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Народная дыпламатыя —
гэтакалісэрцамілюдзіадкры
ваюцца, цягнуцца насустрач
адзінаднаму.Калігавораць—
і на самым высокім дзяржаў
нымузроўні—аддушы,ане
павывераныхпаперках. Ікалі
адшчырасцітае,высокіхэмо
цый — дух захоплівае. Хоць
дыпламаты й палітыкі, вядо
маж,умеюць“настройдушы”
прыхоўваць,калітрэба, ікры
ху стрымлівацькантраляваць
яго, ды сапраўды сяброўскія
пачуцці спецыяльнане “сфаб

рыкуеш” — як і не схаваеш,
калі хваля цеплыні ўсіх побач
ахінае.

А дружалюбны настрой
панаваў на нядаўнім першым
Форуме рэгіёнаў Беларусі ды
Украіны, што праходзіў 2526
кастрычніказудзелампрэзідэн
таўабедзвюхкраін:Аляксандра
Лукашэнкі й Пятра Парашэн
кі.Паслявельмінасычанагана
падзеі дня кіраўніца беларус
кай суполкі “Голас Радзімы”
Таццяна Дзяменнікава якраз,
як гаворыцца, з цэнтру падзей

пісала мне па вайберы ўвечар
26га, напрыканцы гомельскіх
сустрэч: “Пашчасціла пабыць
наФоруме рэгіёнаў— дэлега
там адМікалаеўскай вобласці:
дырэктар нашага дэпартамен
таўзначальваедэлегацыю,дык
імянеўзялі.Явельміўражана
такім высокім узроўнем арга
нізацыі Форуму, прыёмам на
беларускай зямлі. Плакала, бо
стрымаццанемагла,трыдні—
адрадасцізаБацькаўшчыну.За
нас быў адказны Калінкавіцкі
раён.Колькіжмызагэтыядні

ад сяброў беларускіх атрымалі
ўвагі,цяпла,дабрыні!Сустрэлі
насяшчэ23гавечарамнамяжы
—зкараваемдыпеснямібела
рускімі,упрыгожыхнародных
строях.Простасупер!Такаясу
стрэча, гасціннасць беларусаў
былінеспадзяванкайдывельмі
ўразіліўсіхнас.А24.10ладзі
лі для нас цэлы дзень розныя
экскурсіі, сустрэчы. І паўсюль
суправаджалі потым. І сягоння
толькіпаехаліаднас—азаўтра
ўранні прыедуць: праводзіць”.
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КонКуРсы

яна працуе 
прыгажуняй
Чым будзе здзіўляць Кітай 
і свет на міжнародным 
конкурсе прыгажосці 
“Міс свету 2018” Марыя 
Васілевіч?

Перад адлётам у курортны
горадСаньякітайскайправінцыі
Хайнань, дзе пройдзе фінал
конкурсу,Марыя Васілевіч ка
залажурналістам,штоставіцца
да яго як да працы: “Бо шмат
укладзена сіл у падрыхтоўку,
шмат працыне толькімаёй—
усяе каманды. То й на самім
конкурсе трэба выкладвацца
кожныдзеньнастоадсоткаў—
не шкадаваць сябе, таму што
такі шанец прадастаўляецца
адзінразужыцці”.

Уконкурсе,якіпрадоўжыцца
цэлымесяц,закаронупазмага
юцца ўдзельніцы прыкладна з
120краін.Арганізатарыконкур
су адмовіліся ад традыцыйных
дэфіле ў купальніках: яны ма
юцьнамербольшувагі надаць
сацпраектамудзельніц.Марыя,
студэнтказМінска,плануепры
цягнуць увагу грамадскасці да
праблемінклюзіі,гаварыцьпра
важнасць самарэалізацыі ды
сацыяльнай адаптацыі людзей
з інваліднасцю. Канкурэнткам
уручыцьсэрцайкізлямцайса
ламяныханёлаў,якіхдапамаглі
ёй стварыць таленавітыя дзеці
з інваліднасцю. Марыя павез
ла шмат касцюмаў і сукенак
ад айчынных мадэльераў. Ёй
дапамагалійспецыялістышко
лы прыгажосці, харэографПа
вел Стрэльчанка: прыгажуня
працаўніцабудзейтанцаваць.

Рыгор Гарэшка

далёКія – блізКія

Бе ла ру сы і ўкра ін цы на Фо ру ме  
ў Го ме лі га ва ры лі не толь кі пра 
ганд лё ва-эка на міч ныя ста сун кі, але і пра 
па шы рэн не, па глыб лен не сяб роў скіх 
кан так таў у роз ных сфе рах жыц ця

Надзвычайная місія

Я добра 
помню свой 

мацярык
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за ключ ны га ла-кан цэрт  
дзён бе ла рус кай куль ту ры  
ў Цю мень скай воб лас ці сё ле та 
прай шоў у Та боль ску — ду хоў най 
ста лі цы сі бі ры

Традыцыйныя ўжо для заходнесі
бірскагарэгіёнаДнібеларускайкульту
рысупаліпачасезюбілеемУладзіміра
Габруся, старшыні Табольскай суполкі
беларусаў:яму70гадоў.Кабсвятапрай
шло, паспрыяліКамітэт па справах на

цыянальнасцяў вобласці, дэпартамент
культуры, адміністрацыя Табольска.
Галоўнымі ж дзейнымі асобамі на гэ
тымБеларускімфорумебыліактывісты,
сябры Цюменьскай абласной суполкі
“Нацыянальнакультурная арганізацыя
«Аўтаномія Беларусь»” і мясцовай На
цыянальнакультурнайаўтаноміібелару
саўТабольска.Ісвятаўдалосянаславу!

Канцэртная праграма па традыцыі
ўключала ўрачыстую частку: было ўру
чэннеганаровыхграмат,падзячныхліс
тоў творчымкалектывам, іх кіраўнікам.
Віншавалі юбіляраў — з каштоўнымі
падарункамі.Затымвыступаліхарэагра
фічныя й вакальныя гурты. Госці свята
знаёмілісязвыставамідэкаратыўнапры
кладной творчасці, прывезенымі з роз
ныхраёнаўвобласці,каштавалібеларус
кіяпрысмакі.Сасвятамусіх—аўзале

аншлаг!—віншаваўмэрТабольскаУла
дзімірМазур,родавыякараніякога,пры
знаўся, з Беларусі. Вітаў грамаду яшчэ
адзінвядомыбеларус—зГомеляродам:
начальнікаддзелапасправахнацыяналь
накультурных аб’яднанняў і казацтва
Камітэта па справах нацыянальнасцяў
вобласці Сяргей Яфімчык. Ён перадаў
і віншаванні са святам ад Уладзіміра
Шуглі,ГанаровагаГенеральнагаконсула
БеларусіўЦюменьскайвобласці.

А вось ужо на сцэне “Вячоркі” —
выдатны народны фальклорнаэтнагра
фічныгурт,які30гадоўтамустварыла
заслужаная работніца культуры Расіі
Валянціна Міхіенка: беларуска, родам
з вёскі Ермакі, празванай сібірскай ра
дзімай беларусаўсамаходаў. Дарэчы,
у2017мгуртзрайцэнтраВікулавабыў
сярод удзельнікаў ІІІФэстумастацтваў

беларусаў свету. Варта згадаць, што
яшчэўканцыXІXстагоддзясем’ібела
русаўпакідаліБацькаўшчыну,шукаючы
лепшайдолі.Некаторыяпусцілікараніў
глухойтайзе,адухоўныяповязізкульту
райпродкаў—зберагаюць.➔ Стар. 4

Ка лі мы ра зам, та ды – моц ныя

Народныя традыцыі — гэта прыгожа

Сустрэчы ля стэнда Мікалаеўскай вобласці

Аляксандр Лукашэнка і Пётр Парашэнка на Форуме ў Гомелі
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Розныя 
вобразы 

Бацькаўшчыны
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Камсамол — не проста 
ўзрост 

Шэраг выставаў, сустрэч, творчых акцый
прайшліўБеларусізнагоды100хугодкаўВЛКСМ.
У прыватнасці, уНацыянальныммастацкіммузеі
працуе выстава “Юнацтва камсамольскае”. У
экспазіцыі—большза60твораўжывапісу,графікі,
скульптуры, створаныя ў 1920–80я гады. Яны
адлюстроўваюць эпізоды грамадзянскай вайны,
ліквідацыінепісьменнасці, падзеі ды герояў ваен
ныхгадоў,удзелмоладзіўвялікіхбудоўлях,працу
на вытворчасці. Творы на іншыя тэмы таксама ў
своеасаблівымкамсамольскасвяточнымкантэксце.

З віншаваннемда ўсіх, для каго камсамол—
непростаўзрост,звярнуўсяПрэзідэнтаБеларусі.
Пра пераемнасць традыцый, новыя моладзевыя
праектыйзадачынабудучынюішлазацікаўленая
размовападчасягосустрэчызактывамБРСМу
ПалацыНезалежнасці29кастрычніка.Быліўзале
розныяпакаленнікамсамольцаў:адветэранаўруху
да яго пераемнікаў. Сам Аляксандра Лукашэн
капрыйшоўна сустрэчуса сваімкамсамольскім
білетам,прызнаўся:дляягокамсамолбыўвялікай
школай жыцця. Ён параіў юнакам і дзяўчатам,
якім,верагодна,давядзеццапрацавацьізамяжой:
“Толькінегубляйцесваекарані!”АвечарамуПа
лацыРэспублікіпрайшліўрачыстысходіканцэрт,
прысвечаныяюбілеюкамсамола.

ёсць такое слова: хаб 
У Мінску на пачатку лістапада прайшла су

стрэчаАсноўнайгрупыМюнхенскайканферэнцыі
па бяспецы. Падводзячы яе вынікі, старшы
ня канферэнцыі Вольфганг Ішынгер заўважыў:
Мінскужошматгадоўдэманструепрыхільнасць
дамірнагаўрэгуляванняканфліктаў,іўсукупнасці
з геаграфічнымстановішчамтоеробіцьяговаж
ным месцам міжнароднай дыпламатыі. Паводле
слоўпалітыка,цяперёсцьнеабходнасцьнадаваць
большувагідзяржавам,якіязнаходзяццаміжЗа
хадаміУсходам.Упрыватнасці,казаўён,уМінску
быламагчымасцьвыслухацьПрэзідэнтаАрменіі,
выступалі намеснік Міністра замежных спраў
Грузіі, Прэм’ерміністр Малдовы: “Гэта краіны,
праблемамякіхусферыбяспекічасаммыўсена
даемнедастатковаўвагі:якУсход,такіЗахад.Таму
япрыйшоўдадумкі,штоМінск—выдатнаяідэя,
імнепрыемна,штоямеўрацыю”.

Вольфганг Ішынгер падкрэсліў: “Мінск стаў
хабамміжнароднайдыпламатыі.Мінскаягрупапа
пошукушляхоўмірнагаўрэгуляваннякарабахскага
канфліктупрацуедвадзесяцігоддзі,некалькігадоў
функцыянуегрупапаўрэгуляванніканфліктуўДан
басе.БеларусьіМінсксталівельміважныммесцам
зпунктугледжанняміжнароднайдыпламатыі”,—
адзначыўпалітык.Ёнпрызнаўся,штобыўвельмі
ўражаны выступленнем Прэзідэнта Аляксандра
Лукашэнкі, яго сумленнасцю й шчырасцю. А
таксама прапановамі скарыстацца магчымасцямі
Беларусі ў справенармалізацыі дыўрэгулявання
сітуацыіўДанбасепрыміжнароднымудзеле.

Мост-падарунак 
для Палесся 

Рэканструяваныўкароткіятэрмінымостцераз
Прыпяцьадкрыты6лістападазудзеламАляксан
дра Лукашэнкі ў Жыткавіцкім раёне. Пры тым
кіраўнік дзяржавы падкрэсліў: адкрыццё новых
значныхаб’ектаўнапярэдаднісвята7лістападаў
Беларусісталадобрайтрадыцыяй.

Нагадаем,летасьуснежнімостззааварыйна
га стану прыйшлося закрыць.Арганізаваная там
пантоннаяйпаромнаяпераправытолькічасткова
вырашалі праблему для жыхароў Жыткавіцкага
раёна,Турава—усягоПалесся.Тамубылопрыня
тарашэнне:якмагахутчэйрэканструявацьмост.
Ітоебылозробленаўрэкорднакароткіятэрміны.
Прэзідэнтшчырападзякаваўусім,хтоўдзельнічаў
убудаўніцтвеіпадкрэсліў:“Галоўнаязадачадзяр
жавы—забяспечыцьгоднуюякасцьжыццясваім
грамадзянам і даць ім роўныя магчымасці для
паўнавартаснай працы, незалежна ад месца жы
харства”.

Цырымонія адкрыцця абноўленага моста
стала святам для мясцовыхжыхароў. Янышчы
ра дзякавалі кіраўніку дзяржавы за падарунак, а
школьнікі ўручылі яму макет моста. “Гэтымост
многамунаснавучыў,—сказаўПрэзідэнт.—Ма
стыжаб’ядноўваюць,утыміхфункцыя,яныне
нясуць у сабе раз’яднанне ці падзелА гэта сут
насцьнашайпалітыкі:аб’яднанне”.
Іван Ждановіч — паводле матэрыялаў БелТА

У нашай Радзімы шмат неафі
цыйных назваў: “Зямля пад белымі
крыламі”, “Сінявокая”, “Краіна зам
каў”, “ЛёгкіяЕўропы”...Длякожнай
зіхёсцьпадставы,ірозныявобразы
Бацькаўшчыны дзякуючы ім з’яў
ляюццаўтворчасцімастакоў,паэтаў.
Даведацца,чамутакіяназвыўзніклі,
атаксамашматчагоіншагапраБела

русь, яе гісторыюй сучаснаежыццё
можнабылоўНовасібірскайвоблас
ці,каліўнасз17па21кастрычніка
ладзілісяДнібеларускайкультуры.

Урачыстаеадкрыццёпраходзілаў
камернайзалефілармоніі.Ухолегас
цейсвятасустракалаКупалінка,якая
запрашала ўсіх ахвочыхнамайстар
класпавыцінанцы.Іможнабылопа
спрабавацьсваесілыўтрадыцыйным
для беларусаў мастацтве ажурнага
выразаннязпаперы.Дарэчы,убела
рускаймоведзеяслоўвыцінаць—сі
нонімсловавыразаць.Авыразалімы
беларускія арнаменты, кожны з якіх
меўсваёзначэнне.Госцімаглісваімі
рукамізрабіцьсувенірізабрацьягоз
сабойнапамяць.

Можнабылойпаглядзецьна“Бела
русьвачымасібірачкі”ўаднойззалаў.
Аўтарка выставы—доктарфіласоф
скіх навук Алена Ярохіна — фато
графаматар.ВандруючыпаБеларусі,
яназдымалатое,штобачыла,часаму
нечаканыхракурсах.Хтосьцізбелару
саўпазнаеназдымкахзнаёмыямесцы,
анехтапростаўдумкахпадарожнічае
панашайБацькаўшчыне.

Апакульгосціасвойвалівыцінан
ку,аглядваліфотавыставу,рыхтавалі
сядавыступленнягурты“БелыяРо
сы”, “Свята”, “Завіруха”, “Вясёлка”.
Забягаючынаперад,скажам:яныпа
дарылігледачамсапраўднаебеларус
кае свята. Цёплымі словамі грамаду
віталі Міністр культуры Новасібір
скайвобласціІгарРашэтнікаўідарад
цааддзяленняПасольстваБеларусіў
РасііўНовасібірскуАндрэйГасюк.

А18кастрычніказНовасібірскай
абласной юнацкай бібліятэкі выбу
даваўся тэлемост у Магілёў. Юныя
паэты, чытачы Новасібірска дзялілі
ся сваёй творчасцю, развагамі з ад
надумцамі з магілёўскай бібліятэкі.
Гучалі вершыбеларускіхпаэтаў, так
што можна было спасцігаць хараст
во Беларусі праз паэтычнае слова.
Была яшчэ наладжана пазнавальная
інтэрактыўная праграма для школь

нікаўпраБеларусьуГарадскімміж
нацыянальнымцэнтры.Затымгосцем
Новасібірскага цэнтра беларускай
культурыбыўдырэктарДзяржаўнага
ансамбля“Песняры”СвятаслаўЧар
нуха—ёнраспавёўпрацікавыяста
ронкі гісторыі знакамітага творчага
калектыву,ягодзеньсённяшні,адка
заўнапытаннігледачоў.

УпрыгожыўДнібеларускайкульту
рытрадыцыйныўжоміжрэгіянальны
Фестываль беларускай творчасці “У
гасцяхуЛявоніхі”—сёлетаёнпрай
шоўуАрдынскімраёне.НасцэнеВа
гайцеўскагасельскагаДомакультуры
выступілі вакальныя й танцавальныя
гурты,творчасцьякіхцеснаспалуча

на з беларускай культурай. Скажам,
прыехаўнасвятавакальныгурт“Сяб
рята”зказахстанскагаПаўладара—і
спяваліюныяартыстынабеларускай
мове.Нагадаю,Паўладарскіэтнакуль
турныцэнтр “Беларусь”—даўні ся
барНовасібірскагацэнтрабеларускай
культуры.Цібывалі“Сябрята”казах
станцыўБеларусі,цімаюцьяныўсе
родавыябеларускіякарані—тагоне

ведаю,аднакёсцьуіхвыступахцеп
лыня,шчырасцьбеларускайдушы.

Акрамяжпесеньдытанцаўбела
рускаятворчасцьнаардынскайзямлі
быліпрадстаўленайтворамідэкара
тыўнапрыкладнога мастацтва.Май
стры паказалі працы ў традыцыйна
беларускіх тэхніках: бісерапляцен
не, выцінанка, саломапляценне, вы
шываннепатканіне.Былайасобная
выстава—звырабаўнаконкурс“Бе
ларуская лялька”, па выніках якога
журы выбрала пераможцаў. Як вя
дома, лялька ў беларускай народнай
культуры—гэтанепроста дзіцячая
цацка.Яна—рэчшматфункцыяналь
ная,маеглыбокіядахрысціянскіяка
рані.Утуюпаруўвераваннях,культу
ры,светапоглядзепродкаўшматувагі
надаваласяпошукугармонііўсабей
свеце,атаксаматаму,штоцяперна
зываецца: гарманізацыя наваколля.
ГлыбокавывучаючызаконыСусвету,
мудрыялюдзірабілівысновы,імкну
лісявыбірацьсвойшляхпажыццёвай
дарозетакім,кабнаімбылоякмага
меней болю, пакут і цяжкіх страт.
Калі ўнашыхпродкаў з’явілісяпер
шыяабярэгі—ніхтоневедае,аднак
майстэрстварабіцьіхперадаваласяў
спадчыну,мелашматпатаемныхзако
наў.Дыквось,аднымзтакіхабярэгаў
убеларусаў,сцвярджаюцьдаследчы
кі,былалялька.Дакладней,лялькі,бо
ў кожнай— свая “зона адказнасці”.
“Берагіня”,напрыклад,аберагаедомі
абараняегаспадароўадліхіхдухаў.А
“Пелянушку”падвешваюцьнадлож
камзнемаўляткам:кабянобылозда
ровым. “Неразлучнікаў” жа дораць
маладажонам—кабусям’і заўсёды
былімірдызгода.

ХоцьадБеларусідаНовасібірска
звыш 4000 кіламетраў, але за пяць
кастрычніцкіх дзён яна стала сібіра
кам крыху больш блізкай і зразуме
лай.АДнібеларускайкультурыатры
малісяўнасяркімі,насычанымі—бо
ўсе стараліся. Асабліва ж Анастасія
Дзяменцьева,кіраўніцаНовасібірска
гацэнтрабеларускайкультуры:іарг
пытаннямізаймалася,іўканцэртнай
праграме цудоўна выконвала бела
рускіяпесні.Адчувалімыйнемалую
падтрымкуадМіністэрствакультуры
вобласці—затоеямувялікідзякуй!

Тац ця на Ня лю бі на,  
Новасібірскіцэнтр

беларускайкультуры.
Фота:Свят ла на Ло гі на ва.

Роз ныя воб ра зы  
Баць каў шчы ны
На пра ця гу пя ці дзён жы ха ры, гос ці Но ва сі бір ска  
ме лі маг чы масць блі жэй па зна ё міц ца  
з куль ту рай, тра ды цы я мі, звы ча я мі бе ла ру саў

На сцэне — Анастасія Дзяменцьева

Лявон (злева) і Лявоніха (справа)

Вакальны гурт “Сябрята” з казахстанскага Паўладара

Валянціна Нячаева з гурта “Завіруха”



3Голас Радзімы  пятніца, 9 лістапада, 2018 кола дзён

ПРаеКТы

Надзвычайная
місія 

больш за 100 юных вы-
ка наў цаў з бе ла ру сі 
паў дзель ні ча лі ў дру гім 
Кі тай ска-еў ра пей скім фес-
ты ва лі мас тац тваў “адзін 
по яс — адзін шлях”. ся-
род яго ных ар га ні за та раў 
з бе ла рус ка га бо ку — 
і Рэс пуб лі кан скі цэнтр 
на цы я наль ных куль тур.

Многіячуліправялікіміж
народны гандлёваэканамічны
праект “Адзін пояс — адзін
шлях”,аднакнеўсеяшчэведа
юць:разамзімнабіраемоціКі
тайскаеўрапейскі фестываль
мастацтваўпадтакоюжназваю.
Сёлета ўжо другі фестываль
(беларускі яго этап), а таксама
й спалучаны з імМіжнародны
агляд мастацтва моладзі2018
прайшлі ў Мінску. Спачатку
— на сцэне Рэспубліканскага
цэнтра нацыянальных культур,
што па вуліцы Чачэрына, 19.
Беларускія юныя выканаўцы
2325 кастрычніка паказвалі
таленты ў жанрах, зразумелых
і без перакладу: вакал, інстру
ментальнае выкананне і харэа
графія.Саліднаежуры,усклад
якогаўваходзіліякпрадстаўнікі
Кітая, так і Беларусі, спачат
куацаніліздольнасцібольшяк

сотнівыканаўцаўваўзросцеад
8да20іболейгадоў.

Пераможцаў фестывалю,
якіявыступілінайбольшпаспя
ховадыбыліўшанаваныдыпло
маміпершайступені,запрасілі
паказацьмайстэрствайнацы
рымоніюзакрыццяфестывалю:
уМалуюзалуімяРыгораШыр
мы Беларускай дзяржфілар
моніі. Яўгенія Найдовіч, ген
дырэктар Беларускакітайскай
кампаніі (агенцтва “БелКІТ”),
якая ўваходзіла ў складжуры,
расказала:шматбылояркіхну
мароў. А лепшых выканаўцаў

выдзелілі ўсе аднагалосна і
без спрэчак—настолькі ціка
вымі падаліся членамжуры іх
выступленні. Канцэртная пра
грама ў філармоніі ўключала
15нумароў.Прытымулічвала
ся, наколькі арганічна ўмеюць
выканаўцытрымаццанасцэне,
іштоцікавагатыявобразы,тво
ры, што выконваліся, могуць
расказаць замежным слухачам
пранашукраіну,яежыхароў.

Адзін з тых, хто адразу
здолеўзаваявацьсімпатыіжу
ры—юныбаяністНазарЛа
гун. Ён займаецца ў Рэспуб

ліканскай гімназіікаледжы
пры Беларускай дзяржаўнай
акадэміімузыкіўпедагогаЛі
ліі Віктараўны Пажарыцкай.
Хлопцу пашанцавала выйсці
на сцэну і ў філармоніі. На
зар з прыемнасцю згадвае,
як шквалам апладысментаў
сустрэла ягонае выступленне
кітайская моладзь: хлопцаў і
дзяўчат з Паднябеснай шмат
было сярод гледачоў. Іх заха
піласюіта“Рускіязамалёўкі”
Я. Дзярбенкі, якая звычайна
знаходзіць водгук у славян
скай душы. Аднак, як бачна,
такая музыка можа быць і
мастом, што спрыяе паразу
меннюлюдзейрозныхнацыя
нальнасцяў.СамомужНазару
цікава было паслухаць кітай
скія народныя інструменты:
пад час фестывалю, напрык
лад, юная кітаянка грала на
“нечым незвычайным”. Ака
залася, што ў яе руках была
хуцінь, — своеасаблівая “кі
тайская двухструнная скрып
ка”.

Беларусы ж на канцэрце ў
філармоніі былі заварожаны й
песняй“Ялюблюцябе,Кітай!”:
яе з вялікім натхненнем вы
канаў магістрант Беларускага

дзяржуніверсітэта культуры й
мастацтваўІньСюефн.

НапрыканцыімпрэзыўБел
дзяржфілармоніі пераможцы
ды ўдзельнікі фестывалю пры
нялімузычныпадарунакадма
ладога таленавітага піяніста з
КітаяНінЧжэнцзэ. Дарэчы, ён
яшчэвыконваеіабавязкінамес
ніка генеральнага сакратараКі
тайскаеўрапейскага міжнарод
нага мастацкага цэнтра “Пояс
іШлях”.Хоцьфестываль яшчэ
малады й праходзіў у Беларусі
толькіўдругіраз,аднакёнужо
карыстаецца папулярнасцю ся
род моладзі. І сёлета ў ім паў
дзельнічала значна больш, чым
раней,выканаўцаўякзКітая,так
і з Беларусі. Начальнік Упраў
ленняпаміжнародныхкультур
ных сувязях правінцыі Цзянсі
Кітайскай Народнай Рэспублікі
ХуанЧжыЮаньпадзякаваўусім
арганізатарамфестывалю,сярод
якіх і Рэспубліканскі цэнтр на
цыянальныхкультурБеларусі.

Ві та Зо ры на.
Фота: Віталь Палінеўскі.

Мо ва, зра зу ме лая без пе ра кла ду

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Такіяцёплыяэмоцыі,мяркую—так

сама вельмі важная частка той вялікай
плыні,штояднаеБеларусьіУкраіну.Боне
сакрэт:каліёсцьпрыязнасць,даверпаміж
людзьмі,томожнайбудавацьсмелыяпла
ныпасупрацоўніцтве—урозныхсферах.
Іякразтакуюнадзвычайнуюмісіюўна
ладжваннікантактаўпаміжнародамівы
конваюцьбеларускіясуполкіўзамежжы.
Паўсімсвеце—нетольківаУкраіне.Ка
ліж,бывае,часамунекагаўзнікаюцьпы
танніпрадзяржаўныягрошынападтры
маннедыяспары,товартамецьнаўвазе:
зарплатузасваюбеларускасцьгэтыяшчы
рыялюдзі, якправіла,не атрымліваюць.
Асправыробяць—дзяржаўнайважнасці.

УжоздомуТаццянаДзяменнікаваскі
нула спасылкіна тэксты, з якіх вынікае:
зукраінскагабокудэлегацыязМікалаеў
шчыныаказаласясамаймаштабнай,най
большрознабаковапрадставілапатэнцы
ялрэгіёнупадчаспрацыпершагаФоруму.
Паколькіжасноўнаймэтайягобылораз
віццёпалітычных,эканамічныхігумані
тарных сувязяў паміж дзвюма краінамі,
а таксама пашырэнне міжрэгіянальнага
супрацоўніцтва,прадстаўленнеэканаміч
нага патэнцыялу рэгіёнаў, то дэлегацыю
ўзначаліладырэктарДэпартаментаэкана
мічнага развіцця й рэгіянальнай паліты
кі Мікалаеўскай аблдзяржадміністрацыі
МарынаВасільева. І наша супляменніца
Таццяна,дарэчы,працуеўтымжаДэпарт
аменце:намесніцайначальнікаўпраўлен
няпапытанняхрынкавыхадносін.

Дзякуючы зямлячцы мы ведаем: ар
ганізатары запрасілі ўкраінскіх сяброў
прыехацьуБеларусьраней,кабянымелі
магчымасць больш пабачыць, і не толь
кі ў Гомелі. Так што форум дожыўся
фактычна з 23па27кастрычніка.Унэ
це ёсць відэа пра гасцяванне дэлегацыі
з Мікалаеўшчыны ў Калінкавіцкім раё
не.Зхлебамсоллю,зпесняміўсталіцы

гумару — аграгарадку Малыя Аўцюкі
—сустракалі гасцей,прычымзудзелам
адразудвухнамеснікаўстаршыньрайвы
канкама.Потымгасцямзрабіліэкскурсію
наКалінкавіцкімэблевыкамбінат:пака
залісамусучаснуювытворчасць,знаёмі
лі з асартыментам, геаграфіяй паставак.
Далей была мясцовая дзіцячаюнацкая
спартыўная школа алімпійскага рэзерву
пагрэкарымскайбарацьбе.Яевыхаван
цы,дарэчы,вядомыянетолькіўБеларусі
—працуюцьіўіншыхкраінах.Ушколе
дагасцейдалучыўсяіглавараёнаСяргей
Гвоздзь.Потымімяшчэпаказвалімалоч
ныкамбінат,мясакамбінат—здэгуста
цыяйпрадукцыі.АдалейпавезліўЮра
вічы,былаэкскурсіяўкраязнаўчымузей
мясцовайшколы,наведваннепершабыт
найстаянкічалавека,мясцовагамужчын
скагаманастыра.

Цікаваядэталь.Усвойчасгазета“Го
ласРадзімы”пісала,штокіеўскібеларус
АляксандрДрагун, сам зКалінкавіччы
ны, узводзіць у Аўцюках аграсядзібу,
а таксама йМузей гумару.Я пацікавіў
сяўТаццяны:штобачылі?Аказваецца,
праект працуе! “Вечарам нас прымалі
на сядзібе гумару “Аўцюкі”: з канцэр

там,гумарыстычнымінумарамі,сяброў
скайвячэрайнавысокімузроўні.Сядзіба
ўсімвельміспадабалася.ЗАляксандрам
Драгуном, які сам сустрэўнас, я такса
маразмаўляла,—удакладнілазямлячка.
—Расказаў,якбудаваласятаясадзіба, і
радыбыўвельміпабачыцьмянеўскла
дзе дэлегацыі. Госця прасіла перадаць
усімгаспадарамФоруму:“Вялікідзякуй,
дарагія сябры, за вашу ўвагу, клопаты,
шчодрасць, дабрыню, чысціню! Народ
беларускі—гасціннынарод!АўКалін
кавічах,якмыпераканаліся,—самыгас
цінны!Ганарусявамі,дарагіяземлякі”.

У першы, афіцыйны, дзень Форуму
прайшло7епасяджэнняБеларускаУкра
інскагакансультацыйнагаСаветадзелаво
гасупрацоўніцтва.Ішлапрацаўсекцыях,
былісустрэчызкіраўніцтвамГомельска
гагарвыканкама.Разгарнуласяйвялікая
выстава рэгіёнаў Беларусі ды Украіны.
Насычаны, прадуктыўны першы дзень
Форуму завяршыўся вялікім канцэртам
дружбы.Прычымбылогэтасапраўднае
свята талентаў, прафесіяналаў, дружбы,
душэўнасційсямейнайцеплыні.

А 26 кастрычніка ў пленарным пася
джэнніФорумупрынялі ўдзелПрэзідэнт
Беларусі Аляксандр Лукашэнка й Прэзі
дэнтУкраіныПётрПарашэнка.Яны,вы
ступаючы, адзначылі вялікую важнасць
дляабедзвюхкраінразнастайныхкантак
таў. Гаворка ішла найперш пра тое, каб
развіваць міжрэгіянальнае гандлёваэка
намічнае,інвестыцыйнаесупрацоўніцтва,
праагульныяпраектыўгалінекультуры,
адукацыі, навукі. Аляксандр Лукашэнка
зрабіў важныя заявы з нагоды праблем

вайны іміру ваУкраіне.Ён лічыць,што
мэта цяпер адна— спыніць вайну, заха
ваць адзінай і непадзельнай Украіну: “І
нельга гэтую праблему пакінуць нашым
дзецям для вырашэння. Гэта будзе зла
чынстванашагапакаленняперадтымі,хто
прыйдзепаслянас”.Аднактутмаладамо
віццаРасіідыУкраіне,звярнуўувагубе
ларускі лідар.Ён так абазначыўпазіцыю
Беларусі: “Мыгатовыўключыццаў гэты
канфлікттам,дзескладанаідзеняматаго
даверу,якіпавіненбыць.Мыгатовыгэта
зрабіць, алетолькідзеляаднаго—дзеля
міру”. Прэзідэнт падкрэсліў, што, на яго
думку, праблему павінны вырашыць тры
славянскіянароды:“Гэтанашабяда.Гэта
нашапраблема.Ні еўрапейцы, ні амеры
канцы, ніхто іншы, а мы павінны выра
шыцьяе,кабянанебылазамарожанапа
прыкладзеіншыхнекалі“гарачых”кропак
напостсавецкайпрасторы”.

УсваючаргуПрэзідэнтУкраіныПётр
Парашэнкавыказаўвялікуюўдзячнасць
беларускамубокузастварэннеўмоўдля
работыМінскайперагаворнайпляцоўкі.
Ён расказаў, як беларускі лідар пайшоў
ямунасустрачуадказнапросьбуаргані
завацьуМінскуперагаворыпаспынен
ні ваеннага канфлікту. Нагадаў, што “ў
Мінскубыліпадпісаныдакументы,якія
назаўсёдыўвойдуцьупадручнікідыпла
матыі.ЯныназываюццаМінскіміпагад
неннямі”.“ЦідавяраюяЛукашэнку?”—
задаваўпытаннеПрэзідэнтУкраіныісам
адказваў:“На100адсоткаў”.Ідалей:“Ці
важнаяягомісія?Надзвычайважная.Як
імісіяБеларусі”.

Іван Ждановіч

З хлебам-соллю гасцей з Мікалаеўшчыны сустракалі ў Аўцюках

Фрагмент выставачнай экспазіцыі

Іграе Назар Лагун

У Белдзяржфілармоніі ўшанавалі лепшых музыкантаў
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 
І ўжо 25 гадоў у сібірскіх

Ермакахжыве народныфальк
лорнаэтнаграфічны гурт “Рос
сияночка”.Спяваюцьуімбела
рускіяпесні,запісаныясаслоў
бабуль і прабабуль, нашчад
каў самаходаў. На тэлеканале
“Белсат” быў створаны фільм
“Самаходы”, у здымках якога
паўдзельнічаўгэтыгуртдыяго
кіраўніца Надзея Вычужаніна.
Летась самадзейныя артысты
з Ермакоў прыязджалі ў Бела
русь,нарадзімупродкаў.Заўва
жылі:ухатахермакоўскіх—та
коежубранне,якіўбеларускай
вёсцыРагінь (цяпер—аграга
радок у БудаКашалёўскім ра
ёне Гомельшчыны.— Рэд.),
з якой сыходзілі калісьці бела
русыўдалёкісвет.Укожнайха
це,дзівіліся,ёсцьчырвоныкут,
ёсцьвышываныя,зарнаментамі
ручнікі,ажыхарыіўЕрмаках,
і ў Рагіні “дзэкаюць” і “цэка
юць”. Нават прозвішчы ў гас
падароўхат,паміжякімібольш
затрытысячыкіламетраў,ёсць
аднолькавыя.

З1998годапрыгажосцюна
родных беларускіх песень за
чароўвае вакальны ансамбль
“Лянок”, цяпер ужо народны.
Ягоныя самадзейныя артысты
вельмі паспрыялі станаўленню
Нацыянальнакультурнагатава
рыства “Аўтаномія Беларусь”.
Урэпертуары—абрадавыя,лі
рычныя,гістарычныя,сучасныя
песнібеларусаў,творыкампазі
тараў.ЦяперкіруегуртомКлаў
дзіяЗуева,выдатніцанароднай
асветы Расіі, ветэран педага
гічнайпрацы.Янастварылава
кальны моладзевы гурт “Ве
рас”,якібыўадзначаныўходзе
імпрэзы. Згадалі яшчэ на ёй,
што сёлета ў верасні “Лянок”
быў запрошаны й з поспехам
выступаўнаМіжнароднымфес
тываліхарэаграфічнагамастац
тва “Сожскі карагод”уГомелі,
прымеркаванымдаДнягорада.
Вярнуўшыся ўЦюмень, сябры
расказвалі:“Лянок”выступаўу
праграмефэсту,меўкаласальны
поспех—артыстамнаватпада
валіяблыкінасцэну,пыталіся,
адкульуСібірытакдобраведа
юцьбеларускуюмову.Клаўдзія
Міхайлаўна прызнаецца: “Ура
зіладобразычлівасцьзалы,вет

лівасць беларусаў і, вядома ж,
гэташчасце:пабывацьівысту
паць на сваёйРадзіме, радзіме
продкаў”.

Яшчэадзінкаштоўнынабы
такбеларусаўЦюмені—сямей
нывакальныгурт“Спадчына”з
мастацкай кіраўніцай Надзеяй
Падкарытавай. У гурце збе
рагаюць сямейныя традыцыі,
народную культуру продкаў і
перадаюць іх у спадчыну ад
старэйшых да малодшых: ад
бацькоў (Марыя ды Мікалай
Піскуны) да дзяцей, унукаў.
Усе ў дружнай сям’і (аМарыя
Іосіфаўнадатагожузначальвае
цюменьскуюсуполку“Аўтано
міяБеларусь”)цудоўнавалода
юцьроднаймовай,даюцьусім
беларусам прыклад шчырай
любовідасваёймалойрадзімы.

Выдатны вакальны гурт
“Бярозка”, якім кіруе Галіна
Сітдзікава, прыехаў на свята з
Новабярозаўкі,зАрамашаўска
гараёна,дзеМікалайСальнікаў
адкрыў філіял беларускага та
варыства.Якраздзякуючытам
тэйшымбеларусамзахаваўсяў
сібірскім сяле ўнікальны бела
рускікалядныабрад“Хаджэнне
са Звяздой” — яшчэ, кажуць
фалькларысты, дахрысціянскі,
а ў “сібірскім” варыянце яму
большза120гадоў.ІКалядыў
сялезаўсёдычакаюць.

Выступаў на канцэрце ў
Табольску фальклорны мола
дзевы гурт “Сузор’е” — яго
нядаўнастварылаАленаПеры
кава.Прыгожа,ваўсюпаўнату
моцнага голасу спявала сольна

Юлія Чарапанава, якая ўзна
чальваеаддзелбеларускайкуль
туры Палаца нацыянальных
культур “Строитель”. Хораша
танцавалі самадзейныя артыс
тызТабольскагаэтнаграфічна
гаансамбля“Брэвис”(кіраўніца
НаталляБаліцкая).

Прамоцныятрадыцыі,згур
таванасць і пераемнасць пака
ленняў у беларускім руху на
Цюменьшчыне сведчылі сваёй

прыстунасцю на святочнай ім
прэзе тыя, хто стаяў ля выто
каў аб’яднання супляменнікаў
рэгіёну. Гэта Леанід Іванавіч
Ксяндзоў, Сяргей Аляксандра
віч Яфімчык, Аляксандр Ада

мавічШульга,ГеройРасіі,сла
вуты лётчык Уладзімір Ільіч
Шарпатаў,кіраўнікЗаводаукаў
скага філіяла Мікалай Васіле
вічСапега—цяперёняшчэй
старшыня Рэгіянальнай Нацы
янальнакультурнай аўтаноміі
беларусаўЦюменьскайвоблас
ці. Дарэчы, Марыя Іосіфаўна
Піскун, першая жанчынакі
раўніца абласнойНКА,працуе
натхнёна — таму й застаецца
началесуполкі:укастрычніку
пераабраная на новы трохга
довы тэрмін.У рэгіёне заявіла
пра сябейновая суполка:Цю
меньская гарадская грамадская
арганізацыя “Нацыянальна
культурная аўтаномія белару
саў” — яе старшыня Наталля
Габрусьгоднапрацягваесправу
бацькі.СамжаўраджэнецБела
русіУладзімірГабрусьжыве ў
Цюменьскайвобласцібольшза
паўвека:яшчэз1966года.Ана
радзіўсяённаМагілёўшчынеў
цяжкіпасляваеннычас:18каст
рычніка1948года.

Уладзімір Аляксандравіч —
вядомаяасобаўсібірскімрэгіё
не:ушанаванымногімідзяржуз
нагародамі, уключаючы падзякі
адПрэзідэнта Расіі дыПасоль
стваБеларусіўРасіі.Працаваўза
савецкімчасампершымсакрата
ромрайкамакамсамолаўІсецкім
раёне,аз1979па2001годузна
чальваўкалгас“40летОктября”,
якіпаасобныхпаказчыкахува

ходзіўудзясяткулепшыхгаспа
даракРасіі,быўзанесенынаУсе
саюзную Дошку гонару ВДНГ
СССР.Напытаннежурналістаў,
што спрыяла поспеху, адказвае,
штоўягозаўсёдыбыўперадва
чымапрыкладперадавыхгаспа
дарак рэгіёна й Беларусі— бо
непадалёкадродныхягоКазуліч
(Кіраўскі раён Магілёўшчыны)
ёсць вёска Мышкавічы: цэнтр
знакамітага калгаса “Рассвет”
імя Кірылы Арлоўскага (цяпер
адкрытаеакцыянернаетаварыст
ва “Рассвет им. К.П.Орловско
го”.—Рэд.),ібеларуспераймаў
каштоўны досвед землякоў. Да
тагожзаўсёдылюбіўвучыцца.

УладзімірГабрусь—заслу
жаны работнік культуры Расіі,
удзельнік15ціз’ездаўАграрнай
партыі, кандыдат біялагічных
навук,выкладчыкСучаснайгу
манітарнайакадэміі(г.Масква)
дыЦюменьскагадзяржуніверсі
тэта, саветнік кіраўніка горада
Табольска, старшыня гарсавета
ветэранаў.Такшто,якбачымна
ватзтакогапераліку,маезаслу
жанае грамадскае прызнанне,
высокі аўтарытэт. Кожны, хто
знаёмызім,скажа:гэтачалавек

інтэлігентны, добразычлівы,
гасцінны, ураўнаважаны— са
праўдны беларус, у якога ўсё
атрымліваецца добраскладна.
І мы, супляменнікі, ведаем яго
цярплівым і няспешным, грун
тоўным, надзейным. Да месца
будзе згадаць, што былы кам
самольскі важак Габрусь з па
вагай ставіцца да людзей, хто
вядзедухоўныяпошукі.Аўвёс
цы СлабадаБешкіль пры яго
ным непасрэдным удзеле быў
адноўлены храм і ў 1999 годзе
адкрыўся прыход ХрыстаРаж
дзественскай царквы. Само ж
сялозаснаванау1668м:сёлета
ўягоюбілей.У1850мтамбыла
ўзведзенакаменнаяцаркваўго
нарРастваХрыстовазпасадамі
ўімясвяціцеляМікалаяіўгонар
УзвышэнняКрыжаГасподняга.
У60хгадахмінулагастагоддзя
храмзачынілі,у імразмяшчаў
сякалгасныскладмінеральных
угнаенняў.Аў1999мяговярну
лівернікам.

Цёплай,сяброўскайатрыма
ласявечарынаўТабольску.Калі
ж выступалі беларускія гурты,
тоў зале імкрычалі: “Брава!”,
“Біс!”дыроднаенам“Дзякуй!”.
Івельміспадабаласяўсімпесня
“Калі мы разам, тады мы —
моцныя”, якую напрыканцы
выканаўСяргейСцяцкевіч.

Люд мі ла Бак ла на ва, 
Табольск—Цюмень.

Фота:Свя та слаў Вінакураў.

Ка лі мы ра зам, та ды – моц ныя

Мікалай Сапега (злева) і Уладзімір ГабрусьСпяваюць артысты гурта “Бярозка”

Заключны момант святочнай імпрэзы ў Табольску

Каб пакаштаваць беларускія прысмакі — выстройвалася нават чарга
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Там сон ца па зям лі ха дзі ла…
З ба бы шкаў скіх пры па мі нак

Родавыямаекарані—зВі
цебшчыны, паблізу Мёраў і
Дрысы — цяперашняга Верх
нядзвінска. Даўней уся зямля
набабышаўскіххутарахнашых
была не безаблічная — назва
ная. Скажам, на Пяткевічавы
стаўкіхадзіліпаласкацьвытка
наепалатно:вадатамбыладужа
чыстая.Пайсці ўВераб’і? Зна
лі куды: перайсці рэчкуВолту,
абагнуцьСтручкійПрорвы,га
ёкБукет—інабрацьупушчы
арэхаў.Ачасткапушчыйназы
валасятак:Гарохаўе.

КалянашайхатыішлаФран
цузкаядарога:адСлабады,дзеза
Дзвіной стаялаДрыса, адДры
сенскагалагера1812года—на
Друю.ЛягэтайФранцузкайда
рогінепадалёкуадсядзібыКос
цікаАдамовічараслакупатапо
ляў.Глянешукусты—іўбачыш
збуцвелыкрыж.Цінеў1920м,
падчас рускапольскай вайны,
забрыў сюды паранены салдат
расеец. Сканаў ваяка ў канаве.
Пахавалі“бальшавіка”паправа
слаўнаму.Тамуйхадзілаяўшко
лу“каляБальшавіка”.Пыталіся:
“Кудыбацькапайшоўабкошваць
канаву?”Чулі:“ДаБальшавіка!”

Па ўкатанай дарозе можна
ехаць з Мёраў праз Даўгінава,
Кісьлякі, Латышы, Пуцінава ў
Лявонпаль і далей на Слабаду.
Наўпроць нашых Бабышак —
поле.ЯгоакраецназываўсяЛя
дамі.Абылодаўнымдаўнотак.
НашсуседСтапанЛінніккупіў
надзел,парослыгустымлесам.
Стаў карчаваць. Гібеў, пакуль
невысвеціласячыстаеполе,на
якім ён і харом свой паставіў.
Яшчэў50ягадынатыхЛядах
можна было пазнаць абрысы
былойзаможнайгаспадаркі.

Калімамасалілагуркі(зура
джайных насёнаў, вымененых
калісьціўнемцазасала),дзяцей
адсылалаўПетракоў сад—на
сморгаць вішнёвага лісця для
расолу. Петракоў сад стаяў на
прыгожым узгорку над руччом.
Гаспадаркуўглыбінісадуязаспе
ла яшчэ паглядзець: дом, ток…
Там жыў чалавек, якога звалі
Петрачком,аягожонку—Аўдо
ляй.Пасля іхсмерціхатаразва
лілася,атокразабралі,каліўнас
у1940мпачыналісякалгасы.У
садзе было многа яблынь, сліў,
вішань.У 1943–44 гадахмногія
дрэвы далікатныя вымерзлі. За
хаваўсявішнякуПетраковымса
дзе,якіпаслужыўінам.

ПадракоюВолтайуБабыш
кахнадзелызямлібылінарэза
ныпалосамі.ДзежыліГрышка
зРаманам(Панізьнікі)—была
й бацькава паласа. Адна пала
са называлася там: Ксяндзоў
Луг. Надзел той належаў чала
веку з гумарам. Не помню, як
ягозвалі.Ённавяселлях,хрэсь
бінахвыдумляўзсябексяндза.
З пацешкамі, прыбабунькамі
пасвойму браўся “вянчаць”
маладых. Або ладзіў смешныя
“ксціны”, ад чаго госці напад
пітку рагаталі ад прыдуманай
імзабавы.Нааднымзвяселляў,
калі адзін з гасцей “набраўся”

йзаснуў,дыкгэтыдзядзька“па
ніхіду” па ім адслужыў.Вось і
пайшлапрызыўка—“Ксёндз”.
Пазнейгэтыгаспадарсваюпа
ласу прадаў Кісьляку Сяргею
зПоплава надДзвіной. А наз
ва “Ксяндзоў Луг” так і за
сталася. “Куды гоніш статак
пасьвіць?” — крычыць сусед
суседу. Той адгукаецца: “На
Ксяндзоў Луг!”. Усе ведаюць,
дзеяшчэатаваневыскубаная.

Калі я наведала пазней свае
“былыя” Бабышкі, пабачыла:
дзе была наша хата – зарослы
быльнягомстугур: такунасна
зываюць узлобак, узгорак, уз
вышша... Прытулілася да род
най жульвіцы (вярба, ракіта.
Кажуцьтаксама:жалівіца.Слова
літоўскагапаходжання.—Рэд.),
яна яшчэ харахорылася на бы
лой мяжы з соткамі бабулькі
Альжбеты.Воддальвідацьбыла
хата даўняга суседа Белавуса
Васіля (“Магіром” празывалі).
Сцены абадраныя, а вывезці на
дровы бярвенні з бабышкаўскай
“ямы”, пэўна, было немагчыма.
На месцы агародчыка мамінага
з урадлівым чарназёмам праз
іржавыяпластыгліныпраступае
аер. Даўно ў сцюбурах пуста
зелля і Французкая дарога. І не
скажаш:“Дзебыланіўка,тампо
жанькастала”…

Бацькі мае жылі пры пер
шыхсаветах,прыпаляках,пры
другіх саветах, пры немцах…
Такіўнасмелізаходнебеларус
кі чысьленнік (каляндар).Вай
нойнашабабуляГанэтахавала
сяпадМёраміўбалоце“Мох”.
Каб прагнаць яе сынапарты
зана з ягоныматрадам, карнікі
пайшліпразбалотанагумовых
лыжах. Бабуля сядзела ў твані
йдыхалапразчарацінку—так
іўратавалася.Амногіхнашых
сваякоў,якіясядзелінакупінах,
і выстаўленыя наперад іконы
нератавалі.Тоеўрочышчапад
назвай Гулякі запомнілася ба
буліадвокрыкусуседкі:“Зага
рэліся Гулякі ззаду, спераду, з
бакоў…”

Мацярыкнашцікавы.Родзі
чыжылінахутарыЛатышкі,яха
дзілаўшколуўвёскуЛатышы.
Айпрынемцахвучылінастам
пабеларуску. Знала на памяць

усюпаэмуЯкубаКоласа“Новая
зямля”. І цяпермагу ўспомніць
урыўкі.Пазнейвучыласяўмяс
тэчкуЛявонпаль.АдмлынаПят
кевічаўСмулькахміналібор,за
якімпачыналасяПажарка.Чаму
такая назва? Бо канецмястэчка
спалілі яшчэ шведы. Людзі за
помніліняшчасце.

УЛявонпаліжлюбіліхадзіць
на Міколкаву гару, дзе калісьці
былы гаспадар Лявонпаля тры
маўзвярынец.Празбылуюаран
жарэю графа Лапацінскага
траплялі на прыбераг Дзві
ны—Заборку,Паплавы.Ка
лісь славутае мястэчка шы
рыласяадПажаркідаручая
Каменка пад Грудзінавам.
Таміпасённястаіцьславуты
помнік—гэтаКалонаўгонар
Канстытуцыі3мая1791го
да.(ТуюКанстытуцыюназы
ваюцьяшчэ:Ustawarzadowa.
ГэтабыўасноўнызаконРэ
чы Паспалітай, прыняты
Чатырохгадовым соймам
1788–91 гадоў у Варшаве.
Яна абвясціла суверэннасць
Рэчы Паспалітай як унітар
най дзяржавы, ліквідавала
падзелнаКаронуйВялікае
Княства Літоўскае. Аднача
сова кароль захаваў тытул
Вялікага князя Літоўскага.

У ВКЛ засталося асобнае суда
водства,свойскарб,прадугледж
валася роўнае прадстаўніцтва ў
сойме й ягоных камісіях. Мес
цам правядзення соймаў вызна
чанаВаршава,алеянымагліад
бываццаразна3гадыўГародні.
Канстытуцыяскладаласяз11ар
тыкулаў.Першытычыўсярэлігіі,
тры наступныя вызначалі стан
шляхецтва,мяшчанствайсялян
ства,астатнія—месцаіўзаемнае
размежаванне заканадаўчай,вы
канаўчайісудовайулад.Згодназ
Канстытуцыяй3маяадмяняліся
“ліберум вета”, выбары караля
шляхтай і абавязковасць соймі
кавых “інструкцый” для паслоў,
уводзіласяспадчыннаяманархія,
уякойвыканаўчаяўладаперада
валасякаралюіўраду,падпарад
каванаму сойму. Канстытуцыя
3 мая абвясціла таксама, што
бярэ сялянства “пад апякунства
ўрада”,даючынадзеюнапаляп
шэннеягонайдолі.—Рэд.)Праў
да,ушколенедавалінамведыпа
гісторыіроднагаберага.Алепаз
ней дазналася, што калісьці на
месцыЛявонпаля стаялі Лількі.
450 гадоўназадбылапазначана
ў нейкіх дакументах новая наз
ва:Чурылавічы. 215 гадоў таму
ўзнікланайменнеЛявонпаль:хто
называўягоЛеванполем,хто—
Люмполем…

Імойродмаедаўнююгісто
рыю.Бацька—СцяпанПанізь

нік,мамаўдзявоцтве—Нюра
Сялюн,аяемамаГанэтаўдзя
воцтве— Падабыцька. Былі ў
маімродзейтаемныяТанайны.
ДасваячкіДомныТанайнымы
хадзіліўДварчане.МіналіПру
дзінкі. Цікава, што сама вёска
мела прызыўку — Гіня (“г” у
словеўзрыўное).Ботамкалісь
цістаялакарчма.“Кудыпалез,у
карчму?Тойзагінештам…”—
асцярожвалілюдзіняўстойліва
гасуседа.АдсюльіГіня.

Бабышкімаезасталісяўпа
мяцівелічальныміВелікоднымі
песнямі, “Алялюем”, Калядка
мі… А таксама жывымі пры
бабунькамі, павучаннямі, вясё
лашчамі.Памятаю з таго часу:
“Хтомяняіць—па тым хамут
гуляіць” (у беларусаў яшчэ
ёсцьварыянтыгэтайпрымаўкі:
“Хтомяняе,утагохамутгуляе”
і “Хточастаконімяняе,утаго
хамут гуляе.— Рэд.), “З гала
войнедагаварыўся,тойданог
нясунься”,“Якоедрэва, такій
клін;якібацька,такійсын”…

Помніццамнеўсётакоегу
чальнае наваколле з вёскамі
Брыжалюбкі, Брэдзева, Бура
лом, Дарожкі, Званкі, Каран
дышы, Кульвока, Мальцы, Па
нізьнікі, Пятрэлева, Сташулі,
Тараракі…Прычым усе словы
былі ў мяккім маўленні, з не
перакручанымі азначэннямі. У
Міхасінках,расказвалі,калісьці

мужыкіскінуліўрэчкуВол
ту 15 забіякаўфранцузаў.
Такімбылойнада!Асяст
рыцайВолтылічуіВлтавуў
Чэхіі,дыйракуОлтуРумы
ніі… Мае продкі збіраліся
даВолты з рознага свету, а
потымадтуль—ужонас—
параскідаў лёс па розных
прагалах.З1951годаяжы
ву ў Латвіі. Калі ў 1998м
надавалімнелатвійскаегра
мадзянства й трэба было
прамаўляць прысягу дзяр
жаве, я з таенагодыпапра
сіла прабачэння ўБеларусі:
бо яжпаранейшамудачка
сваёйБацькаўшчыны, свай
го Радаводнага Мацерыка.
То й сягоння застаюся яго
найкрэўнай.

Ні на Ян са нэ, г.Рыга

Я доб ра пом ню свой ма ця рык
На тат кі пра не ка то рыя наз вы род ных ма іх мяс цін з Па дзвін ня ды звя за ныя 
з імі ўспа мі ны

Сваякі і родзічы Панізьнікаў на ганку ў Бабышках. 1950 г.

Ніна Янсанэ ля бабышкаўскай 
жульвіцы. Жнівень 2007 г.

Ад рэ дак цыі.Цікавыярадзімазнаўчыяна
таткісястры,НіныЯнсанэздомуПанізьнікаў,
даслаўнамдаўнісябаргазетыпаэтікраязнаўца
СяргейПанізьнік.НарадзіласяжНінаСцяпанаў
на21лістапада1933годаувёсцыБабышкі—
цяперМёрскіраёнВіцебшчыны.Янадасканала
валодаелатышскаюмовайдышматспрыяебе
ларускалатышскамусяброўству.Яепераклады
змовыбратняганародапублікавалісяўштогод
ніку“Ветразь”,часопісе“Вожык”,угазетах“На
бат”,“Нашаслова”,укнізе“ЯнРайніс”(усерыі
“Скарбысусветнайлітаратуры”),дзеянаіаўтар
падрадковыхперакладаў,атаксамаўкнізе“Кры
віцкіяруны:БеларускіяпісьменнікіЛатвіі”.

БіяграфічнуюнататкупраНінуЯнсанэмож
назнасціўэнцыклапедычныхдаведніках“Хто
ёсцьхтосяродбеларусаўсвету”і“Сузор’ебела
рускагапамежжа”.Даведкапраяе,паведамляе
брат,івершНіныЯнсанэ“Зорнаяпошта”насай
цеЛатвійскагатаварыствабеларускайкультуры
“Сьвітанак”.Дадае:“СястраНінадапамагаемне
ўзапісахнародныхпесень,лексічныхскарбаўз
нашагаПрыдзвінскагамацерыка.Умногіхмаіх

паэтычныхзборнікахёсцьвершы,прысвечаныя
ёй”.Сярод іх і такі: “Сястра, зажурынкамая!/
І мне ты кладачкі масціла./ Вясной пакормім
салаўя,/Кабсонцапазямліхадзіла./Сасцежак
тчэцца радавод.Радню зарападмаладзіла.Каб
разамбыць—глядзінаўсход,/Дзезсонцампа
зямліхадзіла”.

ШматцікавагадаведалісячытачыпраНіну
Янсанэ і з публікацыі Сяргея Панізьніка “Па
клонТабе,маясястрыца!Хоцьураджэнкабела
рускайвёскіБабышкіНінаЯнсанэмаелатыш
скаеграмадзянствайнадзелзямлінаРыжскім
узмор’і,аднаксэрцамяназастаеццазБеларус
сю”(ГР,5.11.2015).Упрыватнасці,праплённую
супрацу Ніны Сцяпанаўны з Мірдзай Абала,
доктарам філалогіі: актыўным кансультантам
знанайвучонайбеларускабылайтады,калітая
пачала працаваць над стварэннем “Беларуска
латышскага, латышскабеларускага слоўніка”.
Слоўнік той падарыла ў рэдакцыю старшыня
Саюза беларусаў Латвіі Валянціна Піскунова,
ёнпабачыўсвету2010мутымлікуйдзякую
чынамаганнямСБЛ.
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“На што ка лас кі,  
ка лі ня ма ва сіль коў?”

Мак сім Баг да но віч

Адзін з найвытанчаных і лі
рычных, узнёслых беларускіх
паэтаўкласікаў Максім Багда
новіч надаў васількувалошцы,
сціплайпалявойкветцы,незвы
чайную моц, асаблівую прыга
жосць: зрабіў яе сімвалам гене
тычнай памяці беларусаў. Праз
маленькуюсінявокуюкропельку
душачалавека,часамзнясілена
га цяжкою працай, апантанага
клопатамі зямнымі, усё ж імк
нецца—даНеба.Ітакімвасіль
ком,штопрагневышыні,вібруе
ў хвалях высокай прыгажосці
навакольнагасвету,быўнашсу
пляменнікМацейЧырыч.Вельмі
простыйсціплыўжыцці,тале
навітыўмастацтве,усваімбяс
концымпамкненнідавышыні.

Напрыканцы вясны2018 у
Рызе,наЯўцыенмскіхмогілках
наахвяраваннібеларусаўРыгій
Даўгаўпілсабыўадкрытыпом
нікбеларускамумастакуМацею
Чырычу.Падчастаепадзеіўсе
мы згадвалі: вельмі няпроста
складвалася жыццё Мацея Ры
горавіча,якінарадзіўся10траў
ня1936годаўвёсцыГлініцаМа
зырскага раёна Гомельшчыны.
Толькі пяць гадоў дзяцінства ў
роднайсям’івыпаланаягодо
лю,ужоў1941мёнзастаўсябез
бацькоў: маці памерла, бацька
загінуў на вайне. Як перажыў
вайну— можам толькі здагад
вацца.З1944па1950годМацей
выхоўваўсяўспецыяльнымдзі
цячым доме ў Жыткавічах, на
Палессі,апотым,яксамказаў,
быўнакіраваныўРыгу,навучо
буўТэхнічнаевучылішча№17.
Там і атрымаў спецыяльнасць
токара. Працаваў на заводзе
РЭЗ,вучыўсяўвячэрняйшколе.
І—марыўстацьмастаком,свя
домарухаўсядагэтаймэты.

Першапачатковыянавыкіпа
маляванніМацейЧырычатры
маўнавячэрніхкурсахЛатвій
скайакадэміімастацтваў.Апо
тымдоўгічас,у196180хгадах,
наведваў Народную студыю
жывапісу пры Доме культуры
прафсаюзаў.Кіраўнікамістудыі
былі там вядомыя латышскія
жывапісцы Курт Фрыдрыхсан,
Аляксандр Звіедрыс, Андрэй
Германіс і Аўсма Данэманэ.
Жывапісныя творы Мацея ды
іншыхстудыйцаўнеаднаразова
экспанавалісяіўРызе,інаУсе
саюзных выставах народнага
мастацтва ўМаскве ды іншых
гарадах.Былайпершаяперса
нальная выстава: у 1978 годзе
ўРызе.

Не маючы бацькоў, Ма
цей Чырыч цягнуўся душою
да людзей, родных і па крыві,
і па духу. Так і стаў адным з
удзельнікаў устаноўчага з’езда
Аб’яднання мастакоўбелару
саў Балтыі “Маю гонар”, што
прайшоў12студзеня1991года.
Быўактыўнымсябрамтворчай

суполкі,паўдзельнічаўуяевы
ставах у Латвіі, Эстоніі, Бела
русі. У 1993м быў дэлегатам
Першагаз’ездубеларусаўсвету
ды ўдзельнікам мастацкай вы
ставы “Жыве Беларусь!”, пры
свечанай той знакавай падзеі.
Памятаюць Мацея Чырыча й
сябрызЛатвійскагатаварыства
беларускай культуры “Сьвіта
нак”.Дарэчы,у90яёнбыўся
род тых, хто актыўна змагаўся
занезалежнасцьЛатвіі.

Актыўнае грамадскае жыц
цё не перашкаджала ўдумлі
вай творчасці.Мастакмаляваў
незвычайнай прыгажосці пей
зажы, нацюрморты. Ягоныя
таленавітыя працы й цяпер
упрыгожваюць многія прыват
ныя зборы, пераважна рыжан.
На палотнах Мацея Чырыча
ўсіміколерамівясёлкізіхацяць,
зачароўваюць і заварожваюць
кветкі. Ведаючы ягоны сірочы
шлях па Зямлі, здзіўляцца не
перастаеш:адкуль,зякіхтаем
ныхкалодзежаўчэрпаў ён тыя
фарбы? Столькі незвычайнага,

часам някідкага, але ж тако
га роднага хараства на ягоных
карцінах!

Праз 15 год пасля смерці
мастака (яго не стала ў 2003
м) над ягонай магілай у чор
ным граніце ўзняўся помнік.
На ім— выява крыжа Еўфра
сінні Полацкай (выгравіравалі
па эскізе мастака Вячкі Целе
ша) ігарацьсловыпабеларус
ку: “Мастак Мацей Чырыч.
10.05.1936 — 04.01.2003. Ад
беларусаўЛатвіі”.Помнік,як і
надпіспабеларуску,вельмігар
манічнаглядзяцца.Намагілеж,
калі помнік адкрываўся, рас
сыпаліся кветкі: сінімі зоркамі
валошак дыбелагаловымі сон
цамірамонкаў.ІхпрынёсВячка
Целеш,сябраМацея.Пэўна,як
згадкупра кветкі,штопакінуў
нам на ўспамінМацей Чырыч
насваіхпалотнах.

Шчыра дзякуем усім, хто
спрычыніўся да высакароднай
справы, а найперш мецэнату з
Даўгаўпілса Васілю Лукашчу
ку:ягофірмабясплатнавырабі
ла помнік.Дзякуем сябрам бе
ларускай суполкі “Сьвітанак”,
Аб’яднання мастакоўбелару
саўБалтыі“Маюгонар”,Куль

турнаасветніцкага таварыства
“Уздым” зДаўгаўпілса дыМі
хасюКазлоўскамузМаладзеч
на,ДзмітрыюКабановічуіТац
цяне Касуха з Рыгі. Асаблівая
ўдзячнасць Вячку Целешу й
кіраўніцыБеларускагакультур
нагацэнтраўДаўгаўпілсе,там
тэйшайсуполкі“Уздым”Жанне
Раманоўскай:янызмагліаб’яд
нацьусіхнеабыякавыхлюдзей
дыздзейсніцьвельмідобрую,а
можайлепшуюсправузаапош
нічас.

Сышоўмастак у далеч веч
ную,але—жывеўкарцінах,дзе
нямамесцазмрочнамудажджу,
халоднамуветрузБалтыкі.Жы
ве—у зорачках валошак, якія
гайдаевецер,упамяцісяброў,у
клапатлівыхрукахмайстра,што
ўзняўнадмагілайпомнікнашай
шчымлівайпамяці.Цяперёсць
назямлітоемесца,кудымогуць
прыйсці,ускласцікветкі,паду
маць пра Жыццё, сапраўдную
Прыгажосць іВечнасцьсябры,
родзічы, прыхільнікі творчас
ціталенавітагабеларусазРыгі
МацеяЧырыча.

Ган на Іва нэ,  
дырэктаркаРыжскай

асноўнайбеларускайшколы

Фар бы лё су 
Ма цея Чы ры ча
Дзякуючы супольным намаганням беларусаў Латвіі ды іх 
сяброў з’явіўся прыгожы помнік на магіле таленавітага 
мастака, які, жывучы ў Рызе, адчуваў моцныя духоўныя  
повязі з роднай Беларуссю

Мацей Чырыч. Вёска Глініца.

Ля помніка на магіле Мацея Чырыча (злева направа): 
мецэнат Васіль Лукашчук, мастак Васіль Малышчыц, 

педагог Ганна Іванэ з мужам Айварам, Нона Ахметулаева 
(унучка пісьменніка і педагога Сяргея Сахарава), Жанна 

Раманоўская, Вячка Целеш, Леанід Маствілішскі

Мастак Мацей Чырыч

у мін скім вы да вец тве  
“Мас тац кая лі та ра ту ра”  
пры пад трым цы 
Па ста ян на га ка мі тэ та 
са юз най дзяр жа вы 
рых ту ец ца да дру ку кні га, 
пры све ча ная на род на му 
паэ ту баш кар та ста на 
Мус таю Ка ры му — 
да 100-год дзя з дня 
на ра джэн ня

Класіка нацыянальнай лі
таратуры, пісьменнікафранта
віка добра ведалі ў Савецкім
Саюзе. Высокія ўзнагароды,
прэміі,званнібылісведчаннем
і мастацкіх вартасцяў ягоных
твораў.У новую кнігу, дзе бу
дуць прадстаўлены як паэзія

Мустая Карыма, так і проза,
увойдуць таксама й артыкулы,
эсэ,напісаныяпрапісьменніка

яго паплечнікамі па літаратур
нымцахузрозныхрэгіёнаўРа
сійскай Федэрацыі, з Беларусі
ды іншых постсавецкіх дзяр
жаў.

Башкірская паэтэса Зуль
фія Хананава, балкарскі мас
так слова Саліх Гуртуеў, ча
чэнскіялітаратарыЛулаКуна,
Адам Ахматукаеў, калмыцкія
пісьменнікіЭльдарЭльдышаў,
Рыма Ханінава, Вера Шугра
ева — яны й шмат хто яшчэ
з’яўляюцца аўтарамі кнігірэ
квіема,кнігі,якаяшматновых
штрыхоў дадае ў вядомы воб
раз Мустая Карыма як паэта
інтэрнацыяналіста. Некалі ў
гутарцы з чувашскім літара

тарам Валеры Тургаем класік
башкірскай літаратуры заўва
жыў: “Любы народ захоўвае
сваюжыццестойкасць і нацы
янальны гонар, пакуль шануе
сваіх паэтаў і прыслухоўва
еццада іхгаласоў...”. Іяшчэз
тае размовы: “... жадаю твор
чай дружбы, справядлівага
прызнання творчасці кожнага.
Любая літаратура ствараецца
неаднымівялікімі.Утворчым
працэсеўдзельнічаюцьтворцы
рознай ступені таленту. І тут
недаацэнканастолькішкодная,

якіпераацэнка.Увясеннімле
сеспяваюцьнетолькіпраслаў
леныясалаўі,алежтаксамаін
шыяптушкі...”

Варта нагадаць, што ў роз
ныя дзесяцігоддзі вершыМус
тая Карыма на беларускую
мову пераўвасаблялі Сцяпан
Гаўрусёў,ІванКалеснік,Валян
цінЛукша.Збашкірскімпаэтам
былізнаёмыяСяргейГрахоўскі,
АркадзьКуляшоў,ЕўдакіяЛось
ды іншыя беларускія мастакі
слова.

Сяр гей Шыч ко

МустайКарым(1919—2005)—башкірскісавецкіпаэт,пра
заікідраматург.Апублікаваўбольшзастопаэтычныхіпразаіч
ныхкніг,звышдзесяцідраматычныхтвораў,перакладзеныхна
розныямовысвету.Ямуналежацьвядомыярадкі“Нерусскийя,
нороссиянин”.У2019годзебудзесвяткавацца100годдзездня
нараджэнняпісьменніка.

Па куль ша ну юць паэ таў...
ліТаРаТуРныя МасТы
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сВой шлях

ТаленТы

Гэтаяшкола,штопавуліцы
Валадарскага,21,непадалёкад
Нацыянальнага гістарычнага
музея,—сапраўдыпершаяся
род падобных устаноў мастац
кагапрофілюўМінску, ідоўгі
час была ўвогуле адзінаю. Па
чалі ў ёй навучаць юных мас
такоў яшчэ ў 1958м. Пра тое
мнерасказваедырэктарАндрэй
Адамчык,ёнжаймастак,вядо
мы і ў краінах ЗаходняйЕўро
пы:ягоныятворыёсцьузборах
тамтэйшыхкалекцыянераў.Яго
карціны “Венецыя”, “Танец у
Парыжы”, “Горад каля мора”,
“Старыаўтамабіль”,пісалімас
тацтвазнаўцы,выкананыўсты
лінетрадыцыйным,новымдля
сучаснага мастацтва. Так што
мойсуразмоўцаяшчэйпедагог,
які шчодра дзеліцца з вучнямі
сваім досведам у жывапісе й
кампазіцыі.Зрэшты,дляяго,як
дырэктара й педагога, найваж
нае — каб дзецям падабалася
займаццамаляваннем.

Школа, якой кіруе Андрэй
Адамчык,адметная:сюдыюныя
мастакі прыходзяць пасля за
няткаў у школах агульнаадука
цыйных.А значыць—нярэдка
прытомленыя,перагружаныяін
фармацыяй.Дылепшыадпачы
нак,яквядома,—пераменадзей
насці.Прытымпедагогуважна
ўмець вучняў разняволіць, “пе
рамясціць”усветмастацтва.На
думкудырэктара,кожнызнасад
нараджэння мае пэўныя тален
ты. Але як іх адшукаць? У ка
госьціўсёатрымліваеццазходу,
некамуж,кабатрымацьдобрыя
вынікі, трэба вельмі пастарац
ца. І час патрэбен. Таму цяга
дзяцей да творчасці, да прыга
жосцітутусялякзаахвочваецца.
“Нам хочацца, каб выхаванцы
імкнулісядапрыгожага—неда
“прыгожанькага”,—удакладняе
Андрэй Адамчык. — Патрохі
фарміруемтое,штоназываецца

мастацкім густам, адводзім ад
кічу, маскультуры, якой шмат
вакол нас. Бывае, і забараняем
перамалёўваць яркія карцінкі
цімульцяшныхгерояўзрозных
інтэрнэтрэсурсаў.Чаму?Бота
му,хтожадаенештаспасцігнуць
у жывапісе, варта павучыцца й
свет успрымаць пасвойму, не
па чужыхшаблонах, і тое,што
бачыш, пасвойму выяўляць—
вось гэта й будзе сапраўдная
творчасць”.

Яшчэ адна тонкая мяжа на
шляху ў мастацтва: уменне
бачыць, разумець розніцу па
між шаблонам і традыцыяй.
А ў “Школе Цвіркі” высокая і
якасць выкладання, і мастацкі
ўзровень тых карцін, якія ма
лююцьвучні.Хоць і “свойпо
чырк”тутпедагогіпадштурхоў
ваюць— кожнага!—шукаць,
аднак і традыцыі акадэмічнага
рэалістычнагамалюнкаімкнуц
ца захаваць, і дамагчыся таго,
кабдзіцячыямастацкіяўвасаб
леннібылімаксімальнапрыблі
жанымідарэчаіснасці.Графіка,

жывапіс, кампазіцыя, гісторыя
выяўленчагамастацтва—вось
асноўныя прадметы, якія ас
войваюцьдзецінапрацягупяці
гадоў навучання. Напрыканцы
апошнягакласаяныробяцьэс
кізы,замалёўкі,шукаюцькаля
роваевырашэннесваёйпершай
дыпломнай працы... Вялікая
карцінаўрамейпадшклом—
таквыглядаедыпломнаяпраца
выпускніка, якую ён абараняе
перад камісіяй прафесійных
мастакоў. У такі момант юны
творца, пэўна, як ніколі раней
усведамляе:ну,нарэшцеяства
рыўштосьцітакое...

Аднакякжаважнаўмастац
тве (дыйнетолькі...)быцьса
макрытычным! Бывае, згадвае
школьныягісторыіАндрэйАда

мчык,юнымастактрошкізага
нарыўся: маўляў, лепш за ўсіх
малюеўкласе.Анавыставеці
конкурсе заўважае, што побач
з яго карцінай— зусімне гор
шая,монаватлепшая.“Каліпо
бачхтосьцімацнейшыўнейкіх
прафесійныхмомантахзацябе,
то,вядомаж,хочаццастарацца,
дацягнуццадаяго,—акрэслівае

важныэтапмастакоўскагашля
хусуразмоўца.—Тымікаштоў
наяшкола!Утворчымасяродку
ёсцьбольшстымулаў,кабразві
ваць здольнасці,шукаць новыя
спосабысамавыяўленняірасці.
Духспаборніцтваніколінеліш
ніўмастацтве,якулюбойіншай
прафесіі”.

Вядомаж,ужывапісеважны
вынік, а не толькі працэс. Таму
й да конкурсаў, самых розных,
тут ставяцца з цікавасцю: пера
могі — заўважаюць, перамож
цаў — ушаноўваюць. Толькі
сёлета вучні “Школы Цвіркі”
заняліпрызавыямесцынаІМін
скім гарадскім адкрытым кон
курсевыяўленчагамастацтва,V
Міжнароднымконкурсевыставе
дзіцячагавыяўленчагамастацтва

“Вальскветак”,ІІМіжнародным
фестываліконкурсе дзіцячай
моладзевай творчасці “Асамб
леямастацтваў “Кубак Беларусі
па мастацкай творчасці”. Былі
яны таксама сярод лаўрэатаў і
наМіжнароднымконкурсеівы
стаўцы пленэрных прац “Земли
родной очарованье” ў Маскве,
ХХМіжнароднымконкурседзі

цячай творчасці “Экалогія ду
шы”ўКалінінградзе,Міжнарод
ным конкурсепленэры юных
мастакоў імя Міхаіла Сеўрука
ўНясвіжы...Іўжонеаднаразова
юныя мастакі зМінска перама
галі на Міжнародным конкурсе
дзіцячай творчасці “ГрандФес
тываль” у горадзе Пезара (Іта
лія). А летась адразу чатыры
вучніМастацкайшколы№1ста
лілаўрэатаміСпецфондуПрэзі
дэнтаБеларусіпападтрымцыта
ленавітаймоладзі.ГэтаВалерыя
Праслава,АпанасОтчык,Каця
рынаАлясюкдыІльяМурашка,
якія займалі першыя месцы на
рэспубліканскіх мастацкіх кон
курсах.

Важна, што пад час наву
чання ў школе юныя мастакі
маюць магчымасць пазнаёміц
цаз замежнымісваіміравесні
камідынечамуіўіхпавучыцца.
Вельмідобрыястасункіўшко
лысённязпольскаймастацкай
школайуВлацлавеку.Мінчане
былійнаМіжнароднымпленэ
рыўКазімежДольным.Могуць
дасылаць янысваепрацыйна
міжнародныябінарыі,якіяпра
водзяцца польскім бокам адзін
разнадвагады.А“ШколаЦвір
кі”сасвайгобокудапамагаела
дзіцьвыставыпольскіх вучняў
у Беларусі. Адна з іх прайшла
ў Нацыянальным гістарычным
музеі.ЦяперуМінскучакаюць
яшчэаднувыставузПольшчы,
прысвечануюзнакамітамумас
такупейзажысту Фердынанду
Рушчыцу. Такія стасункі з за
межнымі калегамі, упэўнены
Андрэй Адамчык, пашыраюць
творчыямагчымасціюныхмас
такоў.Боўкожнайшколе—сваё
стаўленне дамастацтва,жыва
пісу.Ідзецямвельміцікавада
ведацца:якянотам,уіншых?

Напрыканцыразмовызгад
ваем выхаванцаўшколы,што
заявіліпрасябеякмастакі:Ра
ман Заслонаў, Ігар Лыскавец,
Юры Гарох, Дзіма Бікашоў,
Сяргей Корхаў, Андрэй Мі
нін... І гэта няпоўны пералік.
Многія творцы з цеплынёй,
удзячнасцюзгадваюцьУладзі
міраАляксандравічаТкачэнку,
першага настаўніка. “Наогул,
нам, тады дзецям, здавала
ся,што ў дзіцячаймастацкай
школе выкладчыкі — зусім
іншыя, чым у агульнаадука
цыйнай,—Андрэй Адамчык
таксама з ліку яе выхаванцаў.
—Гэтабылаіншаякаста,нібы
людзі з іншай планеты. Яны
ніколінаснепрымушалінеш
тарабіцьпасвойму,ападчас
заняткаў маглі разважаць пра
жыццё, прыводзіць цікавыя
прыкладызуласнагадосведу.
І цяпер я памятаю тую твор
чую, сяброўскую атмасферу.
Доўгія гады гэтыя ўспаміны
пра мае дзяцінства былі най
лепшыя”.

Ібылыявучнішколы, ібы
лыя настаўнікі збяруцца ў ліс
тападзе на юбілейную выста
ву: яна пройдзе ў Гарадской
мастацкай галерэі імя Леаніда
Шчамялёва.

Ган на Лагун

Дух спа бор ніц тва — не ліш ні
Юныя мас та кі з мін скай Дзі ця чай мас тац кай шко лы №1 імя Ві та ля Цвір кі, якая свят куе  
сё ле та 60-я ўгод кі, не ад ной чы зай ма лі пры за выя мес цы ў між на род ных кон кур сах

На пленэры ў польскім Влацлавеку

Дырэктар Андрэй Адамчык

Андрэй Адамчык. Стары аўтамабіль.

Улада Аляксандрава —
вучаніца Андрэя Адамчыка

Васіль Бірук на вернісажы

да лу чэн не да та ям ні цаў 
іка на піс і для мас та ка Ва сі ля 
бі рука па чалося з пра па но вы 
зем ля коў: рас пі саць 
іка на стас хра ма свя ці це ля 
Мі ка лая Цу да твор ца ў род най 
яго па лес кай вёс цы Ка ро ці чы

У экспазіцыі персанальнай
выставы Васіля Бірука “...І та
бе славу ўзносім”, што дэман
стравалася нядаўна ў мінскай

мастацкай галерэі “Універсітэт
культуры”, прадстаўлены бы
лі розныя працы: ад разьбы па
дрэве да іканапісу.Што ж, ча
лавекталенавіты—таленавіты
ваўсім.Акаранімайстэрстваў
ВасіляАнтонавіча—зпалескай
глыбінкі: ён нарадзіўся ў 1953
годзеўвёсцыКароцічыСтолін
скагараёнаБрэстчыны.Вучыў
сяж уЦвярскіммастацкім ву

чылішчы імя А. Венецыянава.
Пасля пераехаўжыць уМінск,
дзеіажаніўся.Маляваннем,ка
заў на вернісажы, захапляўся
з дзяцінства.Прыходжаягоны
ўіканапіспачаўсязпрапановы:
распісацьіканастасхрамаўрод
найвёсцы.Пазнейёнзаймаўся
афармленнем храма Успення
ПрасвятойБагародзіцыўвёсцы
Хатынічы Ганцавіцкага раёна
—таксаманаБрэстчыне.Дата
гожмастакпішаяшчэйвершы!

Іван Іва наў

Ад зям лі да Не ба
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ПоВязь Часоў

яК сПРаВы, дыясПаРа?

Усёпачалосязвялікагажа
даннябеларусаўНарвызрабіць
годныпадарунакда100годдзя
краіны,якаясталадлянас,вы
хадцаў з Беларусі, другою ра
дзімай.Вось і задумаліпраект
“Нашагульныдом”,уякімжы
харам Эстоніі хацелі паказаць
прыгожыя ўзоры беларускай
культуры. А таксама тое, што
беларусы ўмеюць жыць у ла
дзе,сябраваць,супрацоўнічаць
— таму й запрасілі ў госці на
святасяброўзэстонскіхібела
рускіхкультурныхтаварыстваў
Эстоніі,ЛатвіідыЛітвы.Боўсе
жтрыкраіныадзначаюцьсёле
та стогадовыяюбілеі.Увасобі
лі ж мы міжнародны праект у

жыццё27і28кастрычнікадзя
куючы фінансавай падтрым
цы Амбасады Беларусі ў Эс
тоніі, а таксама “Ekspertgrupp
ІdaVіrumaa” — структурнаму
падраздзяленню фонду “Eestі
kultuurkapіtal”.

Такім чынам, у госці да
нарвіцян прыехалі замежныя
сябрынашайсуполкі:гуртбе
ларускай песні “Купалінка” з
Беларускагатаварыства“Кры
ніца” (Клайпеда, Літва), гурт
беларускайпесні“Паўлінка”з
Беларускага таварыства “Ма
ра”(Ліепая,Латвія).Вядомаж,
выступаўігуртнашайсуполкі
“Сябры”.Быліяшчэактывісты
самагамаладогаўЭстонііБе ларускагатаварыства“Спадкі”

(Тарту).Насцэнувыйшлійна
шыдаўніяэстонскіяпартнёры
зНароднагадомаТамміку:ва
кальныгуртіжаночаягрупана
родныхтанцаў.Іўпрыгажэннем
канцэрта сталі непаўторныя
танцыўвыкананнігурта“Заба
вушка”згорадапабрацімаНа
рвы—расійскага Івангорада.
Завяршаліжмывялікіканцэрт
бадзёрай беларускай песняй
“Беларускаядуша”—спявалі
яеўсеразам!

Удзельнікаў,гасцейсвятаві
таліАмбасадарБеларусіўЭс
тонііВячаслаўКачанаў,консул
Генконсульства Расіі ў Нарве
Наталля Батароева, мэр гора

да Тармо Тамістэ (ён уручаў
удзельнікамганаровыяграматы
йпадарункі),кіраўнікКруглага
сталанацыянальныхтаварыст
ваўпрыМіністэрствекультуры
ЭстонііАляксандрДусман.Па
бурных апладысментах, якія
дарылі артыстам слухачы, бы
лопрыемнаўсведамляць:свята
ўдалося на славу. І пасля кан
цэртагледачы,выходзячызза
лы, дзякавалі Людміле Аннус,
старшынісуполкі“Сябры”,ак
тывістам таварыства за цудоў
наесвята.Прасілічасцейрабіць
такія падарункі нарвіцянам.
Дарэчы, адрамантаваная ня
даўназалаДК“Ругодив”,якая
змяшчаебольшза600чалавек,

былазапоўненацалкам,інека
торыястаялінаватупраходах.

ДляжыхароўЙыхвійКохт
лаЯрвемытаксамазрабіліпа
дарунак:уплыніпраекта“Наш
агульныдом”28кастрычнікаў
НароднымдомеТамміку,уцёп
лай абстаноўцы зладзілі кан
цэртгасцейзЛітвыйЛатвіі.Вя
домаж, выступілі й гаспадары
дома: вакальны гурт іжаночая
групанародныхтанцаў.Абела
русаўЭстонііпрадставіўсваімі
песнямі гурт Беларускага гра
мадстваІдаВірумаа“БЭЗ”.

Вік тар Бай ка чоў,
Нарвскаебеларускае
таварыства“Сябры”.

Фота:Ан жэ ла Фа мі на.

“Сяб ры” за пра ша юць сяб роў
Бе ла рус кая су пол ка ў На рве зла дзі ла яр кія ім прэ зы пад наз вай “Наш агуль ны дом”, 
пры све ча ныя 100-год дзю Эс тон скай Рэс пуб лі кі

Агульнае фота гуртоў-удзельнікаў у дзень канцэрта ў Таммікускім народным доме

Ансамбль “Паўлінка” з Ліепаі спявае ў Эстоніі

у скрунд скім краі лат-
віі — на ва ен ных брац кіх 
мо гіл ках ля ху та ра лі ек-
ні, дзе па ха ва ны бе ла рус, 
Ге рой са вец ка га са ю за 
Пётр Куп ры я наў, — уша-
на ва лі яго па мяць

Многіяведаюцьпразнакамі
ты помнік “Маціпатрыётка” ў
беларускімЖодзіне:ягобачыць
кожны, хто праязджае праз го
рад.Утаежанчыны,штостаіць
прыдарозейправодзіцьудалеч
сыноў, былі рэальныяпрататы
пы:пяцёрасыноўАнастасііФа
мінічныКупрыянавай,мясцовай

жыхаркі,угадыВялікайАйчын
найвайныпайшлінафронт.Іне
вярнуліся.Усягожянаўзгадава
ла сямёра дзяцей.Шасціфігур
ная скульптурная кампазіцыя

ўбронзеўпамяцьпрамаціпа
кутніцуйяедзяцейгерояўбыла
узведзенаў1975годзе.Прычым
стаіцьянапрышашыМінск—
Масква таксама сімвалічна: па
той дарозе беларусы ішлі на
фронт,па тымшляхупрыйшло
йВызваленнеў1944м.

Кажуць, Пётр, малодшы
сын Анастасіі Фамінічны —
найбліжэй да яе ў кампазіцыі,
якраз ён аглянуўся. Што нам
вядомапраяго?Пётр Іванавіч
Купрыянаў нарадзіўся ў 1926
годзе ў Жодзіне, і яшчэ пад
леткам з мая 43га па ліпень
44га быў сувязным, затым
— кулямётчык партызанскай
брыгады “Разгром”. Займаўся
й разведкай, падрыўной спра
вай, удзельнічаў у разгромах
нямецкіх гарнізонаў. У ліпені
1944га, калі Чырвоная армія
выгналафашыстаў зБеларусі,
Пётр удзельнічаў у партызан
скімпарадзе16ліпеня.Потым
пайшоў на фронт. А 2 ліста
пада 1944га ў баях па лікві
дацыі акружанай фашысцкай
групоўкі ўПрыбалтыцыюнак
пагеройскузагінуўзапасёлак
Нікраце:закрыўгрудзьміамб
разуруварожагадзота,кабура
тавацьтаварышаўадварожых
куль. Праз некаторы час ма
лодшы сын Анастасіі Купры

янавай атрымаў званне Героя
СавецкагаСаюзапасмяротна.

У пятніцу, 3 лістапада, Ам
басадар Беларусі ў Латвіі Ва
сільМарковіч з прадстаўнікамі
Ліепайскай беларускай суполкі
“Мара”,прадстаўнікаміАмбаса
дыРасііўЛатвіі,дэпутатЛіепай
скайгарадскойдумыГіртКрон
бергс і старшыня Скрундскага
самакіраванняЛарэтаРабежніе
цэ,навайсковыхбрацкіхмогіл
ках ля хутараЛіекніНікрацкай
воласціСкрундскагакраюўша
навалі памяць Героя Савецкага
Саюза, яфрэйтара Пятра Куп
рыянава.ПадчасцырымонііВа
сіль Марковіч падзякаваў усім
за ўдзел ва ўшанаванні памяці
Героя, выказаў надзею,што та
каядзеябудзецяперпраходзіць
штогод, прычым надалей — з
удзелам землякоўГероя.Васіль

Марковічадзначыў,штобрацкія
могілкі, на якіх пахаваны наш
зямляк,удобрымстане—якса
міпомнікі,так імемарыяльныя
сцены,памятныяпліты.

Амбасадар нагадаў: памяць
Пятра Купрыянава ўшаноўва
юць у многіх гарадах Беларусі.
УСлуцку,напрыклад,усталява
ны бюст Героя, уЖодзіне ёсць
мемарыял “Маціпатрыётка”.
Жыццю ды подзвігу белару
са прысвечаны дакументальны

фільм “ПётрКупрыянаў”.Шко
ла ўЖодзіне, вуліцы ўМінску,
Слуцку, Смалявічах, Полацку,
Жодзіне,Вілейцыносяцьягоімя.

Падзяку ўдзельнікам цы
рымоніі выказала старшыня
СкрундскагасамакіраванняЛа
рэтаРабежніецэ: “Дзякуй,што
вы сёння з намі, штошануеце
памяцьсвайгоземляка.Длянас
памяць пра яго — юнака, які
быў і на нашай зямлі, таксама
важная.Хачуяшчэпадзякаваць
за тое,штомыможам зЛатвіі
прыязджацьнабеларускуюзям
лю.Намёсцьчамуўваспаву
чыцца, імнепрыемна,штомы
можамсупрацоўнічаць”.

Каля памятнай пліты ў го
нар подзвігу Героя Савецкага
СаюзаяфрэйтараПятраКупры
янава былі ўскладзены кветкі,
ягопамяцьушанаваліМінутай
маўчання.

Ан жэ ла Фа мі на,гЛіепая.
Фота:Ан жэ ла Фа мі на.

Сын-Ге рой Анас та сіі Куп ры я на вай

Удзельнікі цырымоніі ўскладаюць кветкі да помніка Герою

Манумент “Маці-патрыётка” ў Жодзіне

Выступае Васіль Марковіч


