцысядзібы
археалагічныяраскопкі,тобыў
знойдзены падмурак таго до
ма,штозгарэў,дышматіншых
цікавых рэчаў.Узноўленыяпа
будовыстаяцьменавітанатых
самыхмурах,якістаяліраней.
Адкрыўся ж Музейсядзіба
Міцкевічаў“Завоссе”8верасня
1998года.

З часоў паэта захаваліся на
ягонай малой радзіме толькі
стараяліпаіневялікаясажалка.

Ада маў шлях 
пад веч ным не бам
Да ні най пры знан ня, па ва гі, па мя ці ста ла свя точ ная ім прэ за ў го нар Ада ма Міц ке ві ча 
на яго най ма лой ра дзі ме — у Му зеі-ся дзі бе “За вос се”, што ў Ба ра на віц кім ра ё не

Так цяпер выглядае Му зей-ся дзі ба Міцкевічаў “За вос се”

Напалеон Орда. Двор Міцкевічаў у Завоссі

На ўрачыстым адкрыцці ме ма ры яль най дош кі

Ганаровыя госці свята
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Сядайце, калі ласка!
крэаТыўныяПраекТы

разаМ

кожныядвагады
Беларускісаюздызайнераў
прадстаўляепраект“Пастулат”,
якіўжостаўсваеасаблівай
“візітнайкарткай”
творчайсуполкі

Крэсла ў розных праявах выконвае
галоўнуюролюнагэтымнезвычайным
біенале, што стартавала ў 2012 годзе.
Пад дахам “Пастулата” спалучаюцца
розныямастацкіяжанры, напрамкі ды
стылі, звязаныя адной тэматыкай. На
выставахдэманстравалісянетолькіаў
тарскіядыантыкварныякрэслы,алей
якасныя ўзоры мясцовых вытворцаў,
фота, графіка, скульптура, жывапіс і
нават гістарычныя крэслы, што нале
жалі вядомымбеларускім літаратарам.
І такім чынам “Пастулат” аб’ядноўвае
людзей, якія мысляць нестандартна,
крэатыўна:дызайнераў,мастакоў і вы
творцаў.Афраза“Сядайце,каліласка”,
што часта гучыць на біенале, прадвы
значае канструктыўны дыялог паміж
ідэяйіпрактыкай.Самжатворчыпра
ектзначнапашыраенетолькіўяўленні
пра крэсла: ён дапамагае знайсці све
жыпоглядналюдзей,свет,сябеінават
“сваёмесца”ўгэтымдзівоснымсвеце.
Уякімтакгарманічнасуіснуюцьірухз
ягонайдынамікай,іспакойадпачынакз
рэлаксамістатыкай.

У плыні “Пастулата” ладзяцца роз
ныя імпрэзы: лекцыі, майстаркласы,
конкурсы, выступленні, абмеркаванні,
перфомансы,івэнтпраграмы.У2016м,
напрыклад,госцінадэманстрацыікрэа
тыўныхлавакіхнетолькіпабачылі,алей
выкарысталіэкспанатыпапрызначэнні,
скарыстаўшыся чароўнай фразай: “Ся
дайце, калі ласка!”. “Пастулат” прапа
ноўваенашайувазеяктворызнакамітых
майстроў,такіпрацымаладыхдызайне
раў, студэнтаў з розных куткоў краіны.
Упраекцепаўдзельнічалаўжобольшза
300творцаў,утымлікуйгрупызРасііды
Польшчы.Асаблівуюжувагупрыцягва

юцькрэслы,дзесмелыяфантазіітворцаў
знаходзяць неверагодныя ўвасабленні.
Традыцыя: бошматлікія мастакі ў роз
ныячасызвярталісядатэмыкрэслады
імправізавалі—як,напрыклад,Уорхалі
Кошут,МатысіВанГог.

Удзельнікі “Пастулата” натхняюцца
парознаму,алеасабліваемесцаўпраекце
займаюцькрэслынаэтнатэму.Помніцца
мне,скажам,лінія“Славянскіяматывы”з
адсылкайдаканструктывізмуадНаталлі
Петракоўскай,ікрышкубрутальнаекрэс
лапянёкадВіктараСтарухіна,івытанча
наекрэселка“Бярозаваяпоўня”адСвят
ланыМатвейчык.Можна ўзгадаць яшчэ

вясёлагарачае крэсласонейка з дрэва й
чыгунаЯгораСавіцкага,плеценаезлазы
лаканічнаекрэслагняздоВасіляЦімашо
вадыПаліныПіраговай.Неменшцікавыя
“народная” лава “Спатканне”ПаўлаЛя
вонава,крэатыўнаекрэслаздрэвайвецця
ДзмітрыяСурскага…

Зваротданародныхкультурыймас
тацтва,спалучэнненаватарствайпамяці
прасваекараніўвыніку“выліваюцца”ў
штосьціновае,чагоранейнебыло.Так
і ствараецца нацыянальная айдэнтыка,
якая хоць і мае цесныя повязі з даўні
ной, аднак жа ствараецца беларускімі
дызайнерамі якраз тут і сёння. А “Па
стулат–2018”ужоблізка,бо—восень,
і рыхтавацца пара да зімовага спакою.
Абвесткі, дадатковую інфармацыю
знойдзеценаспецыяльнымсайцеhttps://
postoolat.unіd.by

Ма рыя Мі ніч,мастачка

душэўныялЮдзі

цёплышалік
длябабулі
вельміхорашаўшанавалі
ўТальяцікіраўніцу
мясцовайБеларускай
суполкі“нёман”
людмілудзёміну

Слова мерапрыемства, буду
шчырым, не ва ўсіх кантэкс
тах падабаецца мне. Якое там
“прыняцце мер”, калі душэўна
зносяцца людзі, спяваюць бе
ларускія песні, згадваюць пра
сваё маленства? Тут хутчэй—
сустрэча, сумоўе (калі розныя
мовы сугучаць, дапаўняючы
аднадругую),імпрэза(слова—
здаўняйбеларускайгісторыяй).

Ды ўсёжЛюдмілаДзёміна
даслала вестку нам якраз пра
мерапрыемства: у Тальяці пад
водзілівынікіабласногапраекта
“Бабуліныказкі”.Арганізатары
запрасілі ўсіх бабульперамож
цаў. “Сярод нас былі ўрачы,
валанцёры, настаўнікі з усёй
Самарскай вобласці,— паве
дамляебеларуска.—Наватбыў
канцэрт для нас — усё вель
мігоднайцікава.Нетакчаста
мне, дарэчы, даводзіцца быць
уролігледача—ябольшсама
на сцэне”. І яена сцэну запра
сілі, каб ушанаваць. Падзячны
ліст уручаў намеснік кіраўніка
гарадміністрацыі Арцём Ган
чароў—ёнчастабываена ім
прэзах тальяцінскіх беларусаў.
А Марына Казлова, дырэктар
Аб’яднаннядзіцячыхбібліятэк,
уручыла бабулі Людміле цёп
ленькішалік.“Прыемна!”—ка
ментуекіраўніца“Нёмана”.

Інампрыемна,ЛюдмілаІва
наўна,штоказачніцыбеларускі
ўТальяці—упашанейцане.

Іван Іва наў

ПаездкінаМёрскіфэстужо
традыцыйныя,штогадовыядля
нас:боёсцьдамовапрасупрацу
між аддзелам ідэалагічнай ра
боты,культурыіпасправахмо
ладзіМёрскагарайвыканкамаі
Цэнтрам беларускай культуры.
У нас даўнія партнёрскія, сяб
роўскія стасункі, таму розныя
творчыя гурты ЦБК пабывалі
на Віцебшчыне, у цудоўным
краі журавін і жураўлёў. І сё
лета16верасняпрадстаўнічую
даўгаўпілскую дэлегацыю су
стракалі Журавель і Журавін
ка.УМёрах панаваў святочны
настрой, людзі спяшаліся на
паўвостраў:нагулянне.Цэлую
гадзінудаўгаўпілскіябеларусы
радавалі ўсіх танцамі, песня
мі, жартамі. Танцавальны гурт
“Лянок”, якім кіруе Марына
Медунецкая, “Лявоніхай” ды
“Полькай беларускаю” так за
вёў гледачоў, што многія пус
каліся ў скокі. Знаёмілі госці
гледачоў і з латышскімі, лат
гальскімітанцамі.Амоладзевы
дуэт—ЛюдмілаМалыгінаіВа
лерыМедунецкі— прадставіў
бальныятанцы:“Венсківальс”
і“Беларусь”.

Вельмі арганічна ў прагра
му канцэрта ўліліся беларус
кія, латышскія й рускія песні
ўвыкананніЮлііХмяльніцкай
і Віталя Міхайлаўскага. Вяду
чаяГалінаСантоцкаявершамі,
жартамі спалучала танцаваль
ныяйпесенныянумарыўадзі
нуюдзею,якуюМёрыпрымалі
шчодрыміапладысментамі.

Потым дэлегацыю з Даў
гаўпілса чакала шмат усяго

цікавага.Найперш—беларус
кіяпадворкізвыставайпрода
жам вырабаў з дрэва, саломкі
ды керамікі, нацыянальнымі
страваміпачастункамі ды жу
равінамі.Мнежзапаўудушу
макет калаўрота ў мініяцюры:
так і хацелася крутнуць кола,
выпрасці тоненькую нітку, як
тоерабілінашыматулібабулі.
Незабыўнай была і экскурсія
ў Рэспубліканскі ландшафт

ны заказнік “Ельня”. Гэта са
мае вялікае верхавое балота ў
Беларусі, пятае па велічыні ў
Еўропе.Там118азёр,водзіцца
130 відаў птушак, сярод якіх
рэдкія чарназобыя гагары, ар
ланбелахвост і чорны бусел.
Гэтаіда6000шэрыхжураўлёў,
якія кормяцца на балотах пе
радкожнымсезонамміграцыі.
Самае вялікае возера — Ель
ня, плошчай больш за 5 квад
ратных кіламетраў. Вялізныя
масівы запаведнай прыроды
прыцягваюць вялікую ўвагу
навукоўцаў, арнітолагаў, фато
графаў,турыстаў.

Мы прайшлі па сцежцы з
дошак, што адмыслова збуда
вана сярод балота, любаваліся
краявідамі, якія зачароўваюць.
Самыя ж гаспадарлівыя нават
паспелісабрацьпанекалькіліт
раўжуравін!Такштовандроўка
ўдалася. І некаторыянашы ар
тыстыцяпержывуцьзмарай…
пра балота. Да новых сустрэч,
запаведныкрай!

Ма рыя Па мець ка, 
Мёры—Даўгаўпілс.

ФотаМа ры ны Медунецкай. 

Зноў паклікалі 
жураўлі
Беларускі гурт “Лянок” і салісты Даўгаўпілскага Цэнтра 
беларускай культуры выступілі з гадзіннай канцэртнай 
праграмай на фэсце “Жураўлі і журавіны Мёрскага краю”

Займальная вандроўка па балоце Ельня

Н. Петракоўская. Славянскія матывы

Розныя стылі, розныя густы

З Жураўлём і Журавінкай


