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ВесткісВята

Мова 
матчына, 

мова 
душы      
Стар. 2

Больш ведаць —  
каб лепш разумець  

500-годдзю беларускага 
кнігадрукавання прысвячаўся 

Навукова-культурны форум у мінскім 
Палацы мастацтваў      Стар. 3

Покліч Айчыны
Пялёстачкам-

адвейкай называла 
сябе паэтка і 

перакладчыца Мая 
Львовіч     Стар. 4

Іван Ждановіч

творы жывапісу беларускай 
мастачкі з Парыжа Ларысы 
Нуры-Шакінко прыцягваюць 
увагу прафесіяналаў і 
аматараў па ўсім свеце, бо 
яны перадаюць адчуванне 
светлай радасці, надзеі на 
шчасце

Хутка, хутка ўжо, адсвяткаваўшы 
вясёлую Масленіцу, пачнуць белару-
сы Вясну гукаць. Як вядома, паважалі 
яе спрадвеку нашы продкі як багіню, 
таму й называлі — паважліва. І 
ўшаноўвалі — святамі ў яе гонар, 
таму і пішам у гэтым кантэксце мы імя 
Вясны-прыгажуні з вялікай літары: як 
імёны Зеўса, Апалона, Афіны… Да-
рэчы, даследчыкі сцвярджаюць, што 

і пантэон дахрысціянскіх багоў на-
шых продкаў — надзвычай цікавы, 
а тыя абрады, святы народныя, песні 
абрадавыя, што й па сёння жывыя 
ў беларусаў — гэта толькі прыго-
жае рэха вялікіх і даўніх духоўна-
культурных традыцый. 

У Парыж вясна звычайна 
прыходзіць раней, чым на Беларусь. А 
сёлета, паведамляецца на сайце бела-
рускай Амбасады ў Францыі, яшчэ 1 лю-
тага там адкрылася выстава мастацкіх 
работ і паказ моды “Напярэдадні вяс-
ны”. Выставачны праект беларускай 
мастачкі Ларысы Нуры-Шакінко і 
французкага куцюр’е Жан-Мары Пю-
жоля здзейснены пры падтрымцы Ам-
басады Беларусі ў Францыі. Месца для 
выставы абралі знакавае: “Інаўгурацыя 
выставы прайшла ў былым палацы 

Ротшыльдаў, дзе ў цяперашні час раз-
мяшчаецца адзін з самых прэстыжных 
клубаў французкай сталіцы “Cercle de 
l’Union interalliée”, які сёлета адзначае 
100-годдзе свайго стварэння”. Дарэчы, 
прэзідэнт клуба Дэніс дэ Кергарлай, 
два віцэ-прэзідэнты, а таксама каля ста 
сяброў клуба і прадстаўнікоў француз-
кай грамадскасці былі на вернісажы. 
Выступаючы там, Амбасадар Беларусі 
ў Францыі Павел Латушка падкрэсліў: 
гэты праект — добры прыклад бела-
руска-французкага супрацоўніцтва ў 
сферы моды, у стварэнні новых калек-
цый адзення. І сапраўды, такая сутвор-
часць таленавітых людзей — вялікая 
каштоўнасць: французкі куцюр’е 
Жан-Мары Пюжоль выкарыстоўвае 
ў вячэрніх уборах, якія стварае, каля-
ровую гаму мастацкіх работ Ларысы 

Нуры-Шакінко.
Павел Латушка падкрэсліў: цягам 

апошніх трох гадоў у Францыі прайшлі 
маштабныя Дні беларускай культуры, 
у плыні якіх адбылося больш за 100 
розных мерапрыемстваў у 40 гара-
дах Францыі — іх наведала каля 350 
тысяч французаў. І ўсё гэта, лічыць Ам-
басадар, спрыяе ўмацаванню белару-
ска-французкага супрацоўніцтва, да-
памагае лепшаму спазнанню Беларусі 

ў Францыі. А мастачка Ларыса Нуры-
Шакінко, варта дадаць, арыгінальна 
ўпрыгожвае такую супрацу.    

➔	Стар. 4

Прадчуванне блізкай вясны

Кацярына Мядзведская

Моцныя, натхнёныя паэ-
тычныя радкі не раз у гісторыі 
стваралі “канал для сувязі”, для 
паразумення паміж людзьмі. 
Запальвалі сэрцы. Прасвятлялі 
розумы. Акрылялі, давалі сілы для 
подзвігу. А словы гімнаў і ўвогуле 
яднаюць народы, нацыі — стано-
вяцца рэальнаю духоўнаю сілай. 
Дарэчы, першы касманаўт Зямлі 
Юрый Гагарын прызнаваўся, што 
менавіта верш Янкі Купалы “Хлоп-
чык і лётчык” (пэўна, у перакладзе 
на рускую мову...) абудзіў у яго ў 
дзяцінстве жаданне стаць лётчы-
кам. Вось і творча-дыпламатыч-
нае мерапрыемства ў МЗС было 
прысвечана як Дню роднай мовы, 
так і 135-годдзю з дня нараджэння 
Песняра. Самым папулярным на 
імпрэзе быў верш “А хто там ідзе?”: 
прагучаў больш за 10 разоў. Яго 
дэкламавалі Амбасадары Індыі, 
Палесціны, Карэі, Румыніі, Сірыі, 
Ізраіля, В’етнама... І тое не дзіўна: 

перакладзены ж верш на 84 мовы. 
Намеснік Міністра замежных 
спраў Беларусі Алег Краўчанка ў 
размове з журналістамі адзначаў: 
“Замежныя дыпламаты, якія пра-
цуюць у Беларусі, адчулі: верш 
“А хто там ідзе?” у найбольшай 
ступені выяўляе думкі, мары і 
спадзяванні беларускага народа, 

якія адлюстроўваў у сваёй паэзіі 
Янка Купала”. Сам Алег Іванавіч 
прачытаў верш “Не загаснуць 
зоркі ў небе” і прызнаўся: гэта — 
яго любімы.

Атмасфера ў зале была 
душэўная. Многія з дыпламатаў 
выказвалі цёплыя пачуцці да Ку-
палавай лірыкі, амаль усе чыталі 

вершы на дзвюх мовах: роднай 
і па-беларуску. Жартавалі. Ам-
басадар Германіі Петэр Дэтмар, 
напрыклад, так распачаў высту-
пленне: “Дзякуй, што нягледзячы 
на леташні досвед, вы запрасілі 
мяне зноў... Паспрабую палеп-
шыць сваё вымаўленне сёлета”.    
➔	Стар. 2

З Купалам — вакол свету

Амбасадар Азербайджана Лаціф Гандзілаў чытае верш Янкі Купалы “Хлопчык і лётчык”   

Кнігі ў падарунак 
гімназістам
Новыя айчынныя выданні 
перададзены Вільнюскай 
беларускай гімназіі імя 
Францыска скарыны

Дэлегацыя з Беларусі, якую 
ўзначальваў намеснік Міністра 
інфармацыі Аляксандр Карлюкевіч, 
прымала ўдзел у 18-й Міжнароднай 
Вільнюскай кніжнай выставе-
кірмашы. На нацыянальным стэндзе 
былі прадстаўлены лепшыя ўзоры 
кніжнай прадукцыі, выпушчаныя 
ў свет у 2016 годзе выдавецтвамі 
“Беларусь”, “Беларуская энцыклапе-
дыя імя Петруся Броўкі”, “Мастац-
кая літаратура”, “Вышэйшая школа”, 
“Народная асвета”, выдавецкімі 
дамамі “Звязда”, “Беларуская на-
вука” ды іншымі. Ладзілася так-
сама экспазіцыя кніг, прысве-
чаных 500-годдзю беларускага 
кнігадрукавання. Беларусь на вы-
ставе прадстаўлялі кнігагандлёвая 
арганізацыя “Белкніга” і музей “Зам-
кавы комплекс “Мір”.

Беларуская дэлегацыя наведала 
й Вільнюскую беларускую гімназію 
імя Ф. Скарыны. У падарунак на-
вучальнай установе перададзена 
шэсць вялікіх камплектаў кніг, у 
кожным з якіх — па 127 найноўшых 
беларускіх выданняў. А ў адказ 
гімназісты зладзілі для гасцей пры-
гожы канцэрт.

Нагадаем, Віленская беларуская 
гімназія была афіцыйна адкрыта ў 
студзені 1919 года. Яна стала ад-
ной з першых беларускіх сярэдніх 
школ у Літве. Сёння гэта адзіная 
беларускамоўная навучальная 
ўстанова ў суседняй краіне, якая дае 
поўную сярэднюю адукацыю.

Амбасадары 
36 краін 
чыталі вершы 
Янкі Купалы ў 
Міністэрстве 
замежных спраў 
Беларусі 

Ларыса Нуры-Шакінко

Чысты бераг
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З Купалам — вакол свету
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)

Амбасадар Румыніі Віорал Ма-
сану папярэдзіў: “У маім выкананні 
прагучыць ужо сёмая версія “А хто 
там ідзе?”. Вельмі прыгожа і амаль 
без акцэнту чыталі паэзію дыпла-
маты з Італіі, Кітая, Японіі, Швецыі. 
Надзвычай вобразна і эмацыйна тое 
атрымалася ў Амбасадара Эквадора 
Карласа Умберта Ларэа. Ён адзначаў, 
што паэзія Купалы вельмі меладыч-
ная, і таму, пэўна, так лёгка пераства-
раецца на пявучую іспанскую мову. 

“Янка Купала ў сваёй творчасці 
не быў прывязаны да адной якой-
небудзь мясціны, — расказвалі на 
імпрэзе вядучыя. — Імя народнага 
паэта Беларусі шырока вядомае як 
на Радзіме, так і ў краінах, дзе ён жыў 
і працаваў, і дзе не быў ніколі”. Пры-
чым з рознымі краінамі знаходзілі 
ў Купалы нейкую сувязь. Паэт 
адпачываў у Грузіі, разам з сябрамі 
здзейсніў вандроўку ў Фінляндыю, 
жыў у Расіі, Літве, бываў у Германіі, 
Украіне... З Францыі родам ягоная 
цешча — маці жонкі Уладзіславы 
Францаўны, а першыя свае вершы 
Пясняр пісаў па-польску.

Цікавыя каментары-падводкі 
да выступленняў Амбасадараў 
узмацнялі ўражанне, што Янка Купа-
ла — гэта чалавек свету, блізкі і зразу-
мелы кожнаму. У Латвіі цяпер працуе 
школа з беларускай мовай выкла-
дання яго імя, у Бразіліі — бібліятэка, 
а ў Араў-парку гарадка Манро, што 
непадалёк ад Нью-Ёрка, у 1970-м 
быў усталяваны бюст Янкі Купалы, 
помнік яму ёсць і ў Маскве... Творы 
паэта перакладзены амаль на 100 
моваў. Нават па-японску гучыць сён-

ня Купалава “Спадчына”. Дый сам ён 
валодаў рознымі мовамі, перакладаў 
на беларускую такія творы, як “Слова 
пра паход Ігаравы”, польскія тэксты ў 
п’есах Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча 
“Ідылія” і “Залёты”, лібрэта оперы 
“Галька” Станіслава Манюшкі, па-
эму Аляксандра Пушкіна “Медны 
коннік”, шэраг вершаў і паэм Тараса 
Шаўчэнкі, асобныя творы Мікалая 
Някрасава, Івана Крылова, Адама 
Міцкевіча, Уладзіслава Сыракомлі ды 
многіх іншых. Калі ж прамой сувязі 
паміж паэтам і краінай не было, то яе 
па-майстэрску стваралі. Злучальныя 
нітачкі працягнулі нават да Эквадо-
ра. Супрацоўніца музея Янкі Купалы, 
вядучая імпрэзы Вольга Пархімовіч 
распавяла: “Эквадор наведваў Аляк-

сандр Галынскі, удзельнік Паўстання 
1830-31 гадоў, а менавіта высокімі 
патрыятычнымі памкненнямі тых 
паўстанцаў натхняўся Янка Купала”.

На імпрэзе ў МЗС была 
прадстаўлена і экспазіцыя з фондаў 
Купалаўскага музея “Я нясу вам дар”. 
Выстава знаёміць са старонкамі жыц-
ця і творчасці паэта, радзімай Вязын-
кай і народным святам Купалле, на 
якое нарадзіўся Пясняр. Упершыню 
ў экспазіцыі прадстаўлены партрэ-
ты бацькоў Янкі Купалы: Дамініка 
Луцэвіча і Бянігны Валасевіч. “Гэта 
фантазійнае ўяўленне аўтара-
мастака, таму што фотаздымкаў, 
на жаль, не захавалася, — казала 
дырэктарка Дзяржлітмузея Янкі Ку-
палы Алена Ляшковіч. — У архіве 

музея ёсць толькі партрэт маці 
Купалы ў 60-гадовым узросце. Ма-
стаку Віктару Нямцову прыйшлося 
рабіць партрэты па апісаннях, што 
захаваліся, у адпаведнасці з законамі 
фізіягномікі”.

Сумесная акцыя МЗС і 
Купалаўскага музея “Чытаем Ку-
палу разам” у Дзень роднай мовы 
праходзіла ў пяты раз, і ўжо трэці з 
іх — у сценах МЗС. Па словах Алега 
Краўчанкі, гэта стала добрай трады-
цыяй, якая будзе працягнута і нада-
лей. 

Асаблівую атмасферу беларус-
касці ствараў на свяце фольк-гурт 
“Страла” Белдзяржуніверсітэта куль-
туры і мастацтваў: гучалі аўтэнтычныя 
песні, дуда, бубен, скрыпка, барабан.

Паэтычную назву для 
свята роднай мовы абралі 
актывісты суполкі “Голас 
радзімы” з Мікалаева: “Па-
беларуску сэрцайка спявае” 

Ці заўважалі: дзе б ні быў, дзе б ні 
жыў, а дома зноў пачынаеш гаварыць 
на мове бацькоў. Так і ў мяне, калі 
бываю ў вёсцы Сімвічы Глускага ра-
ёна Магілёўшчыны. Там нарадзілася, 
там жывуць родныя мне людзі. Сама 
ж — ва Украіне, у Мікалаеве. І як жа 
добра, што й тут знайшліся белару-
сы-аднадумцы, і ўтварылі мы разам 
суполку. Поўная назва яе: грамадская 
арганізацыя “Мікалаеўскае абласное 
нацыянальна-культурнае таварыства 
беларусаў “Голас Радзімы”. Супол-
ка ўжо вядомая і ў горадзе, і далей. 
Мы Дзень роднай мовы адзначаем 
— штогод. Бо даўно заўважылі, і аж 
да камячка ў горле, да слёз прачулі-
зразумелі: менавіта ўдалечыні ад 
Бацькаўшчыны родная мова — гэта 
як “глыток паветра”, і як “бальзам на 
рану”, і як “светлая згадка”... Так лірычна, 
трохі нават “на слязе” ўспрымаюць 
гучанне роднай мовы далёка не ўсе. 
Аднак у нашай суполцы большасць 
— жанчыны, з чуллівымі душамі. Нам 
— можна даць волю пачуццям! Вось 
і ладзім заўсёды Дзень роднай мовы 
— як своеасаблівае свята для душы.

Сёлета прыгожую, паэтычную на-
зву для свята выбралі: “Па-беларуску 
сэрцайка спявае”. Дарэчы, у 
знакамітага ансамбля “Сябры”, здаец-
ца, была песня з падобнымі словамі: 

“Паклон табе, Радзіма дарагая!/ Пад 
сонцам далі белыя твае./ Сама зя-
мелька песні тут спявае/ І сэрца бе-
ларускае — пяе”. Хораша! На свята, 
прысвечанае Міжнароднаму дню 
роднай мовы, мы сабраліся 18 лютага 
ў Цэнтральнай гарадской бібліятэцы 
імя М. Л. Крапіўніцкага. Ёсць там утуль-
ная кіналекцыйная зала, прычым, што 
ўзрушыла: людзей сабралася шмат! 
Мы запрасілі “на агеньчык” гараджан, 
жыхароў вобласці, прыехаў нават кон-
сул Генконсульства Беларусі ў Адэсе 
Сяргей Мяльгуй. Былі паважаныя 
людзі з абласной дзяржадміністрацыі, 
гарсавета, савета нацыянальных 
таварыстваў вобласці, ветэраны. 
Прыйшлі як беларусы, так і тыя, каго 
проста цікавіць наша культура, мова, 

літаратура.
Вельмі прыемна было атрымаць 

вітальны ліст на адрас нашай суполкі 
ад Надзвычайнага i Паўнамоцнага 
Амбасадара Рэспублiкi Беларусь ва 
Украiне Ігара Сокала. Мы зачыталі яго 
прывітанне і віншаванне ўдзельнікам 
і гасцям свята. Ігар Сяргеевіч 
падкрэсліў: сёлета — асаблівы, зна-
кавы год для беларускай культуры. 
У Беларусі, за яе межамі ўжо ладзяц-
ца святочныя мерапрыемствы да 
135-годдзя нашых Песняроў — Янкі 
Купалы і Якуба Коласа. Сёлета ж мы 
адзначаем і 500-годдзе беларускага 
кнігадрукавання. Дарэчы, суполка 
“Голас Радзімы” таксама плануе рас-
казаць жыхарам Мікалаева пра на-
шага вялікага земляка-палачаніна 

Францыска Скарыну. Што 
менавіта ён — першадру-
кар на ўсходнславянскіх 
землях, ды і ў знакамітага 
друкара Івана Фёдара-
ва ёсць беларускія ро-
давыя карані. (Гл. “Іван, 
сын Фёдараў — ро-
дам з Вілейшчыны”, ГР, 
2.06.2016. — Рэд.)

Пад час літаратурна-музычнай 
кампазіцыі “Па-беларуску сэрцайка 
спявае” мы расказвалі пра творчасць 
беларускіх пісьменнікаў, чыталі іх 
творы. Гаварылі пра нашы прыгожыя 
словы, пра даўнія традыцыі белару-
скай культуры. А песні па-беларуску 
выконваў фальклорны гурт суполкі. 
Выдатна дапаўнялі аповед слайды, 
відэасюжэты пра Беларусь, запісы 
песень вядомых беларускіх артыстаў. 

Падрыхтавалі мы і прыгожую да-
кументальна-прадметную выставу. 
Там былі як кнігі з фондаў бібліятэкі, 
так і з нашых уласных збораў, а таксама 
вырабы народных майстроў у нацыя-
нальным стылі, розная друкаваная і 
сувенірная прадукцыя. Мы расказвалі 
такім чынам пра сучасную Беларусь, 
яе дасягненні, давалі кансультацыі на-
конт турыстычных маршрутаў: куды 
паехаць, што паглядзець. Дарэчы, з 
цікавасцю ўсе знаёміліся і з газетай 
“Голас Радзімы”, якая для нас — добры 
сябар, дарадца, суразмоўца. Якраз 
яна, казалі мы, прыносіць нам кож-
ны тыдзень роднае слова з любімай 
Бацькаўшчыны.

Па вачах людзей бачылі: белару-
ская мова ў Мікалаеве — не чужая. 
Госці ж нават падпявалі фальклорна-
му гурту, дарылі нам шчырыя апла-
дысменты. Зрэшты, так і павінна быць, 
бо мова матчына — гэта заўсёды 
мова душы. 

Дзякуй усім, хто ў Мікалаеве з па-
вагай ставіцца да Беларусі, беларусаў. 
Акрамя кіраўніцтва бібліятэкі, нам 
дапамагалі здзейсніць задуманае 
спецыялісты з упраўлення культуры, 
нацыянальнасцяў і рэлігій абласной 
дзяржадміністрацыі ды ўпраўлення 
па пытаннях культуры і аховы куль-
турнай спадчыны гарсавета, пава-
жаныя людзі з Савета нацыянальных 
таварыстваў вобласці. Вельмі радуе, 
што ёсць у суполкі “Голас Радзімы” 
паразуменне, творчыя кантакты 
з Мікалаеўскім дзяржаўным вы-
шэйшым музычным вучылішчам, 
Мікалаеўскім каледжам культуры і 
мастацтваў: спадзяемся, каштоўная 
супраца будзе мець працяг.

Таццяна Дзяменнікава, 
 кіраўніца суполкі “Голас 

Радзімы”, г. Мікалаеў

Мова матчына, мова душы

Перад калегамі-дыпламатамі выступае Амбасадар Германіі Петэр Дэтмар

Газета “Голас Радзімы” на выставе 

Жывая плынь 
родных слоў
Алесь Мурочак

Шэраг імпрэзаў, 
прысвечаных Міжнароднаму 
дню роднай мовы, прайшоў у 
Беларусі

Найлепшае прысвячэнне роднай 
мове — гэта, безумоўна, карыстанне 
ёю. Штодня, а не толькі па святах. Гэ-
таксама й вада крыніцы заўсёды чы-
стаю будзе, смачнаю, калі з крыніцы 
піць — а не толькі гасцям паказваць: 
маўляў, і ў нас ёсць… Сказаць пару 
слоў па-беларуску — няцяжка. А 
паспрабуй выказаць на мове свае 
пачуцці, думкі, паспрабуй прызнацца 
ў каханні, апісаць спасцігнутыя табою 
жыццёвыя ісціны… Вось тады і ад-
чуеш сапраўдную сілу, якой валодае 
жывая плынь родных слоў.

Дзень роднай мовы, які называ-
юць Днём вяртання да вытокаў, ад-
значаецца па свеце 21 лютага. Ён быў 
абвешчаны ЮНЕСКА ў 2000 годзе. 

Розныя імпрэзы, акцыі ладзіліся 
і ў Беларусі: у школах, універсітэтах, 
клубах, музеях, бібліятэках, су-
полках. Такім чынам іх удзельнікі 
сцвярджалі: беларуская мова жыве, 
развіваецца, натхняе, прасвятляе, 
узвышае… Дзяржаўны літаратурна-
мемарыяльны музей Якуба Кола-
са правёў 21 лютага акцыю “Дзя-
сятка — за Коласа!”. Яе ўдзельнікі 
пісалі дыктоўку па творах Песняра, 
вызначалі, з якога твора ўзяты ўрывак. 
Хто напісаў дыктоўку на 10 балаў, 
правільна вызначыў твор — атрымалі 
падзякі, памятныя сувеніры. А на 
Свяце роднай мовы ў мінскім клубе 
“Грай” было шмат розных забаўлянак 
і сюрпрызаў, сярод якіх гульнятэка і 
конкурсы. І ўвесь вечар гучала бела-
руская музыка.

Роднае слова ў Мікалаеве — у вялікай пашане
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Людміла Малей

Друкаваная кніга “Псалтыр” на 
старажытнай беларускай мове была 
першаю выдадзена Францыскам 
Скарынам: 6 жніўня 1517 года ў Пра-
зе. Якраз тую падзею мы адзначаем, 
рыхтуемся да Свята беларускага 
пісьменства, што да яе дастасава-
на. І ўжо на пачатку Года Скарыны 
прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, 
гісторыкі, мовазнаўцы, паэты і музы-
канты сабраліся ў мінскім Палацы 
мастацтваў: там прайшоў навукова-
культурны форум “Ф. Скарына — наш 
гістарычны лёс, наша мінулае, наша 
цяпершчына, наша будучыня”. Гэтак 
ушанавана памяць беларускага і 
ўсходнеславянскага першадрука-
ра, гэта і спроба вызначыць шляхі 
даследавання яго біяграфіі, духоўна-
асветніцкай дзейнасці.

Што паказаў форум? Хоць 
цікавасць да асобы вялікага 
палачаніна вялікая, аднак у біяграфіі 
Францішка Скарыны, казаў кан-
дыдат філалагічных навук Лявон 
Баршчэўскі, застаюцца белыя плямы. 
Невядома, калі ён нарадзіўся і калі па-
мёр, дзе пахаваны, нават Францішкам 
ці Георгіем зваўся, да якой канфесіі 
адносіўся, на старабеларускай альбо 
на царкоўнаславянскай мове выдаў 
свой пераклад Бібліі. У сёлетні Год 
навукі добра было б спалучыць куль-
туру і навуку, паглыбіцца ў невядомыя 
старонкі ў жыцці, дзейнасці бела-
рускага мысляра, генія беларускай 
нацыі — так назваў яго ў сваім да-
кладзе акадэмік НАН Беларусі, доктар 
гістарычных навук Міхаіл Касцюк. 
Нельга сказаць, што гэта не рабілася 
й раней. А новыя даследаванні 
біяграфіі Скарыны прадставіў на 
імпрэзе кандыдат гістарычных на-
вук Алесь Жлутка, старшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН.

Дакладных звестак пра перша-
друкара не знойдзена з часу атры-
мання ім ступені бакалаўра ў Кракаве 

(1506) да 1512 года. Таксама невя-
дома, хто накіраваў яго ў Кракаўскі 
ўніверсітэт, і дзе Скарына атрымаў 
магістарскую ступень. Мы не ве-
даем нават, дзе хлопец навучаўся 
пісьменнасці. Існуюць розныя версіі. 
Магчыма, ён быў звязаны з Полацкім 
манастыром бернардынцаў, пры якім 
вывучаў лацінскую мову, а веды ў 
праваслаўнай традыцыі і ў старабела-
рускай кніжнай мове — пры адным з 
полацкіх праваслаўных манастыроў. 
То можа й таму погляды вялікага 
палачаніна на хрысціянскія ды іншыя 
веравызнанні вызначаліся талерант-
насцю? А Вялікае Княства Літоўскае 
ў тагачаснай Еўропе вылучалася 
тым, што ў краіне мірна ўжываліся 
праваслаўныя, каталікі ды іудзеі, 
прадстаўнікі іншых канфесій. Такія 
ўмовы былі надзвычай карыснымі для 
дзяржавы і грамадства, каб выстаяць 
у барацьбе з ворагамі. 

Пра канфесійную прына-
лежнасць Скарыны і месцы яго-
най магчымай першапачатковай 

адукацыі ў Полацку расказаў доктар 
гістарычных навук, прафесар Леанід 
Лыч. А дзейнасць першадрукара ў 
экуменічным кірунку, якая сведчыць 
пра яго верацярпімасць, адкрытасць, 
прааналізаваў доктар філалагічных 
навук, прафесар Адам Мальдзіс. Ён 
жа выказаў меркаванне, што Скарына 
быў адным са складальнікаў Статута 
Вялікага Княства Літоўскага 1529 года. 
І гэта азначае: у тым, што мы сёння 
існуем як нацыя, найпершая заслуга 
якраз Францыска Скарыны. 

На працягу 1517—1519 гадоў 
у Празе Скарына выдаў 22 кнігі 
Бібліі на роднай мове, упершыню 
ўзняўшы яе на ўзровень мастацкай, 
навуковай, пра якую пісаў: “Любіце 
і шануйце, як святыню, роднае сло-
ва, з якім вас літасцівы Бог на свет 
пусціў”. Але што з сябе ўяўляе тая 
мова, на якой друкаваліся тагачасныя 
кнігі, якую ролю адыгралі пераклады 
Бібліі ў культуралагічным працэсе 
на беларускіх і ўсходнеславянскіх 
землях? На гэтыя пытанні адказа-

ла Ірына Дубянецкая — доктар 
філасофіі, доктар сакральнай тэалогіі. 
Друкуючы кнігі на роднай мове, 
Скарына клапаціўся, каб усё было 
зразумела чытачам, рабіў перакла-
ды і тлумачэнні. Гэта былі першыя 
лексікаграфічныя спробы, таму мож-
на сказаць, што Скарына — першы 
ў краіне лексікограф. Вялікую ма-
стацкую каштоўнасць маюць ягоныя 
прадмовы і пасляслоўі да кожнай 
кнігі Бібліі, да самога выдання.

Мы ведаем: Скарынавы кнігі 
ўпрыгожваюць высакаякасныя 
ілюстрацыі — гравюры, партрэты, 
кампазіцыі. Яны дапамагаюць рас-
крыццю мастацкіх вобразаў. На фору-
ме прагучалі разважанні музеязнаўцы 
і мастацтвазнаўцы Ірыны Зварыкі на-
конт прыхаваных матываў гравюры 
Скарыны ў Кнізе прарока Даніэля. 
Мікола Купава, мастак, гісторык ма-
стацтва, адзін з арганізатараў форума, 
прадставіў расказ аб гравюрах у вы-
глядзе мультымедыйнай прэзентацыі. 
Цікава было паглядзець на творы 

Скарыны вачамі мастака. Боль-
шасць гравюр пражскіх выданняў 
аўтар пазначыў асабістым знакам — 
выявамі сонца і месяца з чалавечымі 
тварамі. Тут меркаванні даследчыкаў 
разыходзяцца. Некаторыя лічаць, што 
яны сімвалізуюць кнігу, як крыніцу 
мудрасці і ведаў, іншыя — гэта 
асабістая манаграма Францыска Ска-
рыны, якой ён адзначаў менавіта свае 
творы. Мікола Купава выказаў думку, 
што гэта знак адраджэння, знак свят-
ла навукі, культуры, мастацтва. 

З літаратурнай спадчынай Ска-
рыны ўдзельнікаў імпрэзы пазнаёміў 
лаўрэат Дзяржпрэмii Беларусi iмя 
Янкi Купалы, паэт Алесь Разанаў, а 
на словы Сяргея Панізьніка прагуча-
ла “Малітва Францыска Скарыны” ў 
выкананні спявачкі Ярыны.

Францыск Скарына — адзін 
з тытанаў эпохі Адраджэння. Ён 
увайшоў у гісторыю нашай дзяржавы 
як першадрукар і вучоны, асветнік 
і гуманіст, паэт і медык, філосаф і 
мастак, батанік і астраном. Сэнс 
дзейнасці сваёй бачыў ён у служэнні 
народу, шукаў шляхі духоўнага 
ўмацавання і абнаўлення, імкнуўся 
далучыць суайчыннікаў да набыткаў 
агульначалавечай культуры і рабіў 
гэта праз кнігі. Ягоная спадчына — 
гэта наш нацыянальны скарб, які трэ-
ба шанаваць і яшчэ больш дасканала 
вывучаць.

Удзельнікі мінскага Навуко-
ва-культурнага форуму выказалі 
прапанову кананізаваць Скары-
ну і ў праваслаўнай, і ў каталіцкай 
канфесіях. Але намеснік дырэктара 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, 
старшыня Міжнароднай асацыяцыі 
беларусістаў, кандыдат культуралогіі 
Алесь Суша адзначыў: гэтае пытан-
не выходзіць за межы кампетэнцыі 
ўдзельнікаў форуму. Вучоны падра-
бязна прааналізаваў, што варта нам 
супольна зрабіць у юбілейны год у 
памяць пра чалавека, які з’яўляецца 
нацыянальным сімвалам Беларусі.

Больш ведаць — 
каб лепш разумець
500-годдзю беларускага кнігадрукавання прысвячаўся 
Навукова-культурны форум у мінскім Палацы мастацтваў

Без візаў пабывалі ў Гродне, 
горадзе-музеі пад адкрытым 
небам, беларусы з клайпеды

Сябры беларускай суполкі 
“Крыніца” з літоўскага горада Клайпе-
да скарысталіся ўведзенай нядаўна 
магчымасцю без візы наведаць па-
межны горад Гродна. Правядзенню 
ж шматлікіх экскурсій паспрыялі 
старшыня суполкі Мікалай Логвін і 
актывістка Алёна Харкова.

Гэта была першая паездка 
беларускіх клайпедчан па новай 
бязвізавай праграме. У наступны раз 
плануем наведаць парк “Аўгустоўскі 
канал”. Паездка атрымалася насы-
чанай і цікавай: мы шмат даведаліся 
пра гісторыю горада, агледзелі яго 
славутасці. А Гродна, як вядома, мае 
афіцыйны статус горада-музея пад 
адкрытым небам. І ўпэўніцца ў тым 

дапамагла экскурсавод Алёна Борыс, 
якая прыехала на сустрэчу з намі 
ажно з Ліды. Яна ж яшчэ раней давала 
парады, як аформіць неабходныя для 
вандроўкі дакументы. 

У Гродне нас сустрэла сонейка: 
было вельмі прыемна, лагодна і цёп-
ла. Здавалася, надвор’е радуецца на-
шаму прыезду. Дый мы з задавальнен-
нем, пешшу і на аўтобусе, знаёміліся з 
горадам. Гародна, Гародня, Гарадзень 
— гэта ўсё яго былыя назвы... Гісторыя 
горада пачынаецца з 1127 года. 
Пабывалі мы і ў знакавых месцах: Но-
вым Замку і Старым Замку. А ўвечары 
быў шопінг: наведалі гандлёвы цэнтр 
“Нёман”, бліжэйшыя крамы і аптэкі. 
Там уся прадукцыя — якасная і напа-
лову танней, чым у Літве. 

Начавалі на турбазе “Купалінка”, 
што за тры кіламетры ад горада. Умо-

вы там выдатныя. Нават сапраўдны 
фальклорны вечар з ансамблем 
“Гараднічанка” для нас наладзілі 
арганізатары. Мы развучвалі беларус-
кія народныя танцы, слухалі родныя 
песні... 

На наступны дзень наведалі 
вельмі старажытную Каложскую 
царкву (1180 г.), Свята-Пакроўскі Ка-
федральны сабор. Пабывалі ў туры-
стычным культурна-забаўляльным 
комплексе “Каробчыцы”: гэта ўсяго 
за 5 км ад Гродна. Сустрэліся там са 
знакамітым майстрам-разьбяром па 
дрэве Валянцінам Багдзевічам. 

Беларусь падалася нам вельмі 
чыстай, па-еўрапейску дагледжанай 
краінай, а Гродна — адным з найпры-
гажэйшых гарадоў свету, які захоўвае 
сярэдневяковую атмасферу і мае ад-
метны сучасны твар.

Уражаннямі ад паездкі падзялі-
лася Зінаіда Плышэўская: “Цэрквы, 
касцёлы, музеі, рака Нёман ды сам 
горад на пагорках... А колькі ўсяго 
цікавага расказала гід Алёна Борыс 
пра гісторыю краю, роднага для многіх 
з нас. Дзякуй ёй за гэта! То была цікавая, 
вельмі душэўная паездка. Ніколі не 
забуду навучанне народным танцам. 
Вялікі дзякуй Мікалаю Логвіну за такое 

насычанае добрымі ўражаннямі пада-
рожжа, спадзяюся, не апошняе”.

На мытні службоўцы таксама 
запрашалі нас прыязджаць часцей. І 
мы ўжо плануем, дзе б яшчэ пабываць. 
З задавальненнем павандруем па 
роднай Беларусі. 

Вольга Міронава,  
сябра суполкі “Крыніца”,  

г. Клайпеда, Літва

З сонцам у сэрцах

Францыск Скарына і ягоны асабісты знак 

Вядучымі на форуме былі доктар філасофіі Ірына Дубянецкая і мастак Мікола Купава 

Гродна — гэта прыгожы і ўтульны горад-музей 
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сВой ШЛях Весткі 

таЛеНты з дыясПары

Прадчуванне 
блізкай вясны
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)

Нашы чытачы ўжо трохі веда-
юць пра супляменніцу з публікацыі 
“Мастацтва і высокая мода” (ГР, 
11.11.2015). Там быў падзагаловак “З 
творчасцю мастачкі, ураджэнкі бе-
ларускага мястэчка Крэва Ларысы 
Нуры-Шакінко пазнаёміліся аматары 
мастацтва за акіянам”, бо выстава 
праходзіла ў Вашынгтоне. І яшчэ з 
тае публікацыі: “Ларыса з 1998 года, 
выйшаўшы замуж за француза, жыве 
ў Парыжы, стварае карціны, распісвае 
фарбамі сукенкі: у тэхніцы тактыль-
нага жывапісу новага імпрэсіянізму. 
У рабоце выкарыстоўвае і алей, і 
пясок, і натуральныя пігменты, пры-
чым часта працуе пальцамі. Творы 
— незвычайныя, таму і цікавыя для 
многіх. Выстаўляюцца ў галерэях і 
арт-салонах па свеце, ёсць у прыват-
ных калекцыях розных краін”.

Як, аднак, цяперашняя пары-
жанка звязана з мястэчкам Крэва, 
знакавым для беларускай гісторыі? 
Нагадаем: там, у родавым зам-
ку князя ВКЛ Ягайлы, у 1385 годзе 
была падпісана Крэўская унія — па-
гадненне аб дынастычным саюзе 
паміж Вялікім Княствам Літоўскім і 
Польскім каралеўствам. Крэва, мож-
на сказаць, адзін з сімвалаў самой 
Старажытнай Беларусі. Таму, дарэ-
чы, я і згадаў на пачатку нататкаў 
пра спрадвечныя традыцыі продкаў 
па ўшанаванні Вясны-багіні. Праз 
пасярэдніцтва супрацоўніцы белару-
скай Амбасады ў Парыжы Валянціны 
Станкевіч мы спісаліся з мастачкай, 
і яна патлумачыла: нарадзілася ў 
Крэве. Там бацькі яе працавалі па 
размеркаванні ў Крэўскай школе: 
Міхаіл Аляксандравіч Мяльгуй — 
пасля ўніверсітэта, ягоная жонка 
Анастасія Піліпаўна Новік — пасля 
педінстытута. І ўжо праз год пасля на-
раджэння Ларысы пераехала сям’я ў 
Мінск, так што сваякоў у мастачкі там 
няма: “І я толькі мару туды прыехаць 
як-небудзь і паглядзець на Крэва, і на-
ведаць Гродна”.

А вось Мінск для яе больш блізкі: 
“Кожны год улетку прыязджаю дадо-
му: пабачыць бацькоў, сястру і маіх 

сяброў. Адпачываю, пішу карціны на 
лецішчы і падарожнічаю па Беларусi. 
Летась, напрыклад, наведалі з мужам 
Эрвэ і сынам Гомель і Полацк. Нас за-
чаравала прыгажосць і гарманічнасць 
маленькіх гарадоў Беларусі, а таксама 
яе грандыёзныя пейзажы, лясы і азё-
ры”.

У Мінску ж Ларыса і вучылася: за-
кончыла архітэктурны факультэт тага-
часнай Політэхнічнай акадэміі (цяпер 
Беларускі нацыянальны тэхнічны 
ўніверсітэт), цікавілася колерам і 
святлом у архітэктуры са студэнцкіх 
гадоў. “Я і выкладала каларыстыку ў 
якасці дацэнта кафедры архітэктуры 
жылых і грамадскіх будынкаў, — піша 
Ларыса Міхайлаўна. — Абараніла 
дысертацыю па колеры ў гарадскім 
асяроддзі пад кіраўніцтвам прафеса-
ра Яўгеніі Аграновіч-Панамаровай. 
Выдатны чалавек і архітэктар Сяргей 
Сергачоў — ён сёлета ўшанаваны 
прэміяй “За духоўнае адраджэнне”, 
па-ранейшаму кіруе кафедрай”. Дарэ-
чы, пад час урачыстасці ўшанавання 
лаўрэатаў прэміі на сцэне Палаца 
Рэспублікі якраз побач з Сергачовым 
стаялі супрацоўнікі газеты “Голасу 
Радзімы”. І цяпер Ларыса рэалізуе 
свае таленты не толькі як мастачка: 
яна ж і архітэктар-каларыст, доктар 
архітэктуры і мастацтвазнаўства. На 
сайце www.larinoury.fr знаходзім: 
абараніла кандыдацкую дысер-

тацыю па колеры ў архітэктуры ў 
Мінску і ў Пецярбурзе (1988), по-
тым — доктарскую ў Бардо (2004). 
А цяпер жыве і працуе на Манмар-
тры. Яна — прэзідэнт і заснавальнік 
Міжнароднай асацыяцыі каларыстаў 
“Колер-Прастора-Культура” (“Couleur-
Espace-Culture”)

З беларускімі мастакамі Барысам 
Заборовым і Раманам Заслонавым 
яна сустракаецца ў Парыжы. З мінскімі 
ж калегамі асаблівых сувязяў няма: 
“Хіба што летась у Эміратах на арт-
біенале пазнаёмілася з сімпатычнай 
парай: Наталляй і Рыгорам Івановымі. 
Пасябравалі, я ўжо і наведвала іх май-
стэрню ў Траецкім прадмесці пад час 
знаходжання ў Мінску”. Цікавы праект 
плануе мастачка ў Год 500-годдзя бе-
ларускага кнігадрукавання: выдаць 
сваю кнігу ў Беларусі на дзвюх мовах. 
Дарэчы, яна аўтар дзвюх кніг пра ко-
лер, якія пабачылі свет у Францыі: 
“Колер у горадзе” (2008) і “Сімволіка 
колеру” (2010). У той, што плануе вы-
даць, будзе “ўнікальная інфармацыя 
пра колеравыя гармоніі ў мастацтве 
і архітэктуры ў розных культурах і 
цывілізацыях”. Такая кніга, лічыць Ла-
рыса Міхайлаўна, неабходная і пры-
нясе радасць усім прафесіяналам 
і аматарам. Прычым ілюстравана 
яна ўласнымі фотаздымкамі аўтаркі, 
зробленымі ў розных кутках планеты.

Уражанні зямлячкі пра нядаўнюю 

інаўгурацыю (слова для нас у такім 
кантэксце нязвычнае...) выставы: гэта 
быў цудоўны вечар. Ёй нават казалі ў 
Cercle de l’union interalliée, што ніколі 
раней такога незвычайна прыгожага, 
эксклюзіўнага мерапрыемства ў іх 
не было. “Вядома, за ўсёй гэтай пры-
гажосцю шмат працы, — напісала 
супляменніца, — аднак бачыць ра-
дасць і шчасце ў вачах людзей — гэта 
бясцэнна”. Што да мастацкага стылю, 
то развіваўся ён усё больш у Парыжы. 
“Тое адбывалася пад уплывам твораў 
Кандзінскага і Шагала, Манэ і Цёр-
нера, а таксама Зао Ву-Кі (французкі 
варыянт імя кітайскага мастака Чжао 
Уцзы, які жыў у Парыжы. — Рэд.), 
— удакладняе Ларыса Міхайлаўна. 
— Цудоўна і радасна для мяне, 
што мая выстава ў Cercle de l’union 
interalliée праходзіць услед за выста-
вай твораў Зао Ву-Кі. Тэхніка тактыль-
нага жывапісу — маё вынаходніцтва. 
Гэта, можна сказаць, ноу-хау ў ма-
стацтве, новы імпрэсіянізм, калі во-
браз узнікае за кошт гульні колеру 
шматлікіх пластоў, а не кропак, як 
у пуантылізме. Гэтае адкрыццё вы-
вучаецца і аналізуецца ў адной з 

лабараторый ва ўніверсітэце горада 
Пуацье. Наша праца “Новае вымя-
рэнне ва ўспрыманні жывапісу” была 
прадстаўлена летась на міжнародных 
сімпозіумах у Сан-Францыска (ЗША), 
Бхубанесвар (Індыя), Турыне (Італія) і 
Пуацье (Францыя). І што галоўнае: мае 
творы жывапісу перадаюць адчуван-
не светлай радасці, надзеі на шчасце. 
А гэта вельмі важна ў нашу няпростую 
эпоху. Пра гэта гавораць і наведнікі 
маіх выстаў”.

У Беларусі майстар-класаў яна не 
давала, але “калі будзе магчымасць, 
мяне запросяць, то з задавальнен-
нем раскажу пра сваю тэхніку ў 
жывапісе, пра дасягненні, адкрыцці, 
ролю каларыстыкі ў высокай модзе, 
дызайне і архітэктуры”. Будзе рада 
супрацоўніцтву з арганізатарамі 
выставаў, дэфіле ў Беларусі. У хуткім 
часе па запрашэнні арганiзатараў 
новыя выставы, прэзентацыi, дэфіле 
Ларысы адбудуцца ў Каломба (Шры 
Ланка), Матэра (Iталiя), Берлiне 
(Германiя). Пра творчасць зямлячкі 
глядзіце сайт www.larinoury.fr. А цяпе-
рашняя выстава з яе ўдзелам у Пары-
жы прадоўжыцца да 9 сакавіка.
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Міжнародны дзень 
роднай мовы адзначылі ў 
еўразійскім нацыянальным 
універсітэце імя Льва 
Гумілёва ў астане

У гэтай святочнай імпрэзе 
паўдзельнічалі прадстаўнікі роз-
ных нацыянальна-культурных 
аб’яднанняў Казахстана. Былі сярод 
іх і актывісты Беларускага культур-
нага цэнтра “Радзіма”, супрацоўнікі 
Амбасады Беларусі ў Казахстане.

На імпрэзе расказвалі пра 
глыбокія, прадаўнія карані белару-
скай мовы, яе лексічнае багацце. 
Старшыня суполкі “Радзіма” Дзмітры 
Астаньковіч выступіў з цікавым 

дакладам “Дзень роднай мовы ў 
Беларусі”. Затым была дыскусія з 
удзелам прадстаўнікоў яўрэйскай, 
чачэна-інгушскай, нямецкай, ар-
мянскай ды іншых этнасуполак.

Напрыканцы святочнай імпрэзы 
прайшоў невялікі канцэрт з удзе-
лам творчых калектываў грамадскіх 
аб’яднанняў Астаны. Беларускі гурт 
“Вясёлка” выканаў некалькі песень 
на беларускай мове. Гучалі таксама 
песні на нямецкай, інгушскай, ар-
мянскай мовах.

Нагадаем, суполка “Радзіма” 
была ўтворана ў 2013-м, аб’ядноўвае 
больш за сто актывістаў. А ўсяго ў 
Астане жыве каля 2000 беларусаў. 

Сяброўства без межаў
Іван Іванаў

Пялёстачкам-адвейкай 
называла сябе паэтка і 
перакладчыца Мая Львовіч

Яна мела родавыя карані з 
Беларусі, а нарадзілася ў Адэсе, 
потым жыла-тварыла ў Харкаве. 
Праз даўняга сябра рэдакцыі Сяр-
гея Панізьніка ў рэдакцыю трапіла 
цікавая кніжка вершаў Маі Львовіч 
“Ластаўка, ляці!”. Яна выйшла ле-
тась у Харкаве на дзвюх мовах 
паралельна: па-беларуску і па-
ўкраінску. Каштоўная рэч, дарэчы, 
як для беларусаў Украіны, так і для 
ўкраінцаў Беларусі.

Пра сябе ж паэтка, перакладчы-
ца пісала: “Я беларусінка. Ня кроўю, 
а далёкаю/ І тым раднейшаю зям-
лёй”. Бацька Маі Давыдаўны быў 
з Веткі, маці — з Гомеля, паэтка  
нарадзілася 23 красавіка 1933 года 
ў Адэсе, пісала: “Што ад мілае Ай-
чыны/ Жывасілам адлучылі — я ня 
ведала./ Я ня ведала, ня знала/ Што 
даўно-даўно сама я/ Я — пялёстка, 
Я — пялёстачка-адвейка”. Балю-
ча перажывала “габрэйка з мовай 
украінскаю, габрэйка з мовай бела-
рускаю” розныя міжнацыянальныя 
спрэчкі-звадкі. А сэрца яе заўжды 
ўмяшчала (паэткі не стала 13 ліпеня 
2015 г.) любоў да абедзвюх краін. 

Сябрамі яе ў Беларусі былі, з 
паэткай ліставаліся творцы Аляк-
сей Пысін, Варлен Бечык, Уладзімір 
Караткевіч, Ніна Мацяш… Калі не 
стала іх, яна пісала: “...Але нехта 
кліча мяне, заве/ Беларускія пісьмы 
пісаці./ “Маці-краіна...” Маці.../ Яна і 
ўва мне/ Жыве”. 

Покліч Айчыны

Ларыса Нуры-Шакінко на адным з вернісажаў

Бераг Брэтані


