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Радасцьіцеплынюпадаравалі
дзецямнапярэдадніНовага
годаваланцёрыйактывісты
зБеларускагадзіцячагафонду—
сумесназсупрацоўнікамі
Купалаўскагамузея

Дабрачынная акцыя “Нашы сэрцы—
дзецям”, якую Беларускі дзіцячы фонд

праводзіць ужо 28-ы раз, распачалася
“Калядкамі ўКупалавым доме”.Дарэчы,
ДзяржаўнылітаратурнымузейЯнкіКупа-
лы ўпершыню аказаўся “месцам старту”
акцыі.І,вядомаж,тоепаўплываланаход
свята:янопраходзілазцёплымбеларускім
каларытам.Скажам,усімзнаёмуюпесень-
ку“Ёлачка”дзеціспявалі,дзякуючыпера-
кладуЯнкіКупалы(ёнзробленыў1921-м
годзе),набеларускаймове:“Узышлаўле-
сеёлачка,/Улесеірасла,/Узімку,улетку
стройная,/Зялёнаябыла./Цяперянапры-
браная/Насвятакнампрыйшла/ Ішмат
пацехі,радасці/Длядзетакпрынясла”.

Дзеці,штопрыйшлінасвятаўКупа-
лаўскідом,змаглідаведацца,якшмат
гадоўназадбеларусыўлагоджвалізя-

лёную лясную прыгажуню. Замест
бліскучых цацак, якія цяпер можна
набыцьукраме,вешалінаёлачкуса-
маробныялялькійгірляндызпаперы.
Нагалінкахляснойгосцізлёгкайрукі
гаспадарамаглі апынуцца звычайныя
цукеркі ды яблыкі. А на вершаліне
ёлачкіздаўнапачэснаемесцазаймала
непростазорка,а—Бэтлеемскаязор-
ка: правобраз той,што абвясціла лю-
дзям добрую вестку пра нараджэнне
маленькага Ісуса Хрыста. Аказалася,
штозіхоткідожджыкнаёлачцы—іне
звычайныдожджык зусім, а... валасы
анёлаў. Гэта прымусіла дзяцей заду-
мацца пра глыбінны сэнс і сімволіку
святаБожагаНараджэння.➔ Стар. 3 

Як праходзіла сустрэча — пераказваць
небуду:калегіпапрацавалі,можнаглянуць
спасылкунасайцеПрэзідэнтападрубрыкай
“Сустрэчы”за14снежня.Апаразважацьу
плынях інтэграцыйных—варта:бовельмі
жнадзённаятэма.Ішматбеларускіхсуполак
замежжа,яквядома,працуюцьуРасіі.Пры-
чымнекаторыя,нажаль,схіляюццаўдзей-
насці,развагахдатакойпростай,быліней-
ка школьніка, думкі: паміж беларусамі ды
рускімі—нуаніякайрозніцы.Адзіннарод.
Адзіныякарані...Такштоўсемежы,робяц-
цадалейбезагляднасмелыявысновы,утым
лікуйдзяржаўныя,паміжнамі—лішнія.У
суполках і кнігі з падобнымімеркаваннямі
выдаюць.Ідазваляюцьнаватпрадстаўнікам
іншыхсупольнасцяўгэтакпаблажліваназы-
вацьнас,беларусаў,мянушкамірознымі:ну
гэтажпа-свойску,па-сяброўску.

Што такое сапраўдная роднасць і роў-
насць—мы, вядомаж, ведаем.А таксама
йпішамчастапратое,штоўРасіішматса-
праўдных сяброў Беларусі, для якіх яна й
Бацькаўшчына, зямля продкаў, зямля род-

ная. Скажам, беларускія родавыя карані ў
ЯдзвігіЮферавай,аднагозмэтраўрасійскай
журналістыкі. Згадваю,якнапачаткушля-
ху ўжурналістыкупашанцаваламне ўзяць
у яе майстар-клас. У 80-я працавала Ядз-
віга Браніславаўна ўласным карэспандэн-
там “Комсомольской правды” па Беларусі.
Яжна той час, заканчваючыЛенінградскі
дзяржуніверсітэт,марыўразмеркаваццанеў
туркменскігарадокМары,якпрапаноўвалі,
аўБеларусь.Паверылазямлячка,штодома
будзезмянекарысць,—ізамовіласлоўца,і
паслястажыроўкіпаехаўяўБрэстнапару
гадоў:уласнымкарэспандэнтам“Чырвонай
змены”.ПазнейуМінску(здаецца,у1985-м)
мызкалегайперасяклісяўбудынкуЦК—і,
сеўшыпобач,прайшлісяпамаімтэксцепра
Брэсцкуюкрэпасць.

Такіх дэталёвых, уніклівых разбораў
“ролідымесца”нетоештокожнагасказа—
кожнагаслова!—небылоўмаёйпрактыцы:
ніда,ніпасля...Урокнаўсёжыццё:высока-
прафесійны,строгі,алейпрыязны,па-сяб-
роўскудобразычлівы.

Чамупратоезгадалася?ЯдзвігіЮфера-
вайнасёлетняйсустрэчызПрэзідэнтамне
было.Аднакжыццёвышляхзямлячкіяск-
рава сведчыць, якшмат у нас з расіянамі
агульнага,іякдаўноўжоідуцьнабеларус-
ка-расійскай прасторы працэсы глыбокай
інтэграцыі. А калі нехта жадае гаварыць
на тэму “манетызацыі адносін” паміжБе-
ларуссю і Расіяй, то давайце, напрыклад,
ацэнім:колькікаштуехацябяеадной,спа-
дарыніЯдзвігі,высокіпрафесіяналізм,унё-
сакукультуру,станоўчыіміджРасііўсве-
це?БоякразжаЯдзвігаЮферава—аўтар
ідэі, старшыня аргкамітэта Міжнароднага
Пушкінскага конкурсу для педагогаў-ру-
сістаўукраінахблізкагаі(з2009)далёка-
газамежжа.Якацаніцьтое,штоўконкурсе
паўдзельнічалабольшза6тысячпедагогаў,
і штогод 50 з іх становяцца лаўрэатамі?
СпадарыняЯдзвігаяшчэўваходзіцьуАпя-
кунскуюрадуФондуабароныправоўсуай-
чыннікаў,якіяжывуцьзамяжой(з2011),які
ўзначальваеМіністрзамежныхспраўРасіі
СяргейЛаўроў.➔ Стар. 3
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ФаРБысвята

Мас тац тва сяб ра ваць да ма мі

На Вол зе — 
з бе ла рус кім 

ак цэн там
  Стар. 5
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з ня мец кім 
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КалядНыНастРой
Новыгод.
Каляды.опера!
вялікітэатрБеларусі
сабраўна5-ыМінскіміж-
народныКалядныконкурс
166оперныхвыканаўцаў
збольшчым20краін
ізладзіўанлайн-трансляцыю
іхвыступленняў

Штогод у перадсвяточную
паруМінскжывеоперай.Сёле-
таўпершынюможнабылозагля-
нуць за кулісы конкурсу: у рэ-
жымеанлайннаYouTube-канале
Вялікага тэатра гледачы сачылі,
хто і як спявае. Нагадаю, туры
праходзілі15,16,17і19снежня.
“Наоперу”ўМінскедуцьяеама-
тарызрозныхкраін,усёбольш
гледачоўззамежжаўзале.Анш-
лагі!“Налюстрахвісяць!”—не
разчулі ад знаёмыхадміністра-
тараў, займаючы прыстаўныя
месцыдляжурналістаўузале.

Што мінская пляцоўка ста-
новіцца ўнікальным месцам для
творчага дыялогу розных спе-
вакоў, сведчыць і сёлетні склад
пераможцаў конкурсу. Ёсць над
чымпаразважаць.Познаўвечары
19снежняўВялікімтэатрыпрай-
шоўфінал, а калі гучаліневера-
годныядуэтызудзеламспевакоў
зрозныхкраін ікантынентаў—
журызаканчваланяпростуюпра-
цу. І аб’явіла вынікі. Гран-пры
—успявачкізРасііКсенііНесця-
рэнкі. У Ларэн Мішэль (ЗША)
— Першая прэмія, а таксама
прэстыжныПрыз глядацкіх сім-
патый. Дзмітрый Іванчэй з Расіі
—лаўрэатДругойпрэміі,аЭмет
О’Хэнлан(США)іАнастасіяМа-
лашкевіч (Вахомчык) з Белару-
сі падзяліліТрэцююпрэмію.Як
бачым,спевакізтрохкраінсталі
трыумфатарамі, прычым і наша
Анастасія—сяродіх.Аўпаўфі-
налебылосямёрабеларусаў.

Іван Іва наў

светапогляд

“Ёлачка” на роднай мове

Са Снягуркай у Янкі Купалы

На сустрэчы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з прад стаў ні ка мі ра сій скай ме дый най су поль нас ці
Б

ЕЛ
ТА



2 Голас Радзімы  пятніца, 28 снежня, 2018 кола дзён
плаНеталюдзей састужКіНавіН

НавагодніяйКалядныясвятышто-
год — яшчэ адна прыгожая магчы-
масцьдлякожнагазнаспрыслухацца
да сваёйдушы:ціжывая тамяна,ці
здольнаярабіцьдабрынюбескарыслі-
ва?Ціверыцьяшчэўказкі,цуды?Гэта
жітаемнаяпара,каблепейзразумець
глыбінныя,незаўсёдыбачныязаконы
Сусвету.Напрыклад: не варта рабіць
добрыясправыпазагадзе—ботады
яныўспрымаюццахібаштоякцяжкі
груз.Ціяшчэ:невартайнадтавыхва-
ляцца,тымбольшчакацьудзячнасці,
зрабіўшы камусьці нешта добрае—
інакш тонкая асалода, неймаверная
цеплыня, дасланая табе чалавекам
ашчасліўленым,асыплеццадолуімк-
ліва,нібытаігліцазёлкінавагодняйу
душнымпамяшканні...

Пратоедумаласямне,калітрапіла
наёлкунавагоднююўСацыяльна-пе-
дагагічны цэнтр з прытулкам Фрун-
зенскагараёнаМінска.Штотакоено-
выгодусям’і,дзіцячымсадку,школе
—тоемыўсеведаем.Тамзаўсёдыў
дзетакёсцьбацькоўскі тыл, і свята з
такоюпадтрымкай—яшчэбольшвя-
сёлае,напоўненае.Угэтайжаўстанове
заплячымадзяцей—душэўныяраны,
боль, расстанне з роднымі людзьмі...
Аднакжыццё—працягваецца, таму
імвельмінеабходнаяўімпадтрымка

наша,старэйшых.Нагэтыразугос-
ці да малых завіталі Упаўнаважаны
па справах рэлігій і нацыянальнас-
цяў Леанід Гуляка, супрацоўнікі яго
апарату й актывісты, самадзейныя
артысты з нацыянальна-культурых
суполакБеларусі.Упадарунак сваім
падшэфнымяныпрывезлімузычную
сістэму—дляўсіх,атаксамакожны
звыхаванцаўатрымаўмяккуюцацку-
Парасятка (бонаступаежГодСвінні
па ўсходнім календары) з цукеркамі.
Шаноўныя госці ўжо некалькі гадоў,
інезпустымірукамі,наведваюццаў
цэнтр напярэдадні Калядных і Нава-
годніхсвятаў—каліпраходзіцьУсе-
беларускаяакцыя“Нашыдзеці”.

ЛеанідГулякавіншаваўюныхсяб-
роўсасвятамі,уручаўпадарункі.Пры
тым нагадаў выхаванцам Сацыяль-
на-педагагічнагацэнтразпрытулкам:
дзяржавапастаяннаклапоціццапраіх,
тамутрэбаглядзецьубудучыню—з
аптымізмам і быць упэўненымі, што
грамадствукожнызіхпатрэбен.

Разам з Упаўнаважаным у цэнтр
прыехалі таксама й кіраўнікі нацыя-
нальна-культурных грамадскіх аб’яд-
нанняў,штоўваходзяцьуКансульта-
цыйныміжэтнічнысавет—ёнпрацуе
пры апараце Упаўнаважанага. Гэта
былі прадстаўнікі Асацыяцыі бела-

рускіхкарэйцаў,Мінскагагарадскога
армянскага культурна-асветніцкага
таварыства “Айастан”, аб’яднання
“Татара-башкірская культурная спад-
чына«Чымша»”,Беларускайабшчы-
нылітоўцаў,СаюзапалякаўБеларусі.
Як вядома, у Беларусі жывуць прад-
стаўнікірозныхнародаў,аствораныя
імі суполкі актыўнаўдзельнічаюцьу
грамадскім жыцці, у тым ліку й да-
юцьдабрачынныяканцэрты—якдля
дзяцей, так і для людзей паважанага
ўзросту.Чамуянытымзаймаюцца?Бо
ведаюць:рабіцьдабро—значыцьса-
момустанавіццадабрэйшым,багацей-
шым.Такпрынятаўрозныхнародаў.
Адабрыняж,яквядома,нацыяналь-
насцінемае,іўНавагодне-Калядную
паруянавельмізапатрабаваная.

Колькінезвычайныхгукаў,жэстаў,
колераўбылонасвяце!Насцэнекруці-
ліся,мігацелікідкіясукенкікарэйскіх
танцоракзансамбля“Арыранг”.Так-
сама й армянскія нацыянальныя кас-
цюмы незвычайнай усходняй прыга-
жосціансамбля“Эрэбуні”прымушалі
малыхуважлівасачыцьзакожнымру-
хамвыступоўцаў.Датагождзяўчаты
зкарэйскагагуртанінаімгненнетую
ўвагуйнеадпускалі:тоўмеламаніпу-
ляваліперадвачамізахопленыхгледа-
чоў прыгожымі веерамі, то аглушалі
нас рытмічным грукатам барабанаў.
Армянскі ансамбль “Эрэбуні” зава-
рожваў—непаўторнасцюрухаў,ары-
гінальнасцютанцавальнагамалюнка.

Зудзячнымсловамдагасцейзвяр-
нулася Марына Станкевіч, дырэктар
сацыяльна-педагагічнага цэнтра.Яна
казала,штотакаяўвагазбокудзяржа-
вывельмінеабходнаяевыхаванцам.І
сапраўды, прыемна было бачыць, як
вочкіўдзетакблішчэліадпрадчуван-
нясюрпрызаў, інаватурухахвідаць
было вялікае нецярпенне, чаканне, а
потым— захапленне. Яны з вялікай
ахвотай фатаграфаваліся з гасцямі,
вадзіліваколёлкікарагоды.

Ган на Лагун

Ёсцьмесцаподзвігу!
Калі Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лука-

шэнка21снежняўПалацыНезалежнасціўручаў
дзяржаўныяўзнагародыработнікамрозныхсфер
дзейнасці,тобыўсяродушанаваныхіначальнік
МінскагааэраклубаімядвойчыГерояСавецкага
СаюзаС. І.ГрыцаўцаМікалайМачанскі.Прэзі-
дэнтуручыўямуордэн“Заасабістуюмужнасць”.
Такмыўчарговыразпераканаліся,што—ёсць
месцаподзвігуіўнашымірныядні.МікалайМа-
чанскі праявіў вытрымку і мужнасць, высокае
майстэрства,калі,ажыццяўляючыпалёт,змогпа-
садзіцьпалаючыверталёт.

ПаводлеслоўПрэзідэнта,усіх,хтоатрымліваў
утойдзеньвысокіязванні,ордэны,медалі,паяд-
ноўвае агульнае імкненне зрабіць краіну больш
прыгожай, багатай і паспяховай, абараніць мір і
ўмацаваць суверэнітэт. “Сваімі дасягненнямі, пе-
рамогамі,добрымісправамівыўвайшліўгісторыю
адыходзячагагода,угісторыюкраіны.Праславілі
нетолькісваёімя,алейсваюмалуюівялікуюРа-
дзіму”,—звярнуўувагукіраўнікдзяржавы.Ёнпа-
віншаваўпрысутныхузалеіўсіхжыхароўкраіныз
надыходзячымНовымгодаміпажадаў,кабёнбыў
такімжаплённымібагатымнадобрыясправы.

турызм—
кірунакперспектыўны

НанядаўнімпасяджэнніМіжведамаснагаэкс-
пертна-каардынацыйнагасаветапатурызмепры
СавецеМіністраў стала вядома: уБеларусі рас-
працоўваецца Нацыянальная стратэгія развіцця
турызму. Пра тое паведаміў віцэ-Прэм’ер Ігар
Петрышэнка.Мяркуецца,штозакожнымзмініс-
тэрстваў,зачленаміміжведамаснагасаветабудзе
замацаваныпэўнывідтурызмуціпэўныяфунк-
цыі па яго развіцці. Потым пачнецца сумесная
працазМінспорту.Перспектывыбудуцьакрэслі-
ваццаякнабліжэйшую,такідалёкуюперспекты-
ву—да2035года.

глядзіцеКаляды
ўпрамымэфіры

Актывістамбеларускіхсуполкахзамежжача-
сам не хапае ведаў пра тое, як праводзяцца бе-
ларускія народныя абрады, асабліва ў гарадскіх
умовах.Зпрапановамідрукавацьбольшматэры-
ялаў на гэтую тэму звяртаюцца нашы чытачы і
ўрэдакцыюгазеты“ГоласРадзімы”.Мы,вядома
ж,расказваемпратакікаштоўныдосвед.Аднак
шэрагдапаможныхматэрыялаўнагэтыконтмож-
назнаходзіцьіўінтэрнэце.Упрыватнасці,шмат
робяцьдлязахаванняйпрымнажэннянародных
традыцый супрацоўнікі Музея беларускай ар-
хітэктуры й побыту— так званага Беларускага
скансэна.ГэтападМінскам,увёсцыАзярцо.

Тамжанядаўна,22снежня,святкаваліКаля-
ды—народнаезімоваесвята,якоемаепрадаўнія,
дахрысціянскія карані.Яно, як вядома, дастаса-
ванаедаСонца:яктолькізімовыдзеньпачынае
прыбываць,тойпараКалядысвяткаваць.Праўда,
унашымчасеязычніцкіяКалядыўвабраліўсябе
шматсімволікі,песеньзхрысціянскіміматывамі,
якія складваліся пад уплывамРастваХрыстова.
НапарталеВыдавецкагадома“Беларусьсегодня”
sb.byдыўгрупахСБўсацсетках,можназнайсці
такую абвестку “БелорусскиеКаляды в прямом
эфире | СТРИМ”. Паспрабуйце—можа ўдасца
пабачыць відэатрансляцыю ў запісе. А хто ўжо
аднавіўкаштоўнуютрадыцыюпродкаў,яктоеро-
бяць,напрыклад,беларусыўІркуцку—пішыцеў
газету,дасылайцездымкі,дзяліцесядосведам:як
увастоеатрымалася.

Пад рых та ваў Іван Жда но віч —  
па вод ле ма тэ ры я лаў БелТА

спадчыНа

Да бры ня на цы я наль нас ці не мае
Пад рыт мы ка рэй скіх ба ра ба наў ды з усход ні мі тан ца мі він ша ва лі з Ка ля да мі й Но вым 
го дам вы ха ван цаў ад на го з са цы яль на-пе да га гіч ных цэнт раў Мін ска іх ста рэй шыя сяб ры

тэлефільмпрафалькларыста
васіляліцвінкузапрашаеўсіх
навячоркі

НядаўнаўМінскузнялітэлефільм
упамяцьпраВасіляЛіцвінку—ар-
ганізатара й вядучага перадачы “За-
прашаемнавячоркі”,якаявыходзіла
на тэлеэкранынапачатку90-х.Мне
пашчасціла працаваць побач з Васі-
лёмДзмітрыевічаммалодшымнаву-
ковым супрацоўнікам у той час, як
ён загадваў навукова-даследчай Ла-
бараторыяй беларускага фальклору
Беларускагадзяржуніверсітэта.Васі-
ляЛіцвінкупамятаюякшчырагазбі-
ральніка,нястомнагапапулярызатара
беларускага традыцыйнага фальк-
лору. Ён жа быў вучоным-фалькла-
рыстам, старшынёй Саюза фалькла-
рыстаў Беларусі. У яго цяпер шмат
паслядоўнікаў. Вось і я дзякуючы
ВасілюДзмітрыевічуўтыягадытак-
самачасамвыступаўуролівядучага
вячорак.Апотомарганізоўваўдывёў
перадачу“Спявай,душа!”.

Нажаль, сённяВасіляЛіцвінкі з
намі няма. Але засталіся яго вучні,
студэнты,фальклорныягурты.Ішмат
тых,хтонеабыякаваставіццадатра-
дыцыйна-абрадавайкультурынашых
продкаў.

Тэлефільм “Запрашаем на вячор-
кі” зняў у нашы дні рэжысёр Яўген
Крыцкінаспонсарскіягрошы:іхдаў
прадпрымальнік, пісьменнік Валеры
Сарока. Прыехалі на здымкі фаль-
клорныягурты,сяродякіхі“Суседзі”
з вёскі Прылепы Лагойскага раёна,
прыхільнікі Тэатра фальклору “Ма-
туліна хата”, якім я кірую. Студэнт
АндрэйРасолькарасказаў,якзбіралі
й збіраюць фалькларысты залацінкі
народнаймудрасці, якімі з’яўляюцца
песні.Распавёў,якпасяродвёскіВа-
сільДзмітравічмогкінуццатаньчыць

полькуразамзкабетай,яклюбіўспя-
вацьпеснюсваёйдушы:“Калікаліна
нецвіла,/Тонеламайкаліну./Каліў
салдатахтынебыў,/Тонечапайдзяў-
чыну...”.Пад час здымак на вулічнай
спантаннай сустрэчы многія падпя-
валігэтупесню:янаперадаеццаўна-
шымнародзезпакаленняўпакаленне.

Язнаёмызактывістамірозныхбе-
ларускіхсуполакузамежжы,якіяспя-
ваюцьродныяпесні,ладзяцьабрады.
Мнепадумалася:восьбыаднавіцьтэ-
лецыкл“Запрашаемнавячоркі”!Мож-
на запрашаць і замежныя беларускія
гурты, здымаць праграмы за межамі
Беларусі. Памагатыя ў гэтай справе,
мяркую,знойдуцца.Ёсцьлюдзі,адда-
ныясэрцамроднайзямлі,якіяпаспры-
яюцьзберажэннютойнавукі,якуюма-
емадпродкаў:любіцьроднуюзямлю,
традыцыі народа, шанаваць родную
мову, каб ганарыліся намі нашчадкі.
Дзе б ні жыў беларус, а песню род-
ную—памятаеіспявае:“Люблюнаш
край, старонку гэту,/ Дзе я радзілся,
расла,/Дзепершыразпазналашчас-
це,/Слязунядоліпраліла...”

Уякойбыкраінебеларусніжыў,а
родныкутБеларусівозьмедыйпры-
сніцца.

Мі ко ла Ко таў,фалькларыст

Пес ні, што жы вуць у ду шы
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Здымак на памяць пра свята

Мі ка лай Ма чан скі — мужны чалавек

М. Котаў на здымках тэлефільма
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Загадчыца аддзела куль-

турна-адукацыйнай работы
Купалаўскага музея Вольга
Пархімовіч лічыць,што вель-
мі важна ў пераднавагоднія
днірасказвацьдзецямпрана-
родныя традыцыі: каб яны іх
ведалі,шанавалі.КалегіВоль-
гі падрыхтавалі й лялечны
спектакль “У пошуках Сня-
гуркі”. І Снягурка тая такса-
мападаласямаленькімгасцям
незвычайнай: вучыла дзяцей
вымаўляць новыя беларускія
святочныясловы,апажаданні
прымала—толькінабеларус-
каймове.ДзедМароз,якзвы-
чайна, прыйшоў з падарунка-

мі. Арыгінальную аўтарскую
праграму ў той дзень у музеі
Янкі Купалы паглядзелі 50
дзяцей-сіротздзіцячыхдамоў
сямейнагатыпузМагілёўскай
іВіцебскайабласцей,атакса-
маюныямінчукі з прыёмных
і шматдзетных сем’яў. Пры-
ехаць у Мінск, наведацца ў
музейЯнкіКупалыімдапамог
Беларускідзіцячыфонд.

Музей, нагадаем, — у са-
мым цэнтры сталіцы, на бе-
разе рэчкі Свіслачы: на тым
самыммесцы,дзеранейстаяў
домбеларускагаПесняра.Там
ёнжыўзсям’ёйз1927па1941
год:вайнапрымусілаЯнкуКу-
палу пакінуць Мінск, і дадо-

му ён ужоне вярнуўся.Дзеці
змаглі на свае вочы пабачыць
асабістыя рэчы пісьменніка,
кнігі, дакументы, а таксама
шматлікія карціны мастакоў,
выявыскульптараў,прысвеча-
ныяЯнкуКупалу.Гасцямрас-
казалі,штомузейразмешчаны
ў парку імяЯнкі Купалы, дзе
ўстаноўлены помнік паэту. І
што Літаратурная прэмія імя
Янкі Купалы ў наш час пры-
суджаецца штогод беларускім
творцам—залепшыяпаэтыч-
ныяйдраматычныятворы.

Каля 40 дзяцей з дзіцячых
дамоў сямейнага тыпу Магі-
лёўскай і Віцебскай абласцей
напярэдадні навагодніх свя-

таў змаглі пабываць у Брэсце
ды ў памесці ДзедаМароза ў
Белавежскай пушчы. Акцыя
Беларускага дзіцячага фон-
ду “Нашы сэрцы — дзецям”
працягнулася ў дзіцячых ад-
дзяленнях бальніц Мінска: у
Рэспубліканскімдзіцячымкар-
дыялагічным цэнтры РНПЦ
“Кардыялогія”, дзіцячым ад-
дзяленніапёкаўгарадскойклі-
нічнайБальніцыхуткаймеды-
цынскай дапамогі, дзіцячым
аддзяленні РНПЦ псіхічнага
здароўя,дзіцячымтраўматала-
гічным аддзяленні 6-й гарад-
ской клінічнай бальніцы ды

іншых. Намесніца дырэктара
Беларускага дзіцячага фонду
ІрынаЧарняковалічыць:самае
галоўнае для дзяцей у перад-
святочныядні—гэтарадасць,
цеплыняблізкіхлюдзейіпада-
рункі. Адчуванне чароўнасці
Калядна-Навагодніх дзён хво-
рым дзецям дарылі вакальна-
тэатральная студыя “Ле-Ма-
ры”, валанцёрскі клуб “Слон”
Беларускагадзяржуніверсітэта
культурыймастацтваў, валан-
цёрскі клуб “Міласэрнасць”
Беларускагадзяржаўнагапеду-
ніверсітэтаімяМаксімаТанка.

Ган на Лагун

ФаРБысвята

“Ёлачка” на роднай мове

Ціведаецевы,штоаўтарамса-
могаверша“Ёлачка”быланашасу-
пляменніца: Раіса Кудашава? Гэта
яе верш быў надрукаваны ў расій-
скім часопісе для дзяцей “Малют-
ка” напярэдадні Новага 1903 года
і пазней стаў папулярнаю песень-
кай.НарадзіласяжРаісаАдамаўна
ў1878годзе(сёлета—130-яўгод-
кі!)уМаскве.Паэткабыла знара-
джэння...княжноюГедройц(агэта
—княжацкі род з зямельВялікага
КнястваЛітоўскага).Нарадзіласяўсям’іАдама
Гедройца,якіпрацаваўчыноўнікамнаМаскоў-
скімпаштамце,іягонайжонкіСоф’і(удзявоцтве
Халмагорава).Музыкудаверша“Ёлачка”ў1905-
мнапісаўаграноміаматармузыкі,прыбалтыйскі

немецЛеанідКарлавічБекман.Праз
гады,ужоў30-я,песнясталапапуляр-
найуСССР. Інтэрнэтпадказвае:сам
старшыняСаюзапісьменнікаўАляк-
сандрФадзееў,калідаведаўся,штоза
прасільніцапрыйшладаягонапрыём
(у50-ягады),распарадзіўсяадразуж
прыняць аўтарку “Ёлачкі” ў творчы
саюз,аказацьёйдапамогу—боРаі-
саАдамаўна,працуючыўбібліятэцы,
жылаўбеднасці.Дарэчы,княжнаГед-
ройцізамужвыйшлазакнязя—Куда-

шава,уякогаўмаладосціпрыслугоўвалагувер-
нанткай.РаісаАдамаўнапамерлаў1964годзе,
пахаванаянаПятніцкіхмогілкахуМаскве,іна
помнікунадмагільнымёсцьпершырадокзнака-
мітайпесні.

Намесніца дырэктара Беларускага дзіцячага фонду  
Ірына Чарнякова з дзецьмі на свяце

светапогляд

Мас тац тва сяб ра ваць да ма мі
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)

Янаж—аўтарідэі,членарг-
камітэтапраекта#ЧитаемОнеги-
на,ічленжурыпрэміі“Большая
книга”,ічленСаветапарускай
мовепрыПрэзідэнцеРасіі...

Таленавітымі, высокакуль-
турнымі, працавітымі людзьмі
БеларусьзРасіяйдаўнодзеліц-
ца: Іван Фёдараў, Сімяон По-
лацкі, Іван Чэрскі, архіепіскап
ЛукаВойна-Ясянецкі,Валянці-
наЦерашкова,акадэмікіВалян-
цінКапцюгіВалянцінПармон,
касманаўты Алег Арцем’еў і
АнтонШкаплераў—ваўсіхіх,
у тысяч іншых вядомых расі-
янродавыякарані з беларускіх
земляў.Неўсе,аднак,ведаюць:
была пара, калі паміж Вялікім
Княствам Літоўскім і Маскові-
яй вяліся крывавыя войны, са
шматлікіміахвярамі.Тадымно-
гіянашысупляменнікітраплялі
ў суседнююдзяржаву—непа
сваёй волі, у кайданах... Згада-
ем: Стэфан Еўзебіуш Грынеў-
скі(па-руску:СтепанЕвсеевич)
(1843—1914),быўшляхціцамз
родавагамаёнткаЯкубёнкіДзі-
сенскага павета (цяпер Віцеб-
ская вобласць, Глыбоцкі раён,
Пліскісельсавет).У1863-мса-
слаліягоўТомскуюгубернюза
ўдзелупаўстанніКастусяКалі-
ноўскага.У1868-мбыўпераве-
дзены на жыхарства ў Вяцкую
губерню (цяпер Кіраўская воб-
ласць). Там ажаніўся з рускай,
іў1880-муіхсям’інарадзіўся
сынАляксандр,будучызнакамі-
тыпісьменнікАляксандрГрын.

Не ведаючыбеларускаймен-
тальнасці,нехтаможапапракнуць

спадарыню Ядзвігу: маўляў, ад-
дае сілы й таленты не роднаму
жнароду. І ёнпамыліцца!Боад
яе дзейнасці мы ўсе (рускія, бе-
ларусы, украінцы й шмат хто
яшчэ) становімся багацейшымі,
хайсабейненарублі.Беларуская
нацыянальная ідэя—зусімнеў
тым,кабцягнуцьусёўсваюнор-
ку, ад іншых адгароджвацца. У
асновубеларускайнацыянальнай
палітыкі, выказаўся дняміАляк-
сандр Лукашэнка, павінна быць
пакладзена справядлівасць у да-
чыненні да людзей. А ў Ядзвігі
Юферавай,яўпэўнены,міжнацы-
янальнае сяброўства, талерант-
насць—аднараджэнняўкрыві.
Тоепацвердзіцькожны,хтомас-
коўскуюжурналісткуведае.Тры
гады таму яна была ў камандзі-
роўцыўАмурскайвобласці,рас-
казваланарадыё“ЭхоМосквыв
Благовещенске”йпрароднаеІўе.

Тадыяе,вітаючы,такпрадставіў
вядучыМіхаілМітрафанаў: “За-
служаныработніккультуры,ака-
дэмікАкадэміі Расійскайпрэсы,
намесніцагалоўрэда“Российской
газеты” і ганаровы грамадзянін
горада Іўе”. Госця гаварыла пра
маленькі гарадокуЗаходняйБе-
ларусі,штоганарыцца:“Мы,вось
дыяспара, тыя, хто нарадзіўся ў
Іўі, пару гадоў таму паставілі,
мнездаецца(можабыцьунекага
йёсць)адзіныўсвецеПомнікта-
лерантнасці. Яўрэі, татары, пра-
васлаўныя,каталікі...УІўівельмі
вялікаятатарскаяабшчына,была
ўсавецкічасадзінаямячэць.Да
вайны жылошмат яўрэяў: было
трысінагогі.Каліясябрамкажу,
што я, каталічка, нарадзілася ў
царкве,кажуць—гэтанемагчы-
ма.Дысапраўдыжтак!”.

У1995-муІўіцарквуадкры-
валі ў былым радзільным доме.

Тадымаційпаказалаёй,ляяко-
га вакна дачушка нарадзілася. І
шматіншыхлюдзейтампабачы-
ласвет.Тадыжз’явіласядумка:
зрабіць Помнік талерантнасці.
Гэтачатырыстэлы—яксімвал
таго,штоўсімтрэбажыцьуміры
йзгодзе.Помнікадкрыліў2012
годзе.Расказваючыпратое,расі-
янказбеларускагаІўядадае,што
ўсюдыцяперважныямірдызго-
да:іўпрынцыпе,іўсваёйпрафе-
сіі, і ўжыцці...Ачатырыстэлы
—гэтазнакзгодыяўрэяў,права-
слаўных, каталікоў і мусульман.
Журналісткапрыводзіцьпрыкла-
дытаго,штоўІўінасамойспра-
ве канфесіі не спаборнічаюць,
нацыянальнасці—таксама.Іга-
ворыць: “Знайдзіце месца і час
длядыялогуўгалавеіўдушы”.

Пра шляхі дыялогу, пошукі
згоды, паразумення ў няпрос-
тых пытаннях беларуска-расій-
скай інтэграцыі гранічна шчы-
рая размова ішла на нядаўняй
сустрэчы Прэзідэнта з прад-
стаўнікамі расійскай медыясу-
польнасціўмінскімПалацыНе-
залежнасці.Зяевынікае:нельга
ставіцьзнакроўнасціпаміжта-
кіміпаняццямі,якроднасцьбе-
ларусаўзрускімі(крэўная,моў-
ная, культурная, духоўная...),
нашагістарычнаяблізкасць—і
дзяржаўнасць, незалежнасць,
суверэнітэт. Прэзідэнт Аляк-
сандр Лукашэнка нагадаў, што
ён у свой час уносіў мноства
прапаноў па развіцці Саюз-
най дзяржавы, ды не ўсе былі
ўспрыняты расійскім бокам, а
цяпер зноў пачалі ўзнімацца
тыя пытанні, але схематычна,

прытымблытаеццапалітыкай
эканоміка.“Уімячаго?Навош-
та раптам цяпер...”— пытаў у
прадстаўнікоўрасійскаймедыя-
супольнасці Прэзідэнт. А пы-
танне,намойпогляд,можнаж
адрасаваць усім, хто намагаец-
ца,яккажуць,незаўважацьме-
жаў:якдзяржаўных,такінацы-
янальных, а таксама этычных.
Хто лічыць, нібыта Беларусь
з’явілася на палітычнай карце
свету“ніадкуль”,простазбало-
та,дзякуючырэвалюцыі,Маск-
ве,бальшавікам...

У Беларусі даўно ўмеюць
жыцьпобач, сябруючыдамамі,
людзі розных веравызнанняў і
нацыянальнасцяў. Каб сябра-
ваць — нам не трэба, каб усе
жылі абавязкова ў адным доме
(казарма,камуналка, інтэрнат?)
альбохадзіліўаднуцарву.Мас-
тацтва сябраваць дамамі гра-
мадзяне Рэспублікі Беларусь,
незалежнайдзяржавыўцэнтры
Еўропы,асвоілідаўно,ікаштоў-
нымдосведамгатовыдзяліццаз
іншымі.Алесвойдомаддаваць
наватроднымлюдзям—ціжра-
зумна?

Іван ЖдановічПомнік талерантнасці адкрылі ў Іўі ў 2012 годзе
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літваіБеларусьпаядна-
лісяваўзнаўленні,пера-
стварэнніспадчынысла-
вутагалітоўскагапаэта

Майроніс (Йонас Мачу-
ліс)—класіклітоўскайлітара-
туры.Нарадзіўся ў 1862 годзе,
памёруКаўнасеў1932-м.Пер-
шывершнадрукаваўу1885-м:
“Літоўскіраб”.Першаякніга—
“ГісторыяЛітвы, альбоАпавя-
данні пра літоўскае мінулае”.
Вучыўся ў Пецярбурзе. Як на
паэтаўплыўнаМайронісамелі
многіякласікірускайіпольскай
літаратур, у тым ліку— і звя-
заныя з Беларуссю АдамМіц-
кевіч,ЮзафКрашэўскі,Юліуш
Славацкі.Літоўскікласік—аў-
тар вершаванай гістарычнай
трылогіі: “Смерць Кейстута”,
“Вітаўтукрыжакоў”,“Вітаўт—
кароль”. І хаця можна лічыць,
што беларуска-літоўскія сувязі
гістарычна знаходзяцца на вы-
сокім узроўні развіцця, аднак
творчасць Майроніса не надта

прывабіларанейбеларускіхпе-
ракладчыкаў. (Магчыма, таму,
штопаэт,лібрэтыстбыўяшчэй
тэолагам, каталіцкім святаром,
а ў савецкі час літаратурнай
творчасці такіх асобаў не на-
даваласявялікайувагі.—Рэд.)
Цяпер жа ў Вільнюсе падрых-
таванадавыданнякнігавершаў
славутагапаэта,пераствораных
набеларускуюмову.

Ініцыятар кніжнага праек-
та—літоўскідзіцячыпісьмен-
нік, публіцыст, перакладчык
Вітаўтас Жэймантас, які да
ўсяго—ісябарСаюзапісьмен-
нікаўБеларусі.Доўгічасёнсу-
працоўнічаўзгазетай“Звязда”,
наватпазіцыянаваўсяякуласны
карэспандэнт выдання ў Літве.
Вітаўтасдаследуегісторыюбе-
ларуска-літоўскіх літаратурных
сувязяў,напісаўвялікіцыклна-
рысаў пра повязі персанажаў
беларускай гісторыі з Літвою,
Вільнюсам, збіраецца выдаць
кнігунагэтуютэму.

Ідэя выдання спадчыны
Майронісапа-беларуску,якрас-
казвае сам спадар Жэймантас,
нарадзіласяўягоўМінску,калі
ў 2017-мВыдавецкі дом “Звяз-
да” правёў “круглы стол” па
пытаннях беларуска-літоўскіх
літаратурных стасункаў. Тады
да размовы далучыліся дырэк-
тар выдавецтва “Адукацыя і
выхаванне” публіцыстМікалай
Супрановіч,паэтіперакладчык
АлесьБадак, галоўнырэдактар
часопіса “Вясёлка” Уладзімір
Ліпскі, паэтэсаЮлія Алейчан-
ка, намеснік старшыні Бела-
рускага Саюза мастакоў Юры
Хмыроў. Ад Літвы ўдзельніча-
лі аташэ па культуры Амбаса-
дыЛітвыўБеларусіМіндаўгас
Габрэнас,дырэктарвыдавецтва
“Трызорачкі”ЯронімасЛауцюс
ісамВітаўтасЖэймантас.Тады
йпрагучалівершыМайронісаў
перакладзенабеларускуюмову
ЮлііАлейчанкі,ЯныЯвіч,Вік-
торыіРадунь-Саротнік.“Зпера-

кладчыцамійпачалосянайперш
маёабмеркаваннетэмывыдання
Майроніса па-беларуску,— га-
ворыцьВітаўтасЖэймантас.—
У Вільнюсе кансультантам у
маіхклопатахпаперастварэнні
спадчынылітоўскагакласікана
мовуКупалысталадобраязнаў-
ца беларускай літаратуры спа-
дарыняАльмаЛапінскене.Яна
жнагадала,штоМайронісара-
ней перакладаў на беларускую
мову Рыгор Барадулін. І дапа-
магла знайсці публікацыі тых
перакладаў...”Некаторыяновыя
перастварэннівершаўМайроні-
садрукавалісяўбеларускайлі-
таратурна-мастацкай перыёды-
цыапошнімчасам.

ЦяперкнігаМайроніса“Вя-
нок з руты” — на літоўскай і
беларускай мовах — падрых-
тавана да друку. Перакладчыкі
— Юлія Алейчанка, Валерыя
Радунь-Саротнік,ЯнаЯвіч,Ры-
горБарадулін.Удадатакдатво-
раўкласікаўвыданнеўвайшлі

прадмоваВітаўтасаЖэйманта-
са, рэпрадукцыі выяў розных
гістарычна-літаратурных матэ-
рыялаў,прысвечаныхжыццюй
творчасціМайроніса.Ёсцьспа-
дзяванне: кніга пабачыць свет
ужо сёлета. А яе першыя прэ-
зентацыіпройдуцьнакніжных
выставах-кірмашах уМінскуй
Вільнюсенапачатку2019года.

Сяр гей Шычко

літаРатуРНыяМасты

Вянок, які звіваў Май ро ніс

Лат війска му на ро ду ў дар

Пра вялікі супольны “ручні-
ковы” праект Саюза беларусаў
Латвіі, этапы ягонай прыгожай
рэалізацыі не раз пісала газе-
та “Голас Радзімы”. Падрабязна
пра задуму расказваў на самым
пачаткусправыБарысПіскуноў,
намеснікгалоўнагарэдактарага-
зетыбеларусаўЛатвіі“Прамень”
(“Родныя сэрцу ўзоры” — ГР,
22.06.2016). Сутнасць жа ініцы-
ятывы такая: ва ўсіх 15-і аб’яд-
наннях, што ўваходзяць у Саюз
беларусаў Латвіі, лепшыя май-
стрыхісупольна,пачарзевышы-
валісяміметровыльняныРучнік.

Яквядома,убеларускайкуль-
турывельміважнаемесцазайма-
юцьручнікі.Цеснайнепарыўна
спалучаныянызнароднымітра-
дыцыямі.Неразпратоепісалій
беларускіяпаэты.Скажам,утвор-
цызглыбінкіАркадзяНафрано-
віча (які жыў у мястэчку Камаі
Пастаўскагараёна,працаваўтам
настаўнікам)ёсцьпраручнікіта-
кія вершаваныя радкі: “На іх ад
розныхбедзамовы,/Ваўсечасы
для нас яны— /Як сімвалмат-
чынайлюбові,/Якзнаклюдское
дабрыні”. У побыце беларусаў
ручнікійсёння—заўсёдыпобач,
да таго ж па-ранейшаму выкон-
ваюць разнастайныя абрадавыя
функцыі.Ручнікамі,мыжведаем,
спрадвекуўпрыгожваюцьчырво-
ныкутзабразаміўхатах,уручнік
загортваюцьдзіцяпрыхрышчэн-
ні,ручнікзавязваюцьцеразплячо
свату на вяселлі, хлебам-соллю
наручнікусустракаюцьмаладых
зцарквы,ручнікдаюцьякабярэг
у падарожжа, на ручніках і пра-
водзяцьчалавекаў апошнішлях
—апускаюцьумагілутруну...

У ручніках нашых, варта
прыгледзецца,пераважаюцьгеа-
метрычныя ўзоры, у асноўным
ромбы: гэта старажытная выява
Зямлі-мацідыўрадлівасці.Ама-
ленькіяромбыазначалізаклінан-
ні-пажаданніпрадобрыўраджай,
маленне пра ўдачу, здзяйсненне

жаданняў. Дарэчы, на сучасным
ДзяржаўнымсцягуБеларусітак-
самажадлюстраваныгэтыарна-
мент.Усевышыўкінабеларускіх
ручніках выконваюцца чырво-
нымколерамнабелымфоне,бо
чырвань — гэта знак Сонца, а
значыцьіЖыцця.

Рыхтуючыся да 100-годдзя
ЛатвійскайРэспублікі,атакса-
ма 15-годдзя Саюза беларусаў
Латвіі, 15 культурна-асветніц-
кіхтаварыстваўСБЛвырашылі
супольнавышыцьручнік—як
дарЛатвіі,яксімвалдружбый
яднаннянашыхнародаў.Сумес-
на са спецыялістамі змінскага
прадпрыемства “Тэатральныя
майстэрні” ініцыятарыпраекта
распрацавалі як ідэю вышыў-
кі, так і арнаменты малюнкаў,
спланавалі размяшчэнне іх на
сяміметровым палатне. Май-
стрыхізрозныхбеларускіхсу-
полаквышылінаімсваюназву
і горад пражывання, змясцілі
беларускі арнамент. Праца гэ-
тая карпатлівая ішла два гады,
ізаяеходампільнасачылаўся
беларускаядыяспара.

І вось 27 кастрычніка, на
заключнай імпрэзе Дзён бела-

рускай культуры ў Латвійскай
нацыянальнай бібліятэцы, Руч-
нік упершыню быў разгорну-
ты ва ўсёй сваёй прыгажосці
перадшырокай публікай. Тады
ва ўсхваляванай цішыні Стані-
слаў Валодзька, беларускі паэт
з Даўгаўпілса, прачытаў свой
верш,прысвечаныгэтайпадзеі.
А 23 лістапада, калі праходзіў
Латвійскі форум нацыяналь-
ныхменшасцяў“Адінтэграцыі
да аб’яднанага грамадства”, у
Прэзідэнцкім палацы адбылася
ўрачыстая перадача Беларуска-

га Ручніка латышскаму народу
— як сімвалічнага пажадання
міра і дабрабыту яму, а такса-
ма ў гонар 100-годдзя Латвій-
скай Рэспублікі, 15-годдзя Са-
юза беларусаў Латвіі. Дар ад
латышскіх беларусаў прымаў
ПрэзідэнтЛатвііРаймандсВеё-
ніс. Беларускую дэлегацыю на
ўрачыстасці ўзначальвалі стар-
шыня Саюза беларусаў Латвіі
ВалянцінаПіскуноваіаўтарідэі
АлёнаЛазарава.Ускладсвяточ-
най дэлегацыі ўваходзілі прад-
стаўнікі таварыстваў “Уздым”
(Даўгаўпілс),“Прамень”(Рыга),
“Спатканне”(Екабпілс),“Мара”
(Ліепая).

Прэзідэнтшчыраісардэчна
падзякаваў актывістам Саюза
беларусаўЛатвіізацудоўныпа-
дарунак.Ёнпрытымадзначыў,
штобеларусыжывуцьуЛатвіі
напрацягумногіхстагоддзяў,і
гэтаязямляім—нечужая.Што
беларусы—сумленныяпрацаў-
нікі,атаксамайдобрыясуседзі.
РаймандсВеёнісвыказаўупэў-
ненасць,штоінадалейунашых
народаўбудуцьдобрыяўзаема-
адносіны, пажадаў усім прад-
стаўнікамбеларускайдыяспары
ўЛатвііздароўяідабрабыту.

Алё на Міц ке віч,
членпраўленняСаюза

беларусаўЛатвіі

сілавеРы

Краевугольны
камень—
Бацькаўшчына
Насусветнымархітэктурным
фестываліўамстэрдаме
драўлянаябеларускаяцарк-
ваўлонданепрызнанапера-
можцайукатэгорыі“Най-
лепшырэлігійныбудынак”

Інфармагенцтва БелТА, па-
даючы навіну, спасылаецца на
лонданскаеархітэктурнаебюро
SpheronArchіtects,супрацоўнікі
якога—аўтарыпраекта.Бела-
руская грэка-каталіцкая (уні-
яцкая) царква Святога Кірылы
Тураўскага ў Лондане яшчэ й
Храм-помнік ахвярам трагедыі
на Чарнобыльскай АЭС. Узве-
дзеналяБеларускайкаталіцкай
місіі ў Лондане ў 2016 годзе,
і гэта першы драўляны храм
Лонданаз1666года.

Якраспавядаўкалегамзпар-
тала тут.бай святар Беларускай
каталіцкай місіі ў Англіі айцец
СяргейСтасевіч, больш запаў-
стагоддзя ў Беларускім цэнтры
адбываюцца набажэнствы па-
беларуску. Царквы ж не было,
і ранейшы кіраўнік місіі айцец
Аляксандр Надсан падтрымаў
Сяргеяўжаданніяеўзвесці.Ар-
хітэктара“Богпаслаўнамуасо-
беРафаэляСо,якізайшоўнеяк
павітаццапа-суседску,аўрэшце
прыняўхростунашайцаркведы
стаўсябеларусампаводледуху”.
Малады лонданскі архітэктар
кітайскага паходжання Цзыўай
РафаэльСо,кабадчуцьбеларус-
кую архітэктуру, прыязджаў у
Беларусьізнаёміўсязаўтэнтыч-
нымідраўляныміцэрквамі.

Утэксце“НапамінпраБаць-
каўшчыну”(ГР,18.02.2016)мы
пісалі:“Каменьзпрыдзвінскага
мястэчкаДруяпаклаліўпадму-
рак беларускай царквы ў Лон-
дане”. Гаворка — пра касцёл
СвятойТроіцы,якомубольшза
370гадоў.Храмзчасамперай-
шоўдаордэнамарыянаў,іякраз
тамнараджаласяменавітабела-
рускаякаталіцкаякультура.Пра
намоленаемесцазгадалісупля-
меннікіўЛондане,каліўзводзі-
ліхрам:7лютагабыўасвечаны
краевугольныкаменьцарквы.

Ры гор Га рэш ка

Ак ты віс ты Са ю за бе ла ру саў Лат віі ўра чыс та пе рад алі 7-мет ро вы бе ла рус кі вы шы ва ны руч нік 
Прэ зі дэн ту гэтай краіны Рай ман дсу Веё ні су

Ад рэдакцыі. Спецыялістымяркуюць:умінулым,верагодна,
ручніксампасабебыўсвоеасаблівымязычніцкімабразом,ма-
гічнымсімваламроду,сям’і,здапамогайякогамацавалісяповязі
беларусаўзнашчадкамідыпродкамі.Гэтыяручнікіпераходзіліз
родуўрод,зпакаленняўпакаленне.Умногіхбеларускіхсем’ях
такаятрадыцыязахоўваеццайсёння.

Увогулеручнік—гэта,можнасказаць,цэлыСусветрозных
сімвалаў,знакаў,значэнняў,сэнсаў.АпаэтЗмітрокМарозаўвы-
казаўсятак:“Саматканыяручнікі:/Радасць,смутак,бяссонневё-
сак./Размаўляюцьсамнойвякі,/Пакаленнілюдскія,лёсы./Неба
веснягажаўрукі/Івалошкаваяпрахалода.../Саматканыяручнікі
—Творкрынічнайдушынарода”.

З28мая2016годаРучніксасталіцыЛатвііпачаўшляхпароз-
ныхгарадахкраіны:Ліепая,Вентспілс,Даўгаўпілс,Екабпілс,Елга-
ва,Рэзэкнэ,Краслава,Прэйлі,Віляны,Дагда,Лудза,Зілупэ,Ліваны.

Калі ішла праца над беларускімРучніком, то сябры зСБЛ
паведамляліўрэдакцыю:паралельнабудзерабіццаідругіана-
лагічныРучнік.Меркавалася,штоён,гатовы,будзепадораныў
адзінзмузеяўБеларусі.Такшто—чакаемнавінзЛатвіі.

Рай ман дс Веё ні с прымае ў дар беларускі ручнік

Вокладка кнігі
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Беларускі конкурс-фесты-
валь мастацтваў “Беларусь —
маяпесня!”—злікутых,што
займаюць асаблівае месца ў
культурным жыцці Самарскай
вобласці Расіі. Шмат прыхіль-
нікаў і сяброў мае творчы фо-
рум— як на самарскай зямлі,
такіўіншыхрэгіёнахРасіі,за-
межжы:боз2015-ганабыўста-
тус міжнароднага. Дзякуючы
конкурсу-фестывалю,якіўклю-
чае й завочны адборачны тур,
паўдзельнічацьуім,далучыцца
дасамабытнайбеларускайкуль-
турызмаглісёлетатворчыяка-
лектывы,юныясалістызМаск-
вы, Армавіра, Томска, Мінска
й Бабруйска, ды яшчэ Латвіі,
Малдовы, Украіны... Асабліва
шырока прадстаўлена была ў
конкурсных праграмах Самар-
скаявобласць,утымлікуйся-
лоБорскае.Дарэчы,угадыВя-
лікайАйчыннайвайныўімдля
эвакуяваныхдзяцейзБеларусі,
Ленінграда, іншыхмесцаўбыў
адкрытыдзіцячыдом—праца-
ваўажда1954года.Такштой
праз яго беларусы, выхадцы з
Беларусі апынуліся на самар-
скайзямлі—пратоецяперве-
дае актыўСамарскай абласной
грамадскайсуполкібеларусаўі
выхадцаўзБеларусі“Руска-Бе-
ларускаеБратэрства2000”.

Рыхтуючы сёлетні творчы
форум “Беларусь — мая пес-
ня!”, сябрымоладзевага аддзя-
леннясуполківыступілізініцы-
ятывай:стварыцьсвоеасаблівы
даведнік беларусаў, для якіх
Самарскаявобласцьсталадру-
гойрадзімай.Запісаныпершыя

сямейныя гісторыі пра тое, як
нашы суайчыннікі прыжыва-
ліся на берагахВолгі.Наталля
Фаміна,вядомаяўСамарыжур-
налістка,распавядае:“Першайз
нашыхуСамарыпусцілакарані
прабабулямая,ГаннаВайцэхоў-
ская: у1914-м здвумабратамі
ледзьнепехатоюпрыйшлаўСа-
марузГродна.Бегліадголаду,
адвайны.ЯкГаннапазнаёміла-
сязбудучыммужам—тагоне
ведаю.Ёнбыўвідныжаніх:слу-
жыўначыгунцы,нядрэннаежа-
лаванне...У1924-мнарадзілася
маябабуля,дзяўчынкаЛёля.У
ліпені1941-га,ведаю,арышта-
валі прадзеда: за перапіску са
сваякамі з Беларусі, якая была
натойчасакупаваная.Паўгода
прабабканеведалапраяголёс
нічога,потымёнуначы,нечака-
на,з’явіўсянапарозе,дзеўпаўі
памёр,ледзьдачакаўшыся,калі
адчыняцьдзверы...Маябудучая
бабуляў1945-мзаканчвала ін-
стытут, калі на танцах у Доме
афіцэраў пазнаёмілася з маім
будучым дзядулем. Дзед быў
ваеннылётчык,камандзіраваны
напасадувайсковагапрадстаў-
нікапрыЗаводзеімяФрунзе.У
51-мнарадзіласямаямама”.

Свой непаўторны шлях у
Самару мелі родныя, блізкія
многіх удзельнікаў адборач-
нага тура фестывалю “Бела-
русь — мая песня!”, які 18
лістапада праходзіў у аблас-
нымДоме дружбы народаў.А
ўзалепанаваладзіўнаяатмас-
ферасвятайцяплыні,дружбы
і яднання, ветлівасцій гасцін-
насці. “Тэматыка фэсту мела

сёлетаяркавыражаныпатрыя-
тычныхарактар—боў2019-
м будзе адзначацца 75-годдзе
вызваленняБеларусіаднямец-
ка-фашысцкіх захопнікаў, —
гаворыць прэзідэнт суполкі
“Руска-Беларускае Братэрства
2000”ІрынаГлуская.—Уна-
мінацыі“Мастацкаеслова”гу-
чалітворыбеларускіхкласікаў

і сучасныхпаэтаў, а ўнаміна-
цыі “Вакальнае выканальніц-
кае мастацтва” была асобная
тэма,прысвечанаяпамяцізна-
камітагакампазітараІгараМі-
хайлавіча Лучанка”. Больш за
50 паэтычных нумароў пра-
гучала са сцэны адборачнага
тура — гэта былі творы пра
вайнуЯнкіКупалыіЯкубаКо-
ласа,МаксімаТанкаіАркадзя
Куляшова, Петруся Броўкі ды

іншыхкласікаўбеларускайлі-
таратуры,атаксамавершыМі-
хаіла Матусоўскага і Мікалая
Флёрава, Віктара Качаткова і
ТаццяныЛаўровай,Уладзіміра
Высоцкагадыіншыхпаэтаў.

З вялікай любоўю да Бела-
русі чытаў верш Ніла Гілевіча
“Я—беларус”навучэнец176-й
самарскай школы Мацвей Са-

калоў.Журы,прысутныяўзале
гледачы дзякавалі выканаўцу,
яго настаўніцы Алене Аляксе-
еўне Балвашэнкавай за такое
выкананне працяглымі апла-
дысментамі.

Заснавальніца фестывалю
Ірына Глуская звяртае ўвагу й
на харэаграфічныя гурты —
яны здзіўляліжурыадметнымі
пастаноўкамібеларускіхнарод-
ных і эстрадных танцаў.Што-

годуконкурсеўдзельнічаюцьі
прадстаўнікііншыхнацыяналь-
насцяў—яксваюкультурузбе-
рагаюць,такізцікавасцювыву-
чаюцькультурубеларускую.У
намінацыі “Харэаграфія” было
прадстаўлена больш за 20 ну-
мароў. Ібольшза80песенных
кампазіцый спаборнічала ў на-
мінацыі “Вакальнае мастац-
тва”. Сярод іх — кранальная
песня “Балада” (спяваў заслу-
жаны вакальны ансамбль “Ка-
данс”)зтакімісловамі:“Барані
сцяжынкі там, дземы хадзілі,/
Дзеспяваланашазорнаявясна,/
Баранікаханне,бараніРадзіму,/
Барані святую: ў нас яна ад-
на...”.Песню“Полькабеларус-
кая” выканаў гурт “Сузор’е”.
Гучалі таксама іншыя песні
пра Беларусь: “Беларусачка”,
“Зямля з блакітнымі вачамі”,
“Жытнёвае поле”... Дарэчы,
ІрынаГлускаяў захапленні, як
цудоўнайначыстайбеларускай
мовевыканалапесню“Зямляз
блакітнымівачамі”,прадставіў-
шы вакальны й сцэнічны воб-
разчароўнайбеларусачкі,Аіда
Акперава — дзяўчына з азер-
байджанскайсям’і.

Свята беларускай культуры
наСамарскайзямлізавяршыла-
ся.Аўзнагароджаннелаўрэатаў
Беларускагафестывалюмастац-
тваў “Беларусь— мая песня!”
пройдзепадчасканцэртнайпра-
грамы“Святаразамзсябрамі”:
яе складуць лепшыя конкурс-
ныя нумары творчага форуму.
Арганізуе і правядзе канцэрт у
хуткімчасе суполка “Руска-Бе-
ларускаеБратэрства2000”.

Та нец “Бе ла рус кія зор кі” вы кон вае ха рэа гра фіч ны  
ка лек тыў “Мозаика”

весткі з самары
НовыятРадыцыі

На Вол зе — з бе ла рус кім ак цэн там

Шматдзетныямамы,
актывісткіабласной
суполкібеларусаў
быліўшанаваныяна
свяцеўсамары

У многіх краінах што-
год адзначаюць Дзень Ма-
ці. У Беларусі, ведаю, ён
прымеркаваныдаПакроваў
іадзначаецца14кастрычні-
ка,аўРасіі—уапошнюю
нядзелю лістапада. Цёп-
ла, душэўна, з чаяваннем і
прысмакамі напярэдадні ў
Савецкім унутрыгарадскім
раёне Самары ўшаноўвалі
шматдзетныхмам,утымлі-
куйбеларусак.

Урачыстасцьпраходзіла23лістападаўПалацыветэ-
ранаў.Беларускуюсуполку“Руска-БеларускаеБратэрства
2000”,адзначылаяекіраўніцаІрынаГлуская,прадстаўля-
ліСвятланаСакалова(уяедвасыныйдачушкаІрышка),
ТаццянаДаутава(маматрохсыноў),КацярынаГлубінец-
Дружыніна (у яе два сыны й дачкаЛізавета): “У гэтых
таленавітых мам і дзеці таленавітыя: удзельнічаюць у
нашых імпрэзах”. Уладзіслаў Даутаў, Ірына Сакалова і
ЛізаветаГлубінецнеразбылілаўрэатамірозныхміжна-
родных, усерасійскіх, рэгіянальныхфестываляў-конкур-
саў. І на гэты раз ІрынаСакалова спявала ў святочным
канцэрце песню “Дзяўчыначка-беларусачка”, Лізавета
Глубінец—лірычную“Мама”(Богомолица).

Віншаваў мам з Днём Маці кіраўнік Адміністрацыі
раёнаВадзімБарадзін,уручаўімпадзячныялісты—за

мацярынскую працу ды
ўмацаванне сямейных тра-
дыцый. Ірыне Глускай дэ-
путат Дзярждумы, Герой
РасііІгарСтанкевічуручыў
Памятны знак “За участие
в проведении чемпионата
мирапофутболу2018года
вгородеСамара”,аВадзім
Барадзін — віншавальны
адрас, падарунак і букет
кветак. “ІрынаМіхайлаўна
ўзнагароды — заслужы-
ла!—рада заяе ІнаСуха-
чэўская,мастацкаякіраўні-
ца беларускага вакальнага
ансамбля“Каданс”.—Яна,

міжсабоюкажам,галоўнаямамадляўсіхсяброўнашай
беларускайсуполкі.Вельмірадаяйзаматульнашыхса-
лістак,якіябыліадзначаны”.

Прыемнымсюрпрызамдлябеларускіхпрадстаўніцна
ўрачыстасцісталазнаёмствазНаталляйМалыгінай,якая
ладзіцьконкурсдляшматдзетныхмам“МісісСамарская
губернія”.Самавыхоўваетраіхдзяцей,маетытулы“Місіс
Паволжа2016”,“Місісфота”конкурсу“МісісРасія2016”,
датагожуладальніцапрэміі“Жанчына-кіраўнік2017”у
намінацыі“Творчасцьікрэатыў”.АміжтымНаталляСта-
ніславаўнамаебеларускіяродавыякараніпабацьку—на-
шасупляменніца,датагожуяешматсваякоўпаБелару-
сі—урозныхгарадах.СамаянавельмілюбіцьБеларусь,
аяшчэёй“вельміпрыемна,калітабедзякуюцьзатое,што
тымама”.

З мамы пачынаецца Айчына
цЁплаяіМпРэза

Ства рыць свое асаб лі вы да вед нік бе ла ру саў, для якіх Са мар ская воб ласць ста ла дру гой  
ра дзі май, — та кую іні цы я ты ву вы лу чы лі на шы су пля мен ні кі ў Са ма ры, пра вод зя чы  
ў чар го вы раз кон курс-фес ты валь мас тац тваў “Бе ла русь — мая пес ня!”

пазіцыя

Пом нім. Ша ну ем. Га на рым ся
суполка“Руска-БеларускаеБратэрства
2000”прадставілажыхарамсамарыканцэрт-
нуюпраграму“отгероевбылыхвремен...”

У Расіі штогод адзначаецца Дзень герояў Ай-
чыны, а Самарская абласная суполка “Руска-Бе-
ларускаеБратэрства2000”шматувагінадаемера-
прыемствампатрыятычнай скіраванасці. 9 снежня
беларусывобласціўшаноўваліГерояўАйчыны,зла-
дзілі канцэрт лаўрэатаў абласнога патрыятычнага
шматнацыянальнага Фестывалю-конкурсу мастац-
тваў,штоправодзіццаўСамары.Наканцэрцебыў
зробленыакцэнт:гераічныястаронкіўгісторыюРа-
сііўпісалітаксамайбеларусы,выхадцызБеларусі.

Яквядома,СамаруіБеларусьзвязваюцьшмат-
лікіялёсылюдзей,повязідружбыіўзаемадапамогі,
якіягартавалісяўгадыВялікайАйчыннайвайны.
У канцы чэрвеня 1941-га ў тагачасныКуйбышаў
эвакуявалі важныя заводы: авіяматорны №459 з
Магілёва і самалётабудаўнічы№453 зМінска.У
ноч на 27 чэрвеня пачалася эвакуацыя Мінскага
вагонарамонтнага завода імяА.Мяснікова: част-
карабочыхпрацавалапазнейнатакімжазаводзе
ўКуйбышаве, іншыя—на станцыіБатракіКуй-
бышаўскай чыгункі (цяпер станцыя Октябрьск).
АпасёлакГур’еўкаБарышскагараёна(з1943го-
да—Ульянаўскаявобласць)стаўаднымзпаволж-
скіх цэнтраў швейнай прамысловасці, атрымаў-
шыабсталяваннефабрык“Камінтэрн”зГомеля і
“Прафінтэрн”зВіцебска:тамстварыліГур’еўскую
швейную фабрыку №4. На пачатак 1942-га там
шыласябольшза3млнадзінакабмундзіраванняў
год.Уцэлымна1чэрвеня1942-гаўвобласцьбыло
эвакуявана17,3тысячжыхароўБеларусі.

Беларускія мамы Самарскай вобласці 
на святочнай імпрэзе

Паласа падрыхтавана паводле допісаў у рэдакцыю пазаштатнага карэспандэнта Мікалая Бойкі
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УДоме дружбы народаўСамарскай
вобласціпрайшлосвятазнагоды3-год-
дзя ўтварэння Самарскай рэгіянальнай
арганізацыі па захаванні й развіцці са-
мабытнай беларускай культуры “Белая
Русь”.Гэтуюсуполкустварыліафіцэры
запасу—выхадцызБеларусі,якіяслу-
жыліРадзіме30ібольшгадоў,закончы-
лі службу ў Самары. Да суполкі далу-
чаюцца іншыя беларусы вобласці, якія
імкнуцца падтрымліваць сувязі з гіста-
рычнайрадзімай,захоўвацьбеларускую
мову,культурныятрадыцыі.

Перад канцэртам ладзіўся круг-
лы стол “Праблемы захавання роднай
культуры ў сучасных умовах”, у якім
паўдзельнічалі кіраўнікі нацыянальна-
культурных аб’яднанняў, прадстаўнікі
Домадружбынародаў,госцізБеларусі.
АдкрываўягонамеснікдырэктараДДН
Пётр Сучкоў, а кіраўнік рэгіянальнай

грамадскай арганізацыі “Саюз народаў
Самарскай вобласці” Расціслаў Хугаеў
адзначыў: суполка “Белая Русь” актыў-
ная ў стварэнні “Беларускай хаты” ў
Паркудружбынародаў.Старшыняпраў-
лення суполкі Алег Ксяндзоў расказаў
праяедзейнасць,планынабудучынюі
зачытаў прывітанне, якое даслаў арга-
нізатарам,удзельнікаміганаровымгас-
цямурачыстасціПасолБеларусіўРасіі
Уладзімір Сямашка. Дыпламат выказаў
падзяку суайчыннікам за дзейнасць на
карысцьБацькаўшчыны,пажадаўімда-
лейшай паспяховай працы на карысць
умацаваннябеларуска-расійскіхадносін.
Наадрассуполкі“БелаяРусь”паступілі
віншаванні ад Рэспубліканскага цэнт-
ра нацыянальных культур (Беларусь),
Федэральнай нацыянальна-культурнай
аўтаноміі беларусаў Расіі, Маскоўскага
клубабеларусаўдыіншыя.

Каардынатар праектаў Асацыяцыі
абароны інтэлектуальнай уласнасці
“БелБренд”АляксандрЮрагаказаўпра
важнасць працы нацыянальна-культур-
ныхсуполакуразвіццінароднайдыпла-
матыі. Госць з Беларусі прывёз у пада-
рунаккнігу“Эпохаисудьба”праПятра
Машэрава. Паўдзельнічалі ў размове
таксама кіраўніца Беларускай нацыя-
нальна-культурнай аўтаноміі “Нёман” з
ТальяціЛюдмілаДзёмінады іншыяці-
кавыя людзі. Яны сышліся ў думцы: у
працы НКА важна не толькі захоўваць
і прапагандаваць родную мову, культу-
ру,працавацьзмоладдзю,алейактыў-
насупрацоўнічаць,ладзіцьпаміжсабою
—дзелязахаваннядружбы,міруйзгоды
паміжнародамі.

Перадканцэртам,якіпрадаўжаўсвя-
точнуюпраграму,можнабылоагледзець
выставу прадметаў побыту й культуры
беларусаў, створаную актывістамі су-
полкі“БелаяРусь”,ацаніцьсмакіякасць
беларускіхмясныхісырныхвырабаў(іх
прадаставіла сетка магазінаў “Беларус-
кія прадукты”). У ходзе канцэрта ды-
рэктарДДНІгарБураўпавіншаваўусіх
сасвятам,зачытаўпрывітанненаадрас
“БелайРусі”старшыніДумыгарадской
акругі Самара Аляксея Дзёгцева. На
канцэрце гучалі беларускія песні ў вы-
кананніансамбля“БелаяРусь”(імкіруе
ЗояКсяндзова),выступалінашысябры:
розныясамарскіягуртыісалісты.Амас-
тацкі кіраўнік ансамбля “Белая Русь”,
палкоўнік запасу Віктар Мыкольнікаў
прыгожавыканаўвядомуюпеснюАлега
Газманава“Афіцэры”.

З трохгоддзем суполкі нас віншавалі
кіраўнікінацыянальныхкультурныхцэнт-
раў,арганізацыйзСаюзанародаўСамар-
скай вобласці. А напрыканцы ўсе разам
спяваліпесню“БелаяРусь”.Япадзякаваў
усім,хтобыўразамзнамі,зашчырыявін-
шаванні, цёплыяпажаданні ды запэўніў:
“БелаяРусь”інадалейбудзеактыўнапра-
цавацьуімяБацькаўшчыны,дзеляўмаца-
ваннядружбыпаміжнародамі.

На наступны дзень, 5 снежня, мы
паказалі госцю з Беларусі Аляксандру
Юрагу беларускі падворак і хату, што
будуеццаўсамарскімПаркудружбына-
родаў.

Алег Ксян дзоў,кіраўнік
суполкі“БелаяРусь”,г.Самара

Афі цэ ры “Бе лай Ру сі”
Тры га ды ў Са ма ры дзей ні чае су пол ка, якую ства ры лі афі цэ ры за па су — 
вы хад цы з Бе ла ру сі

госцізліепаінаведаліўБрэсце
сяброў-школьнікаў,музеігорада
ізнакамітуюБелавежскуюпушчу

Чытачыгазеты“ГоласРадзімы”веда-
юць,што актывістыЛіепайскай беларус-
кай суполкі “Мара” імкнуцца спрыяць
таму,кабуБеларусібольшведаліпраЛат-
вію,інаадварот.Такз’явіўсяўнасіпачаў
развіваццапраект“ЛатвіяіБеларусь.На-
сустрач адзін аднаму”, у якога пяты ўжо
сезон. (Сябры зЛіепаі дасылалі ў рэдак-
цыюінфармацыю,фотаздымкіпратое,як
укастрычнікумясцовыяшкольнікіўплыні
праекта, які сёлета прысвечаны Годума-
лойрадзімыўБеларусі,наведваліЛіепай-
скізанальныдзяржархіў.Тамімпаказалі,
якпрацавацьзбазайдадзеных“Родослов-
ная” (Радавод). Мяркуецца, інфармацыя
будзекарыснайдлятых,хтоцікавіццаро-
давымі каранямі, для латышскіх белару-
саў.Анапачаткуснежняўдзельнікіпраек-
тазактывістамісуполкі“Мара”пабывалі
ўЛіепайскіммузеі—на занятках“Вару,
вару кашу...”. Ім расказалі пра традыцыі
вырошчвання злакавыхкультурурэгіёне
ПаўднёваяКурземэ, іхзначэнне,выкары-
станнеўежу.Напрыканцызаняткаўгасцей
частавалітамжазгатаванайкашайсазла-
каў,найбольшпапулярныхуЛатвіі:ячме-
ню,пшаніцы,аўсайжыта.—Рэд.)

Кіруе праектам “Латвія і Беларусь.
Насустрач адзін аднаму” Жанна Буй-
ніцкая, у ім удзельнічаюць навучэнцы
ліепайскіх сярэдніх школ і мясцовага
тэхнікума. Яны ж разам з актывістамі
суполкі“Мара”выправілісяўбольшда-
лёкуювандроўку:14-16снежнянаведалі
БрэстіБелавежскуюпушчу.Спачаткумы
ўсуправаджэнніпрадстаўнікоў“Цэнтра
юныхмаракоўзФлатыліяйгорадаБрэс-

та”пабываліўБрэсцкайкрэпасці,уМу-
зеігісторыігорада.Потымдэлегацыяна-
ведаласярэднююшколу№1.Намесніца
дырэктарапавыхаваўчайрабоцеТаццяна
Цярэшчанкаправялацікавуюэкскурсію.
Школамаесучасныбудынак—ёнпры-
няўшкольнікаў1верасня2014года.Гэта
праект вядомага брэсцкага архітэктара,
лаўрэатаДзяржпрэмііВалерыяКяскеві-
ча.ПасловахТаццяныЛеанідаўны,гэтая
школацяпер—адназнайвялікіх,прыго-
жыхіарыгінальныхпаархітэктурнайза-
думеўБеларусі.Нампаказалібібліятэку,
спартыўную,трэнажорнуюйактавуюза-
лы,майстэрніпаапрацоўцытканін,мета-
лаў,драўніны,столяра,розныякабінеты.
Экскурсіязавяршыласявыступамтанца-
вальнагакалектывузЛіепайскагатэхні-
кума“Одзиня”:госціпаказалілатышскія
народныятанцы.

Уапошнідзеньвандроўкімынаве-
далірэзідэнцыюбеларускагаДзедаМа-
роза ў глыбіні Белавежскай пушчы—
запаведнага лесу. Гэта было вельмі
здорава! Рэзідэнцыю ўпрыгожваюць
аздобленыя ажурнай разьбой драўля-
ныядомікі,тамнавокалшматусялякіх
скульптурчароўныхперсанажаў.Натэ-
рыторыі пабудаваны вятрак, чароўная
студня і шэраг іншых казачных аб’ек-
таў.УрэзідэнцыігосцізЛіепаісустрэ-
лісязДзедамМарозаміСнягуркай,па-
знаёміліся з героямі розных паданняў
і казак.Мымелі магчымасць загадаць
100жаданняў—іўсеатрымалінавагод-
ніяпадарункі.

Восьтакімцікавымёнунасатрымлі-
ваецца:гэтышляхнасустрачадзінаднаму.

Ан жэ ла Фа мі на,г.Ліепая.
Фотааўтара.

У Брэст. І да Дзеда Мароза!

Удзельнікі свята ў абласным Доме дружбы народаў

КаРысНыдосвед

жывеМаксімаваслова
урасійскімяраслаўліўчарговы
разпрайшоўконкурсюных
чытальнікаў“Наследие”,
прымеркаваныдаднянараджэння
класікабеларускайлітаратуры

Конкурс наш — ужо традыцыйны:
былобольшза150чытальнікаўсашколі
ўстаноўдадатковайадукацыіЯраслаўля
йраёна:4гадынайменшайудзельніцы!
Лепшыхвызначылажуры:прадстаўнікі
Асамблеі народаў Расіі, члены Саюзаў
пісьменнікаў,мастакоў,журналістаўРа-
сіі,выкладчыкішколітэатральнагаўні-
версітэта.Былідзвенамінацыі:чытанне
вершаўпраРадзіму і вершаўМ.Багда-
новіча.Многія творы гучалі ў арыгіна-
ле:спецыяльнадлявыступучытальнікі
вывучалібеларускуюмову.

Ушанаванне пераможцаў прайшло
13снежняўВялікайзалемэрыіЯраслаў-
ля.Прыемна,штозкожнымгодам(кон-
курспраходзіўу2011,2013,2016гадах)
усёбольшудзельнікаўімкнуццачытаць
вершыМаксімаБагдановічаўарыгінале.
СпецдыпломамізатоеадзначаныДар’я
Бялова(СШ87),БулатКажаеў(СШ75),
Соф’яШахава (СШ75),АлесяВахніна
(СШ28),Соф’яЛаскевіч(СШ18),Мак-
сім Савельеў (Дом дзіцячай творчасці,
Краснаперакопскі раён), Паліна Сала-
маха (1-ягімназія),КацярынаКрупінец
(СШ49).Актывісткасуполкіруска-бела-
рускайдружбы“Сяброўства”ЛіліяПра-
скурынабылачленамжуры,аяекіраў-
нікАляксандрШнэйдэрузнагароджваў
лаўрэатаў.Пераможцыатрымалімедалі
й дыпломы, падарункі ад пастаяннага
партнёра: гэта Яраслаўскае аддзяленне
Маскоўскага індустрыяльнага банка. За
тоефінансістам—вялікідзякуй!

Ка ця ры на Мень шы ка ва, 
навуковысупрацоўнікМузея

МаксімаБагдановіча,г.ЯраслаўльЛіепайская дэлегацыя ў гасцях у белавежскага Дзеда Мароза

На сцэне — Віктар Мыкольнікаў

Алегу Ксяндзову — кнігі ў падарунак
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Размовызакубачкамгарбаты
Вычуліпрасілудумкі?Ёсцьнавату

тэму такі пераднавагодні жарт у дарос-
лых:дзецівельмішчыраверацьуДзеда
Мароза—іёнпрыносіцьімпадарункі.А
дарослыя—сумняваюцца,тамузгадамі
могуцьувогулезастаццабезпадарункаў...
Выснова? Калі вельмі моцна пра нешта
марыш—тоезбудзецца.Утымяўпэўні-
ласянапрыкладзеВольгіШтокман:цяпер
яна прымае гасцей у галерэі “Дыялог”,
пра адкрыццё якой даўно марыла. Спа-
дзяецца,штодваўтульныяпакоінамін-
скайвуліцыНякрасава,5пераўтворацца
ў своеасаблівыЦэнтр талерантнасці па-
міжБеларуссюйГерманіяй.Назвагале-
рэікрасамоўная:дыялогвельміпатрэбен
унашымжыцці.ДатагожВольгачастуе
нямецкім пірагом усіх гасцей: немцаў,
беларусаў,людзей іншыхнацыянальнас-
цяў—атакіхшматнабеларускайзямлі.

Мянегаспадынягалерэісустракаека-
ля дзвярэй. Паказвае выставу, расказвае
пра нямецкія народныя традыцыі, што
цесна пераплятаюцца з беларускімі. Да-
рэчы,невыпадковаўжонеразуснежань-
скуюпаруўДзяржаўныммузеігісторыі
беларускай літаратуры ладзіліся “Бела-
руска-нямецкіяКаляды”—сумесныпра-
ектмузейшчыкаўзІнстытутамнямецкіх
даследванняўБДУ.Іпафотаздымкахлю-
дзей,штобачунасцянегалерэі,ніякне
скажаш—немцыгэтацібеларусы.“Яно
жізразумела:мыдоўгічасжывёмпобач,
і нашыя культуры вельмі падобныя, —
дзеліцца назіраннямі Вольга Штокман.
—Можамхадзіцьадзіндааднагоўгосці,
збіраццаразамнарозныясвяты,ладзіць
сумесныя гульні й забавы...” Яна ведае
шматіпраБеларусь,іпраГерманію.Тут
жыве,анаНямеччынуез-
дзіцьз90-х,калітоестала
магчымым. Тады Вольга
Ігараўна змагла ўжо аца-
ніць нямецкую гасцін-
насць: “Немцы вельмі
кампанейскія. Шмат сіл і
часу трацяць на тое, каб
упрыгожыць і аздобіць
сваё жыллё, зрабіць яго
ўтульным і непаўторным.
Азатымзбіраюцьсяброўі
знаёмых—на святы, вы-
хадныя. Наогул любяць
збірацца разам і адпачы-
ваць, слухаць музыку й
розныя забавы.У белару-
саўтакойзвычкіранейне
было,алеапошнімчасам
мышматчамунавучылісяадзінуаднаго”.

У галерэі “Дыялог” чакаюць шмат
гасцей.Іхёсцьдзепрыняць:пасярэдзі-
не прасторных памяшканняў— доўгія
сталыйлавы.Народныятрадыцыі—як
нямецкія,такібеларускія—дыархітэк-
турныя, гістарычныя каштоўнасці тут
абмяркоўваюцьусвяточнайатмасферы
і за кубачкам гарбаты.А як тут файна
дзецям!Дляіхаформіліадзінзпакояў.
ГероіказакбратоўГрымветлівапазіра-
юцьнанасзілюстрацый.Завялікімста-
ломдзеткімогуцьнетолькіпіцьгарба-
тузцукеркамі,алейвучыццамаляваць,
спасцігацьнямецкуюмову,развівацьін-
шыясваездольнасційсхільнасці.Дарэ-
чы,ВольгаІгараўнаведаешматнямец-
кіхказакіможарасказвацьіхгадзінамі.
Многіяяначулаяшчэадмаційбабулі,
якіябылінемкамі.ЯкянытрапіліўБе-
ларусь?

КалісьціпрадзедВольгі,нямецкіпад-
даны, пераехаў у Грузію: лепшай долі
шукаў.Іўхуткімчасеадкрыўнагалоў-
найвуліцыЦіфлісаўласнуюдрукарню.

З боку бацькі яе родзічамі былі немцы
зПаволжа.ВольгажнарадзіласяўХар-
каве, на Украіне. Пазней, у 60-я, сям’я
пераехалаўМінск,якінатойчасадбу-
доўваўся. Маці працавала ў праектнай
арганізацыіархітэктарам.АВольгаІга-
раўна пасляшколы закончылаПалітэх-
нічныінстытут—стала інжынерам-бу-
даўніком.

Хоць нямецкую мову яна чула ад
бацькоў толькі ў дзяцінстве, алеж ня-
мецкіяказкізрабілісваюсправу.Пачала
цікавіцца культурай продкаў: хто яны,
адкуль з’явіліся на беларускай тэрыто-
рыі,якіследпакінуліўгісторыінашай
краіны? У 90-я гады, як толькі ў Бе-
ларусі ўзніклі першыя нацыянальныя
аб’яднанні, ВольгаШтокман прыйшла
ў арганізацыю “Wіedergeburt” (“Адра-
джэнне”):стварацькурсынямецкаймо-
вы. ІўпершынюпатрапілаўГерманію.
Тадымногія немцы пачалі з’язджаць з
БеларусінаНямеччыну—яназастала-
ся.Істварыласуполкунямецкайкульту-
ры“Масты”:бомоцнажадаезнаходзіць,
адбудоўваць усё тое добрае й светлае,
што раней (многія стагоддзі!) злучала
немцаўібеларусаў.Восьтакаявысака-
роднаямэта!Ідапамагаеёйспраўджвац-
цасіладумкі.

Штозлучаебеларусаўінемцаў
Трымаю ў руках невялічкі часопіс,

выданнемякога займаласяВольгаШто-
кман.У ім ёсць артыкулы пра забытыя
старонкігісторыі—забытыяінемцамі,і
беларусамі.Нямецкіяпасяленні,вынікае
з тэкстаў, з’явіліся на беларускай тэры-
торыіўчасыімператрыцыЕкацярыныІІ.
ЦэнтрамнямецкайдыяспарыстаўМінск

(раней Менск): у ім на той час жыло
большза2 тысячычалавек,былацэлая
Нямецкая слабада. Вуліцы ў тым раё-
не называліся Нямецкая, Лютэранская,
Малая Лютэранская. Пазней Нямецкая
стала вуліцай Розы Люксембург, Лютэ-
ранская—Волаха,МалаяЛютэранская
носіць імяКларыЦэткін.Ну хоць якая
“пераемнасць традыцый”... Пра Ня-
мецкую слабаду нагадвае йЛютэранскі
сквер— на месцы былых лютэранскіх
могілак... Блізка тое прыняла да сэрца,
калідаведаласяжорсткуюпраўду,Воль-
гаІгараўна.Звярнуласяўгарвыканкамз
просьбай пазначыць Лютэранскі сквер
памятнымзнакам.Помнікзроблены,іён
будзеўстаноўленыўвесну.

Сярод тых, каго пахавалі ў свой час
налютэранскіхмогілках,быўіВільгельм
ДанілавічГіндэнбург—знакамітыдок-
тар,прэзідэнттаварыстваМінскіхлека-
раў. Ён, сцвярджаюць архівісты, нара-
дзіўсяў1799годзеўМінскайгуберніў
сям’іпрускіхпадданыхіўсёжыццёаддаў
служэннюМінску.Таксталася,штопра

доктара-падзвіжніка даведаўся ў
Пецярбурзе йФёдарДастаеўскі:
адна з яго мінскіх карэспандэн-
так апісала ў лісце, як відавоч-
ца, пахаванне доктара, і Фёдар
Міхайлавічпісаўпраягоўсваім
“Дзённіку пісьменніка”. Таксама
лічыцца,што якраз мінскі лекар
быў прататыпам доктара Гер-
цэнштубэ,аднагозгерояўрамана
Дастаеўскага “Браты Карамаза-
вы”— бескарыслівага, адданага
сваёйсправейдобрагачалавека.
ПрадоктараГіндэнбургаўспамі-
наў і бацькаМаксіма Багданові-
ча—АдамЯгоравічБагдановіч:
у 15 гадоў ён стаў відавочцам
усенароднага пахавання вядома-
га мінчука. Пра тое ёсць згадка
ў кнізе ўспамінаў Адама Багда-
новіча“Явсюжизньстремилсяк
свету”(Мінск,“ЛітаратураіМас-
тацтва”,2012).

У другой палове XІX стагоддзя ў
Мінску стаялі дзве лютэранскія кірхі:
адна — у Нямецкай слабадзе, другая
— на Захар’еўскай, галоўнай вуліцы
сталіцы (цяпер праспект Незалежнас-
ці).ВольгаШтокманлічыць,штолюдзі
малаведаюцьпраМарцінаЛютэра,які
500гадоўтамупрыбіўдадзвярэйцарк-
выўВітэнберзе95сваіхтэзісаў.Першая
Вітэнбергскаябіблія,выдадзенаярэфар-
матарамцарквынанямецкайлітаратур-
най мове, выйшла ў 1534 годзе. Таму
Марціна Лютэра немцы пры выпадку
параўноўваюць з беларускімФранцыс-
кам Скарынам, які 23 кнігі Бібліі на-
друкаваў на старабеларускай мове, па-
чынаючыз1517года.Вольгастварыла

ўгалерэівыставупраМарцінаЛютэра,
ёсцьтаміяговыява.Якпачалаянаціка-
віццалютэранскайцарквой,тозапрасілі
яе на курс лекцый у Санкт-Пецярбург,
у Тэалагічную семінарыю Евангеліч-
на-лютэранскайцарквы.ПазнейВольга
Ігараўнастварылалютэранскуюабшчы-
нуўБеларусі.Лічыць:рэлігія—важны
элементкультурыкожнаганарода.Ава-
коллютэранскайцарквы,яківаколлю-
бой іншай,склаласянямалатрадыцый,
падзейісвят.

У сваім часопісе Вольга Штокман
згадвае шмат знакамітых немцаў, якія
ранейжылінатэрыторыіБеларусі,зра-
білісвойунёсакуяекультуруйнавуку.
Сярод іхКарл Гібенталь, які ў 1811-12
гадахбыўінспектарамМінскагаўрачэб-
нагаўпраўлення.Ёнаднымзпершыху
Еўропепрапанаваўвыкарыстоўвацьгіпс
пры лячэнні пераломаў. Немец Тэадор
Гаусманстаўзаслужанымдзеячамнавук
БССР:у1936-41гадахпрацаваўуАкадэ-

міінавук.Засваюкар’ерумедыкнапісаў
больш200навуковыхпрац.

Цэлую старонку прысвяціла Вольга
ІгараўнаграфскамуродуЧапскіх.Найвя-
домымізягосталіЭмерыкГутэн-Чапскі
йягосынКарл(Караль).КаральЧапскі
дзесяцьгодбыў,цяпербысказалі,мэрам
Мінска.Ёндавёўдаладубудынакгарад-
скогатэатра—цяперНацыянальныака-
дэмічнытэатрімяЯнкіКупалы.Будынак
піўзавода “Аліварыя” таксама ўзводзіў
Караль. На яго рахунку й будаўніцтва
мастацеразракуСвіслачуМінску,якіў
нашыднізлучаевуліцыНямігайМаксіма
Багдановіча.Ямуналежалашматзямельі
маёнткаў.ПалацКараляўПрылуках,на-
прыклад,быўузноўленыпаслявайнына-

маганняміНДІаховыраслін,
якіразмяшчаеццатамісён-
ня.СямейныжмаёнтакЧап-
скіх у Станькаве, на жаль,
не захаваўся. Але такія бу-
дынкі,якдомдляпрыслугі,
альтанка,свіран,кузняйка-
роўнік стаяць, не кранутыя
часам.Сяродіхвыдзяляецца
“Скарбчык”—прыгожымі-
ніяцюрны замак з вежамі, у
якімЧапскіяразмяшчалібіб-
ліятэку(20000экзэмпляраў
кніжак),атаксамакалекцыю
нумізматыкійжывапісу.Бу-
дынак і цяпер прыцягвае
ўвагу падарожнікаў. А вялі-
кую частку каштоўнай ка-
лекцыі гаспадарам удалося
вывезці перад Першай су-
светнай вайной у Польшчу,

і там адкрытыМузей Чапскіх. (Поўная
назва—МузейімяЭмерыкаГутэн-Чап-
скага,уПалацыЧапскіхуКракавенавул.
Пілсудскага,12.Гэтафіліялкракаўскага
Нацыянальнага музея. 28 чэрвеня 2013
года пасля капрамонту Нацыянальны
музей адкрыў уПалацы Чапскіх нуміз-
матычнуювыставу“EuropejskіeCentrum
NumіzmatykіPolskіej”(Еўрапейскіцэнтр
польскай нумізматыкі). У музеі захоў-
ваюцца каля 100 тысяч нумізматычных
матэрыялаў, сярэднявечныя карты й ру-
капісы. Больш падрабязна пра тое і на-
шчадкаўродуЧапскіх—уартыкулепра-
фесара Адама Мальдзіса http://czapskі.
by/stankovo-krakov-muzej-jemerіka-fon-
gutten-chapskogo/—Рэд.)

Праект“Дыялог”,якірэалізуесупол-
ка“Масты”началезВольгайШтокман,
прадаўжае дыялог — культур, рэлігій,
традыцыйдыгісторыінемцаўібелару-
саў,якіяжывуцьпобачузгодзе.

Ган на Лагун

Га ле рэя з ня мец кім пі ра гом
Куль тур на-асвет ніц кае аб’ яд нан не ня мец кай куль ту ры “Мас ты”  
ад кры ла ў Мін ску га ле рэю “Дыя лог”

Воль га Што кман у галерыі “Дыя лог”

Эдуард-Аранд Гадлеўскі, прамы нашчадак 
Эмерыка Чапскага, і яго жонка Аляксандра  

Ваньковіч дэ Аранда. Мінск, 2009 г.

Будынак “Скарбчык” у Станькаве



8 Голас Радзімы  пятніца, 28 снежня, 2018 

Мінскіяўрачы-ўдзельнікі
Міжнароднагамедыцынска-
гафоруму,штопраходзіў
удаўгаўпілсе,наведалі
супляменнікаў
уБеларускімдоме

Даўгаўпілскі Цэнтр беларус-
кай культуры (ЦБК) у суботу,
15 снежня, наведала дэлегацыя
ўдзельнікаў ІІІ Міжнароднага
форуму “Медыцына-2018”. Ме-
дыкам цікава было непасрэдна
тутазнаёміццазпрацайунікаль-
найдляЛатвііструктуры.Форум
у Даўгаўпілсе зладзіла сёлета
Латвійскаетаварыстваўрачоўсу-
польназБеларускайасацыяцыяй
урачоў. На форуме абмяняліся
досведампрацы.Праходзіўён,як
іпапярэднія,уфармацевыступ-
ленняў вядучых спецыялістаў
абедзвюх краін, асноўнай тэмай
дакладаў, дыскусій сёлета сталі
дыягностыка,лячэннейрэабілі-
тацыяпацыентаў,штоперанеслі
неінфекцыйныязахворванні.

Першы форум прайшоў у
снежні2016-га,ёнатрымаўвы-

сокуюацэнкуяклатышскіх,так
ібеларускіхкалег.Двухдзённы
форум,казалігосці—цудоўная
платформа,кабнадзвюхканфе-
рэнцыях падзяліцца досведам,
даведацца пра нешта новае.
СябрыТаварыстваўрачоўЛат-
віі ды Беларускай асацыяцыі
ўрачоўлічаць,штозапазычван-
не ведаў і досведу — лепшы
спосаб развіцця стасункаў як

між краінамі, так і прафесій-
нымісуполкамімедыкаў.Арга-
нізатары ўпэўнены,штомеды-
цынская сфера як Латвіі, так і
Беларусі развіваецца паспяхо-
ва: у адпаведнасці з лепшымі
еўратрэндаміХХІстагоддзя.

Летасьбеларускіямедыкіўжо
наведваліЦБК.Сустрэчазрабіла
наіхстаноўчаеўражанне,тамуй
сёлетакаля60-іўдзельнікаўфо-

румузусіхкуткоўБеларусі,ме-
дустаноў рознага профілю зноў
выказалі жаданне наведаць гас-
цінныБеларускідом,сустрэцца
зсупляменнікамі.Унефармаль-
най атмасферы, за кубкам кавы
й гарбаты, прайшла сустрэча,
зладжаная супрацоўнікаміЦБК,
прычым—вельміплённа,выні-
кова.Жывуюцікавасцьугасцей
выклікалі прэзентацыяйпадра-
бязнымойаповедпрадзейнасць
установы, творчых гуртоў, пра
імпрэзы, якія тут праводзяцца.
Быў таксама яркі, эмацыйны
аповедГаліныСантоцкайабна-
шымпраекцеда100-годдзяЛат-
віі“Куфарбеларускіхскарбаў”і
праадкрытуюнядаўнамузейную
экспазіцыю“Беларускаяхатка”.

Госці прывезлі нам у пада-
рунактрадыцыйныябеларускія
сувеніры,кнігі,аяшчэ—суве-
нірнаепанозфрагментамкопіі
Слуцкага пояса, вырабленага ў
2-йпаловеXVІІІ—пачаткуXІX
стагоддзя.Упанотымадноўле-
ны прыёмы ткацтва, характэр-

наяарнаментацыя,колерыгіста-
рычнагаўзору.Пановыраблена,
казалі, на чаўночных кроснах.
Як вядома, Слуцкія паясы —
гэта гонарБеларусі, прызнанае
ва ўсім свеце дасягненне бела-
рускай шматвяковай культуры.
Кожныпоясперасягаезначэнне
дарагойпобытавайрэчы—гэта
твормастацтва.Пратое,уруча-
ючы падарункі, казала кіраўні-
ца дэлегацыі, кандыдат навук,
дацэнт РНПЦ медыцынскіх
тэхналогій з Мінска Таццяна
Цераховіч.Госці,ад’язджаючы,
дзякавалі за душэўнае, роднае
асяроддзе,штоадчулісябеўнас
—якнаРадзіме.Мыразамспя-
валі беларускіяпесні, анараз-
вітанневыказалінадзею:будзем
супрацоўнічацьінадалей.

Ма рыя Па мець ка, 
метадысткаЦэнтрабеларускай

культуры,г.Даўгаўпілс

повязь часоў
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РазаМ

Падарылі Слуцкі пояс

імяталенавітагабеларусавернутаз
нябытудзякуючыягонымземлякам

Артур Бартэльс у Варшаве напры-
канцыДругойсусветнайвайныбыўвя-
домымногімякскладальнікнефармаль-
нага гімна “A tu jestWarszawa”.Сёння
імяпаэташануеццаіўБеларусі—боён
жа наш зямляк, супляменнік! Беларус-
кія літаратуразнаўцы ў снежні прэзен-
тавалі каштоўную кнігу, што служыць
своеасаблівым мастком і дае магчы-
масцьбыломуваршавянінуўвершахна
роднаймовевярнуццанаБацькаўшчы-
ну:топерастворанаяВіктарамГардзеем
паэмаАртураБартэльса“Дзяніскавічы”.
Такім чынам адзначылі й 200-я ўгодкі
земляка.

Дзежменавітанарадзіўся30жніўня
1818годабеларуска-польскіпаэт-песен-
нік,сатырык,карыкатурыст,ілюстратар
і камедыёграф? Тое пакуль дакладна
невядома. Некаторыя даследчыкі пры-
трымліваюццадумкі,штоягорадзімай
варта лічыць Вільню (цяпер Вільнюс).
Аднак літаратары, якія сабраліся на
прэзентацыю ягонай кнігі ў гасцёўні
Музея Якуба Коласа ў Мінску, сцвяр-
джаюць:месцанараджэнняАртураБар-
тэльса—вядомаяўтойчасбеларуская
вёска Дзяніскавічы (цяпер Ганцавіцкі
раёнБрэсцкайвобласці).Аўдоказпры-
водзяцьрадкісамогапаэта—янывось
такгучацьуперакладзезпольскай:“Ві-
таю,палескаявёска,/Дзезорымнеззя-
лі ярчэй./Сплыла тут і першая слёзка/
Здзіцячыхнявінныхвачэй”.Гэтаякраз
у лірычнай паэме “Дзяніскавічы” ёсць
такаяпадказкадаследчыкам.Творстаў
вядомынам,сённяшнімбеларусам,дзя-
куючы кандыдату філалагічных навук
АнатолюТрафімчыку—ёнзнайшоўяго
ўархівахПольшчы.Пераклаўпаэмуна
цудоўную, сакавітую беларускую мову
вядомыпаэтВіктарГардзей.(Дарэчы,і
АнатольТрафімчык,іВіктарГардзей—
саміродамзГанцавіцкагараёна.Увёс-
цыМалыяКруговічыда50-годдзяпісь-
менніка (1996) іменемВіктара Гардзея
названа вуліца, на якой ённарадзіўся і

жыў.Анамесцыхаты,дзежыласялян-
скаясям’яГардзеяў,у2017годзеўста-
ляваныпамятнызнак.—Рэд.)Выдаць
кнігу рупліўцам-землякам, цяперашнім
мінчукам, дапамог старшыняМінскага
згуртаваннянашчадкаўшляхтыІгарЧа-
калаў-Шыдлоўскі.

Паэма “Дзяніскавічы”, па ўсёй бач-
насці, пісалася пад час апошняга пры-
езду аўтара ў родны кут: у 1862 годзе.
Друкаваласяў1878годзеўпаляўнічым
часопісе“Lowіec”.Янафактычнайста-
ласвоеасаблівайпаляўнічайэпапеяй.У
паэме апісваюцца як асаблівасці паля-
ванняўбеларускімлесенапрацягуўсяго
года,такінепаўторнаябеларускаяпры-
рода.Шматможнадаведаццайпражыц-
цё, звычаі паляўнічых. Нягледзячы на
тое,штотворнапісаныбыўнапольскай
мове,уімсустракаеццавельмішматбе-
ларусізмаўірэгіянізмаў—штояшчэраз
пацвярджаеверсіюпрабеларускіякарані
АртураБартэльса.

УтыячасывёскаДзяніскавічыйлес
вакол яе ўваходзілі ўКлецкую ардына-
цыю князёў Радзівілаў. Таму ёсць зда-
гадка, што Артур Бартэльс мог быць
пазашлюбным сынам князя Радзівіла,
нарадзіўсяжусям’іпамешчыка,якіты-
міземлямікіраваў.Іншыякрыніцынам
сведчаць:адукацыюёнатрымаўуСанкт-
ПецярбурзейПарыжы.Стаўвядомы,ка-
ліпераехаўуВаршаву.Быўсяродудзель-

нікаў паўстання 1863 года. Каля 1875
годападаўсяўгорадКракаў,якінатой
часуваходзіўускладАўстрыйскайімпе-
рыі,дзеспрабаваўсябеўжурналістыцы.

ДанасдайшлішматлікіятворыАр-
тура Бартэльса: чатыры паэмы, у тым
лікупаэма“Tydzіenpoleskі”,сораквер-
шаў зборніка “Pіosenkі і satyry”, сем
п’ес, пяць нарысаў пра паляванне на
Літве (так, як вядома, называлася гіс-
тарычная частка тэрыторыі сучаснай

Беларусі). Таксама творчая спадчына
Бартэльса— і ноты з песнямі.Цікава,
што Артур Бартэльс стварыў тры гра-
фічныяраманы,друкаваннеякіхуеўра-
пейскайлітаратурысталамоднымзнач-
на пазней. Аснова тых графічных ра-
манаў— малюнак, выкананы ў кары-
катурнай манеры, а тэкст іграе толькі
дапаможную ролю. Заўважым: аўтар
цудоўнамаляваў.

Укнізе,якаянядаўнавыйшлаўМін-
ску,побачзпаэмай“Дзяніскавічы”пера-
друкаваныйальбомАртураБартэльса—
з арыгінальнымі малюнкамі ў колеры
“Літоўскія тыпы”. У сваіх карыкатурах
ёнзвычайнавысмейваўзаганныязвыч-
кі дваранства й дробнай местачковай
шляхты,даякой ісамналежаў.Гумар і
сатыра—гэтатое,штодобраўдавалася
АртуруБартэльсу.

Памёр ён 23 снежня 1885 года ў
Кракаве. Там і знаходзіцца яго магіла:
на Ракавецкіх могілках, побач з ягонай
жонкайзродуВаньковічаў.Даследчыкі
творчасці Артура Бартэльса ў Беларусі
непрамінулімагчымасці,кабнаведацца
туды,пакланіццавядомамусуайчынніку.

Ган на Ла гун

Артур Бартэльс і яго “Дзяніскавічы” 

Анатоль Трафімчык і Віктар Гардзей прэзентуюць кнігу

Сучасны краявід у Дзяніскавічах
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Падоранае сувенірнае пано

Цёплая сустрэча ў Беларускім культурным цэнтры


