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Свята веСткі

Да сустрэчы, 
землякі!

Аўтарскі канцэрт Сяргей 
Шабадалаў з літоўскага 

Вісагінаса прысвяціў малой 
радзіме ў Беларусі   Стар 4

Вабяць родныя 
абшары

Краязнавец Міхаіл Казлоўскі  
з Маладзечна на працягу  

пяцідзесяці гадоў вывучае  
гісторыю родных мясцін Стар 3

Стала Цвер 
па-сяброўску 

бліжэй  
   Стар 2

У гонар апякункі і нябеснай 
заступніцы зямлі беларускай, якая 
праславілася сваёй асветніцкай 
і міратворчай дзейнасцю, па 
благаславенні Праасвяшчэннейшага 
Аляксандра, епіскапа Даўгаўпілскага 
і Рэзэкненскага, у Барыса-Глебскім 
кафедральным саборы быў адслу-
жаны малебен. Дарэчы, у гэтым 
праваслаўным храме знаходзяцца 
чатыры іконы з выявай святой.

Богаслужэнне праводзіў 
протаіерэй Дзіянісій Гаруноў. Гене-
ральны консул Беларусі ў Даўгаўпілсе 
Уладзімір Клімаў адзначаў вялікую 
значнасць мерапрыемства і 
падзякаваў як служыцелям Барыса-
Глебскага кафедральнага сабора, 
так і Цэнтру беларускай культуры за 
арганізацыю і правядзенне набажэн-
ства.

Кіраўніца Цэнтра беларускай 
культуры і старшыня Беларускага 
культурна-асветніцкага таварыства 
“Уздым” Жанна Раманоўская выказала 
надзею, што ў прадстаўнікоў бела-
рускай дыяспары горада зародзіцца 
новая традыцыя: штогод у дзень 
апякункі зямлі беларускай і латгаль-
скай Еўфрасінні Полацкай сустракац-
ца ў храме і дзякаваць за магчымасць 
жыць у міры ды згодзе, захоўваючы 

хрысціянскія каштоўнасці, нацыя-
нальную ідэнтычнасць.

Родныя краявіды 
Тэме малой радзімы была прыс-

вечана выстава карцін даўгаўпілскай 
мастачкі з беларускімі родавымі 
каранямі Надзеі Ізянёвай (Лаўрыновіч) 
“Краявіды роднай старонкі”. Яе ма-
лая радзіма — гэта гарадскі пасё-
лак Шаркаўшчына, што ў Віцебскай 
вобласці. На сваіх палотнах мастачка 

адлюстравала маляўнічыя краявіды 
родных мясцін.

Дарэчы, Надзея Ізянёва закон-
чыла мастацка-графічны факультэт 
Віцебскага педагагічнага інстытута, 
з’яўляецца сябрам Аб’яднання 
мастакоў-беларусаў Балтыі “Маю го-
нар”, удзельнічала ў выставах у Поль-
шчы, Германіі, Расіі, Латвіі.

З творчым падарункам на 
адкрыцці выставы выступілі 
салістка ансамбля “Пралескі” Юлія 

Хмяльніцкая, даўгаўпілскі бард Ана-
толь Галера.

У той дзень у Цэнтры белару-
скай культуры наведнікі знаёміліся з 
работай установы, яго калектывамі, 
фотавыставай, бібліятэкай, бага-
тай экспазіцыяй ручнікоў, абрусаў, 
пакрывалаў, ходнікаў ручной работы.

Выстава “Краявіды роднай ста-
ронкі” будзе доўжыцца да канца лета.

Дыктоўка па беларускай мове
Другі дзень свята прайшоў пад 

знакам роднай мовы. У Цэнтры бе-
ларускай культуры ахвотныя пісалі 
беларускую дыктоўку. Метадыст Ма-
рыя Памецька ў якасці настаўніцы 
чытала тэкст Уладзіміра Караткевіча 
пра родную, прыгожую, мілую сэрцу 
Беларусь. Вучні ж, сярод якіх былі й 
сябры ЦБК і суполкі “Уздым”, старанна 
выводзілі словы на роднай мове. 

Як жа трэба любіць беларускую 
зямлю, каб так напісаць: “Ездзіце… 
Вы ўбачыце ўсе канцы нашай мілай, 
ласкавай, няяркай краіны, якая, аднак, 
зачаруе вас сваёй няўлоўнай прыга-
жосцю. Убачыце Прыдняпроўе і Пры-
нямонне, роўных якім па прыгажосці 
мала знойдзецца на зямлі… Любіце 
гэтую сваю святую зямлю аддана і да 
канца”.   ➔	Стар. 2

Пад аховай 
Еўфрасінні
Яскравы карагод мерапрыемстваў, 
прымеркаваных да Дзён 
беларускай культуры ў Даўгаўпілсе, 
пачаўся менавіта ў Дзень памяці 
Еўфрасінні Полацкай

Юлія Абаленская

анлайн-акцыя Міжнароднага радыё 
“Беларусь” працягвае аб’ядноўваць 
беларусаў замежжа

 У Год малой радзімы радыё “Беларусь” і 
яго міжнародная інтэрактыўная акцыя “Гукае 
ласкай родны край!” працягвае аб’ядноўваць 
беларусаў замежжа. Вось, напрыклад, 
супляменнікі ў Італіі сфарміравалі ў Неапалі 
спецыяльнае аб’яднанне і стварылі пры ім му-
зычны калектыў “Спадчына”. Галоўны дырэктар 
радыёстанцыі Навум Гальпяровіч расказвае: 
“Беларусы Неапаля спяваюць родныя песні, 
рыхтуюць традыцыйныя стравы, захоўваюць 

мову, традыцыі, абрады і дзеляцца гэтым з 
італьянцамі, якія менавіта ад іх упершыню і чу-
юць пра нашу краіну”.

Прывітанне з Украіны праз міжнароднае 
радыё “Беларусь” перадало і Мікалаеўскае 
абласное нацыянальна-культурнае тавары-
ства беларусаў “Голас Радзiмы”: “Пад час раз-
настайных мерапрыемстваў мы ствараем 
маленькі куточак роднага краю. Мы вельмі 
любім сваю радзіму, яе культуру, мову, з 
замілаваннем успамінаем беларускую прыро-
ду, чысціню гарадоў і вёсак. З задавальненнем 
расказваем усім пра выдатную, прыгожую, 
міралюбівую краіну ў цэнтры Еўропы — Бе-
ларусь”.

Анлайн-прывітанне прыйшло таксама ад 
Беларускага аб’яднання ў Швейцарыі і яго 
віцэ-прэзідэнта Алеся Сапегі. Дзякуючы нама-
ганням землякоў сёлета ў Мінск была пераве-
зена урна з прахам княгіні Марыі Магдалены 
Радзівіл. Адным з нядаўніх праектаў беларусаў 
Швейцарыі было адкрыццё ў горадзе Залатурн 
помніка Тадэвушу Касцюшку. На мануменце — 
надпісы на беларускай і нямецкай мовах.

Нагадаем, праект задумваўся спецыяль-
на для беларусаў замежжа: каб прыцягнуць 
супляменнікаў да дыялогу, нагадаць пра іх ро-
давыя карані. Паводле апошніх звестак, па-за 
межамі Бацькаўшчыны ў розных кутках плане-
ты жыве цяпер каля трох мільёнаў беларусаў, 

шмат нашчадкаў суайчыннікаў у другім, трэцім 
пакаленнях.

Усе анлайн-прывітанні можна дасы-
лаць на сайт міжнароднага радыё, а таксама 
на электронны адрас hellobelarus@gmail.
com. Найбольш актыўных аўтараў, абяцаюць 
арганізатары, чакаюць прызы.

Сувязі

Прывітанні з усяго свету

З новым стартам!
абноўлены стадыён 
“Дынама” ўрачыста адкрыты 
ў Мінску

Удзел у мерапрыемстве прыняў 
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лу-
кашэнка. Кіраўнік дзяржавы ўручыў 
сімвалічны ключ ад стадыёна спар-
тсменам — членам нацыяналь-
най зборнай па лёгкай атлетыцы і 
футбалістам. На цырымоніі прагучаў 
Дзяржаўны гімн Беларусі, які 
выконвалі і гледачы на шматтысячных 
трыбунах новага стадыёна. 

Арганізатары падрыхтавалі маш-
табную музычна-спартыўную пра-
граму. Перад прысутнымі выступалі 
папулярныя выканаўцы Анатоль 
Ярмоленка, ТЭА, Вікторыя Алешка, а 
таксама ўзорна-паказальны аркестр 
Міністэрства абароны Беларусі, 
Дзяржаўны ансамбль танца Беларусі, 
іншыя творчыя калектывы. 

Спартыўная праграма была не 
менш насычанай. У лёгкаатлетычнай 
эстафеце сярод юных выхаванцаў 
спартыўных школ з усіх рэгіёнаў 
краіны змаглі праявіць сябе многія 
юнакі і дзяўчаты, кандыдаты на ўдзел 
у чэмпіянаце Еўропы 2018 года і 
Юнацкіх Алімпійскіх гульняў 2018 года 
ў Буэнас-Айрэсе. Сімвалічны старт 
забегу далі прэзідэнт Міжнароднай 
асацыяцыі лёгкаатлетычных федэ-
рацый Себасцьян Коэ і алімпійская 
чэмпіёнка Юлія Несцярэнка. 

Сапраўдным упрыгожаннем ад-
крыцця стаў футбольны матч зборнай 
каманды мінскага і брэсцкага “Ды-
нама” са зборнай клубаў чэмпіянату 
Беларусі. На новы газон галоўнай 
арэны краіны выйшлі Аляксандр Глеб, 
Максім Бардачоў, Дзяніс Шчарбіцкі, 
Міхаіл Гардзяйчук. Каментатарам мат-
чу быў вядомы беларускі журналіст 
Уладзімір Навіцкі. 

Дарэчы, пабудаваны стадыён у 
1934 годзе. Гэтая рэканструкцыя “Ды-
нама” была ўжо чацвёртая па ліку.

На канцэрце прадстаўлялі тканыя дываны   

Мастачка Надзея Ізянёва  
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як СпРавы, ДыяСпаРа?

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)

янку Маўру — 135
У час Дзён беларускай культуры праца-

вала й літаратурная выстава, прымеркава-
ная да 135-годдзя беларускага пісьменніка 
Янкі Маўра. Ён увайшоў у гісторыю як адзін 
з заснавальнікаў беларускай дзіцячай 
літаратуры, прыгодніцкага і навукова-
пазнавальнага жанраў. У экспазіцыі былі 
прадстаўлены і малюнкі выхаванцаў белару-
скай нядзельнай школы “Вясёлка”, а таксама 
вучняў беларускіх школ з Браслава і Глыбока-
га. Дзеці ўдзельнічалі ў конкурсе малюнкаў па 
аповесці “Палескія рабінзоны” Янкі Маўра (да-
рэчы, ураджэнца латвійскага горада Ліепая), 
што праводзіўся суполкай “Уздым”.

канцэрт скарбаў беларускай 
культуры

Яркім завяршальным музычным акордам 
Дзён беларускай культуры стаў канцэрт “Ку-
фар беларускіх скарбаў”. Гэта працяг праекта 
ЦБК да 100-годдзя Латвійскай Рэспублікі. У 
гэты раз з беларускага куфра дасталі пры-
гожыя тканыя дываны і пакрывалы. Дарэчы, 
гэтыя рэчы былі не толькі паказчыкам да-
статку сям’і, але і прадметам дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва, паколькі іх выраб — 
доўгая, карпатлівая ручная работа.

У калекцыі цэнтра ўжо сабралася шмат 
беларускіх дываноў, вырабленых умелымі 

рукамі нашых мам і бабуль. Іх падарылі ў му-
зей сябры суполкі “Уздым”. Пад музыку, у пры-
гожым танцы, з пакрываламі ў руках, у залу 
выходзілі танцоры ансамбля “Лянок”.

Са святам Дзён беларускай культуры ўсіх 
удзельнікаў і гасцей канцэрта павіншавалі 
намесніца кіраўніка Упраўлення культуры 
Даўгаўпілса Віта Вілеўка, кіраўнік аддзела 
ідэалагічнай работы, культуры і па спра-
вах моладзі Мёрскага райвыканкама Аляк-
сандр Тронькін. Беларусаў віншавалі такса-
ма прадстаўнікі цэнтраў рускай, польскай і 

ўкраінскай культуры. Рускі ансамбль “Сла-
вянка” і польскі хор “Промень” у якасці пада-
рунка выканалі песні адпаведна на рускай і 
польскай мовах.

А эпіцэнтрам тэатралізавана-музычнага 
прадстаўлення сталі, вядома ж, калек-
тывы ЦБК. Беларускімі песнямі, танцамі, 
яркімі тэатралізаванымі сцэнкамі гледачоў 
парадавалі мясцовыя беларускія калекты-
вы: ансамбль беларускай народнай песні 
“Купалінка” (кіраўнік Вячаслаў Пятроў), танца-
вальны ансамбль “Лянок” (кіраўніца Марына 

Медунецкая), вакальна-інструментальны 
ансамбль “Пралескі” (кіраўніца Настас-
ся Малышава), харавая капэла “Спадчына” 
(кіраўніца Яніна Юзэфовіч), тэатральная сту-
дыя “Паўлінка” (кіраўніца Інэса Казлоўская), 
ансамбль акардэаністаў “Квітнеючы май” 
(кіраўніца Антаніна Сівакова).

Ні адно свята ў беларусаў не абыходзіцца 
без гасцей. Па традыцыі, на Дні беларускай 
культуры ў Даўгаўпілс прыязджаюць блізкія 
і далёкія сябры. Не шкадуючы далоняў, гле-
дачы бурна апладзіравалі гасцям — белару-
скаму ансамблю “Завіруха” з Екабпілса і мала-
дым салістам Марыі Арцімовіч і Ігару Мятле 
з беларускіх Мёраў, якія выканалі запальныя 
беларускія песні.

Член Саюза пісьменнікаў Беларусі 
Станіслаў Валодзька прачытаў свае вершы 
пра беларускія дываны, а арганізатар куль-
турных мерапрыемстваў Галіна Сантоцкая 
вельмі цікава ў вершаванай форме злучала 
розныя нумары канцэрта ў адзінае цэлае.

Кіраўніца Цэнтра беларускай культу-
ры Жанна Раманоўская выступала ў ролі 
гасціннай гаспадыні і вядучай вечара. Яна 
падзякавала ўсім удзельнікам і гасцям Дзён 
беларускай культуры ў Даўгаўпілсе, для каго 
родная культура — не толькі захапленне, 
але й прызванне, тое, да чаго цягнуцца душа 
і сэрца.

Марыя Памецька,
г. Даўгаўпілс, Латвія

Свята

Пад аховай Еўфрасінні

Кацярына Мядзведская

пабрацімскія сувязі паміж 
беларускімі ды расійскімі 
гарадамі наладжвае 
Беларуская нацыянальна-
культурная аўтаномія 
“Братэрства”

Гарады-пабрацімы Слуцк і 
Ржэў, Талачын і Канакова, Полацк і 
Западная Дзвіна… Дзякуючы на-
маганням актывістаў Беларускай 
нацыянальна-культурнай аўтаноміі 
“Братэрства” па Цвярской вобласці 
існуе ўжо больш за пятнаццаць 
такіх “сяброўскіх звязак” паміж 
беларускімі ды расійскімі гарадамі, 
раёнамі. Сёлета пасябравалі горад 
Бяроза, што ў Брэсцкай вобласці 
Беларусі, ды Селіжараўскі раён 
Цвярской вобласці Расіі. Хутка 
гарадамі-пабрацімамі стануць 
Магілёў і Цвер. Пра каштоўны 
кірунак дзейнасці суполкі расказваў 
мне яе старшыня Сяргей Жагуноў. 
Гутарылі з ім у Музеі архітэктуры 
й побыту, што ў вёсцы Азярцо пад 
Мінскам. Там праходзілі заняткі па 
традыцыйных вясенніх абрадах ды 

звычаях беларусаў для ўдзельнікаў 
творчай стажыроўкі кіраўнікоў 
аматарскіх калектываў беларускіх 
суполак замежжа (гл.: “Вясновы 
фармат сустрэч” — ГР, 17.05.2018).

Сяргей Жагуноў быў сярод 
сёлетніх “курсантаў”. У стажыроўцы 
ён удзельнічаў упершыню. Быў 
вельмі ўдзячны арганізатарам, 
Рэспубліканскаму цэнтру нацыя-
нальных культур: “Гэта — і глыток 
роднага паветра, і настальгія, і маг-
чымасць даведацца шмат новага. 
Галоўнае ж: дзякуючы такім сустрэ-
чам этнічныя беларусы адчуваюць, 
што патрэбныя тут, не забытыя 
Бацькаўшчынай”. Сяргей нарадзіўся 
ў вёсцы Дуброўка Ржэўскага раёна 
Цвярской вобласці, а продкі яго — 
з беларускага Віцебска.

Пабрацімскія сувязі, упэўнены 
спадар Сяргей, спрыяюць развіццю 
культурных стасункаў. Так, часта 
ў Таржку ды Ржэве, Ліхаслаўлі ды 
Бежацку — у любым горадзе Цвяр-
ской вобласці ў час фэстаў ды святаў 
можна сустрэць гурты з Беларусі. 
Госці з Расіі таксама прыязджаюць 
у Беларусь. “Памятаю, два гады таму 

пераможцай Міжнароднага фесты-
валю-конкурсу нацыянальных куль-
тур “Исток дружбы” ў Цвяры стала 
салістка Шклоўскага раённага Дома 
культуры Кацярына Ганчарова”, — 
згадвае Сяргей.

Вялікі патэнцыял маюць 
сяброўскія ўзаемасувязі й для 
развіцця беларуска-расійскіх 
стасункаў у сферы эканомікі. На-
прыклад, у Канакове асфальтабе-
тонны завод узводзяць беларускія 
спецыялісты з талачынскай 
дарожна-будаўнічай арганізацыі. 
А ў адну са здраўніц, што ў тым 
расійскім раёне, джэмы, сокі, 
кансервы й нават сталовае віно 
пастаўляе Талачынскі кансервавы 
завод. 

Яшчэ адзін важны праект 
Беларускай нацыянальна-куль-
турнай аўтаноміі “Братэрства” 
— аўтапрабег “Дарогамі вайны 
— дарогамі міру”, запланаваны ў 
гонар Дня Незалежнасці Беларусі. 
Пачнецца ён ад манумента “Героям-
панфілаўцам”, што ў падмаскоўным 
Валакаламску, пройдзе праз 
Ржэў (дарэчы, у бітвах пад Ржэ-

вам у 1942—43 гадах загінула 
каля 1870000 ваеннаслужачых: 
на 430 тысяч больш, чым пад 
Сталінградам). Потым на шляху 
ўдзельнікаў аўтапрабегу будзе па-
сёлак Аленіна Цвярской вобласці, 
беларускія гарады Віцебск, Магілёў, 
Гомель, Брэст, Мінск, Полацк, Глы-
бокае. Вяртацца ж у Цвярскую 
вобласць удзельнікі будуць праз 
Віцебск.

Расказаў Сяргей Жагуноў, што 
сам ён — майстар спорту па лёгкай 
атлетыцы. “Калі быў маладзейшы, — 
усміхаецца субяседнік, — на пра-
цягу васьмі гадоў да Дня Перамогі 
рабіў “забегі”: ад Кургана Славы, што 
пад Мінскам, да Плошчы Перамогі 
— 35 км. Аднойчы нават паставіў 
асабісты рэкорд: прабег дыстанцыю 
за 1 гадзіну 35 мінут”. 

У планах актывістаў Беларускай 
нацыянальна-культурнай аўтаноміі 
“Братэрства” пабываць сёлета на 
“Славянскім базары ў Віцебску”, 
завітаць на “Купалле” ў аграгарадок 
Александрыя, што ў Шклоўскім раё-
не Магілёўскай вобласці. 

Поспехаў вам, сябры!

Стала Цвер па-сяброўску бліжэй

Мясціны памяці
Музеі Брэсцкай крэпасці 
і Севастопаля абмяняліся 
выставамі

У Музеі абароны Брэсцкай 
крэпасці адкрылася выстава “Бессмя-
ротны горад нашай славы” з фондаў 
дзяржаўнага Музея гераічнай аба-
роны і вызвалення Севастопаля. 
Экспазіцыя прысвечана абароне Се-
вастопаля ў 1941—1942 гадах і скла-
даецца з больш як 50 фатаграфій. На 
іх паказаны баявыя дзеянні на гэтым 
участку фронту Вялікай Айчыннай 
вайны, а таксама іх удзельнікі — ва-
енныя лётчыкі, маракі, пехацінцы, 
мірнае насельніцтва. Частка 
экспазіцыі прысвечана непасрэдна 
гораду марской славы Расіі. Наведнікі 
могуць убачыць, як выглядалі пэўныя 
будынкі, вуліцы Севастопаля пры яго 
вызваленні ў 1944 годзе і якія яны сён-
ня. А ў Севастопалі працуе фотадаку-
ментальная выстава з фондаў Музея 
абароны крэпасці. У перасовачнай 
экспазіцыі “Брэсцкая крэпасць. 
Дарогамі памяці” звыш 270 фатаграфій 
і дакументаў. Гэта своеасаблівы музей 
у мініяцюры, які ахоплівае ўсю 180-га-
довую гісторыю Брэсцкай крэпасці: з 
моманту яе стварэння да нашых дзён. 
Але, безумоўна, цэнтральнае месца 
ў экспазіцыі займае тэма абароны 
цытадэлі над Бугам. 

У чэрвені 1941 года як Брэст, так 
і Севастопаль аказаліся на вастрыі 
ўдару ворага і аднымі з першых 
зведалі напад. Яны не толькі выстаялі, 
але і прадэманстравалі ўзоры 
стойкасці і мужнасці, за што былі 
ўдастоены ганаровых званняў “горад-
герой” і “крэпасць-герой”.

Дарэчы, у Беларускім гісторыка-
мастацкім музеі-дыяраме “Курская 
бітва. Белгародскі напрамак” экспану-
ецца выстава “Брэсцкая крэпасць. Цы-
тадэль памяці”. Сярод экспанатаў да-
кументы, асабістыя рэчы абаронцаў, 
прадметы, знойдзеныя пры раскоп-
ках руін крэпасці.

Беларускую дыктоўку пісалі ў Цэнтры беларускай культуры ў Даўгаўпілсе

Сяргей Жагуноў (у цэнтры) сярод удзельнікаў творчай стажыроўкі беларусаў замежжа
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Іна Ганчаровіч

Чаму цікавасць да гісторыі 
роднага краю — рэч натураль-
ная, у інтэрв’ю “Голасу Радзімы” 
расказвае вядомы краязнавец, 
грамадскі дзеяч, крытык, публіцыст, 
выдавец Міхаіл Казлоўскі. Урад-
жэнец вёскі Рабінавая Малад-
зечанскага раёна, ён заснаваў у 
“горадзе сонца” — так ласкава 
называюць маладзечанцы свой 
горад — моладзевы клуб “Белару-
ская хатка”, мастацкую гасцёўню 
Язэпа Драздовіча, літаратурны му-
зей Уладзіміра Караткевіча. Ён — 
адзін са стваральнікаў гісторыка-
краязнаўчага аб’яднання “Крывіч”, 
арганізатар і першы старшыня 
Маладзечанскага аддзела Тава-
рыства беларускай мовы імя Ф. 
Скарыны, рэдактар-выдавец аль-
манаха “Куфэрак Віленшчыны”. Пад 
яго рэдакцыяй выйшлі кнігі паэзіі, 
прозы і краязнаўчай публіцыстыкі, 
шэраг паштовак, прысвечаных дзе-
ячам беларускай культуры. Міхаіл 
Казлоўскі сапраўды ведае пра род-
ныя мясціны амаль усё:

— Міхаіл Міхайлавіч, Вы 
краязнавец з вялікім стажам. 
Чым вабіць Вас гэтая “навука”?

— Сапраўды, стаж у мяне 
прыстойны — паўстагоддзя! 
Краязнаўствам я займаюся з 
дванаццаці гадоў, як толькі 
прыйшоў да разумення, што та-
кое Беларусь. Палюбіў 
гісторыю краіны, куль-
туру, людзей. Нельга 
забываць таксама пра 
той вялікі нялёгкі шлях, 
які прайшла Беларусь 
для таго, каб стаць не-
залежнай, самастойнай 
дзяржавай. Таму, чым 
больш я паглыбляўся 
ў роздум пра гісторыю 
Бацькаўшчыны, а ў пер-
шую чаргу роднага Ма-
ладзечна, тым больш 
разумеў: мінулае на-дзвычай паву-
чальнае.

Краязнаўства я не магу на-
зваць навукай. Яно па ўсёй 
шырыні даследаванняў не можа 
“ўпісацца” ні ў адну галіну. І ў гэтым 
яго ўнікальнасць. Але менавіта з 
краязнаўства пачынаецца любоў 
да малой радзімы: да свайго дому, 
вуліцы, людзей, якія жывуць побач, 
а ўжо потым і да краіны ў цэлым. 
Я вельмі рады таму, што сёння ў 
Беларусі краязнаўчыя даследаванні 
на ўздыме, людзі цікавяцца, жывуць 
гэтым. Для мяне, напрыклад, най-
лепшае месца на зямлі — роднае 
Маладзечна, яго ваколіцы. 

Выйшла шмат маіх краязнаўчых 
кніг пра Маладзечанскі раён. І яны 
карыстаюцца попытам. Землякам 
падабаецца чытаць пра падзеі, якія 
адбываліся ў тых месцах, дзе яны 
жывуць. Людзі цікавяцца гісторыяй 
навучальных устаноў, мясцовымі 
легендамі ды паданнямі, тапанімікай, 
лёсамі вядомых маладзечанцаў.

Нядаўна я падрыхтаваў і выдаў 
зборнік паэзіі земляка, беларуска-
га пісьменніка Юліяна Сергіевіча 

(1910—1976), на жаль, амаль за-
бытага сёння. Гэта быў вельмі 
таленавіты чалавек. Ён пісаў прыго-
жыя вершы, засталіся й яго мемуа-
ры. Хоць мы жылі з ім зусім побач, 
у адным раёне, мы не былі асабіста 
знаёмыя. Але творчасць паэта мяне 
ўсхвалявала. Зборніку яго вершаў я 
даў назву “За волю родных хат”: так 
называецца адзін з ягоных вершаў, 
напісаны ў 1930 годзе. 
Якраз у ім і гаворыцца пра 
любоў ды замілаванне род-
най старонкай. Дарэчы, 
вобраз Юліяна Сергіевіча 
стаў прататыпам аднаго з 
герояў рамана Янкі Брыля 
“Птушкі і гнёзды”.

Хутка выйдзе з дру-
ку яшчэ адна мая кніга 
“Вядомыя людзі Мала-
дзечна”. Гэта будзе міні-
энцыклапедыя, у якую 
ўвойдуць імёны вядомых 
людзей, ураджэнцаў Ма-
ладзечанскага раёна: ад 
вялікага асветніка Сы-
мона Буднага (1530 (?) 
— 1593), прадаўжальніка 
традыцый Францыска 
Скарыны, да герояў на-
шых дзён, жыццё якіх так 
ці інакш звязана з Малад-
зечна. Гэта і Леў Сапега, 
гаспадар маладзечанскіх 
земляў з 1589 па 1623 
год, і браты-навукоўцы 

Бенядыкт і Уладзіслаў Дыбоўскія, і 
краязнаўца, этнограф, заснавальнік 
Мінскага царкоўнага гісторыка-
археалагічнага камітэта ды Мінскага 
царкоўна-археалагічнага музея 
Андрэй Снітко. На Маладзечанш-
чыне з’явіўся на свет і пачаў сваю 
працоўную і творчую дзейнасць 
Пясняр зямлі беларускай Янка Ку-
пала (1882—1942) — любімы мой 
пісьменнік, у жыцці ды творчасці 
якога дагэтуль шмат таямніц. Усяго 
каля 70 імёнаў людзей, што ў роз-
ны час уславілі маю малую радзіму, 
увайшло ў кнігу.

— Вы казалі, што творчасць 
Янкі Купалы дагэтуль цалкам не 
вывучаная. Гэта насамрэч так?

— Вядома ж. Прычым многімі 
яна й недаацэненая. Мая любімая 
паэма Песняра “Раскіданае гняз-
до”. Гэта, лічу, вяршыня беларускай 
нацыянальнай драматургіі, адно з 
найвышэйшых дасягненняў паэтыч-
нага генію Купалы. А які глыбокі сэнс 
у п’есах “Курган”, “На куццю”, “Магіла 
льва”...  Для мяне купалаўская паэзія 
і драматургія — эталон. І калі б 
мяне спыталі, кнігі якога аўтара ўзяў 
бы з сабой на бязлюдны востраў, я 

б адказаў: Янкі Купалы. (Мне ж, калі 
слухала Міхаіла Казлоўскага, які, 
здавалася, гадзінамі можа чытаць 
на памяць творы знакамітага зем-
ляка, самой захацелася перачытаць 
вершы ды паэмы геніяльнага паэта. 
— Аўт.).

— Чым яшчэ цікавая для Вас 
гісторыя Маладзечна?

— Я вывучаю гісторыю наву-
чальных устаноў горада і раёна. 
Адлік развіцця сярэдняй і вы-
шэйшай адукацыі ў Маладзеч-
не пачынаецца з 1811 года, калі 
сюды з Бабруйска па хадайніцтве 
Францішака Агінскага, тагачаснага 
ўладальніка мястэчка, “пераехала” 
шляхецкае павятовае вучылішча. 
Пасля з’явіліся маладзечанскія 
прагімназія, пяцігадовае павятовае 
вучылішча і першая на тэрыторыі 
Расійскай імперыі Настаўніцкая 
семінарыя, праграма навучання 
ў якой была распрацавана самым 
вядомым педагогам таго часу 
Канстанцінам Ушынскім. Перад 
самай вайной у Маладзечне ад-
крылася Беларускае гідралагічнае 
вучылішча імя Янкі Купалы, пад час 
вайны ў вёсцы Лебедзева (сёння 
аграгарадок) Маладзечанскага ра-
ёна запрацавала беларускамоўная 
школа, якую стварыў Барыс Кіт, вя-
домы дзеяч беларускай эміграцыі. 

Тое, што адукацыя вельмі 
важна для развіцця грамадства, 
шчаслівай будучыні беларускага 
народа, ужо ў тыя часы разумелі 
на маёй малой радзіме. Тут 
вучыліся арабіст Антон Мухлінскі, 
пісьменнік Аляксандр Цішынскі, 
мастак Нікадзім Сілівановіч. 
Апошні, дарэчы, у 1870-х працаваў 
над іканастасам Ісакіеўскага сабора 
ў Санкт-Пецярбургу. Выпускнікамі 
настаўніцкай семінарыі былі паэт 
і грамадскі дзеяч Міхась Чарот, 
знакаміты беларускі “салавей”, 
спявак, які пазнаёміў увесь свет 
з  беларускімі песнямі Міхаіл 
Забэйда-Суміцкі. І хоць нарадзіўся 
ён на Гродзеншчыне, менавіта ў 
Маладзечне раскрыўся яго талент. 
Нядаўна ў Маладзечне прайшла 
чарговая навуковая канферэнцыя, 

прысвечаная яго памяці. Ёсць у го-
радзе і вуліца Забэйды-Суміцкага. 
Гэта пакуль адзіная вуліца ў 
Беларусі, названая ў яго гонар.

У Маладзечанскім шляхецкім 
вучылішчы выкладаў Іван Насовіч, 
стваральнік першага слоўніка бе-
ларускай мовы, які выйшаў у Санк-
Пецярбургу ў 1870 годзе. Тут жа 
працаваў мяркуемы аўтар самага 
папулярнага сатырычнага твора XIX 
стагоддзя, паэмы “Тарас на Парнасе” 
Кастусь Вераніцын. Тут працавалі і 
такія вядомыя людзі, як гісторык ды 
фалькларыст Генадзь Каханоўскі, 
пісьменнік Мікола Ермаловіч, кра-
язнавец Вячаслаў Ляшковіч… 
Мноства таленавітых навукоўцаў, 
гісторыкаў, пісьменнікаў жылі й 
вучыліся ў Маладзечне. Нездарма 
ж два гады таму горад быў удасто-
ены ганаровага звання культурнай 
сталіцы Беларусі.

— Ваша кніга “Да кніжных 
скарбаў дакрануся” прысвечана 
сустрэчам з землякамі. Хто яны, 
адкуль, дзе праходзілі гэтыя 
сустрэчы? Ці ўспамінаюць яны 
сваю малую радзіму?

— Я сябрую з беларусамі 
Даўгаўпілса і Рыгі. Вельмі цесна кан-
тактую з Цэнтрам беларускай куль-
туры ў Даўгаўпілсе і яго кіраўніцай 
Жаннай Раманоўскай, цікавым і до-
брым чалавекам.

 З маім сябрам, беларускім 
паэтам Сяргеем Панізьнікам мы 
падрыхтавалі чатыры кнігі пра 
беларусаў міжваеннай Латвіі, якія 
жылі там у 20-30 гадах мінулага 
стагоддзя. Так, напрыклад, адзін 
том прысвечаны Віктару Вальтару, 
беларускаму паэту і празаіку, які 
нарадзіўся і памёр у Даўгаўпілсе. 
У 1926—1931 гадах ён працаваў у 
беларускіх школах Латвіі: у Плейку, 
Келаве, Даўгаўпілсе. У 1920-х ён 
напісаў унікальны раман “Народ-
жаныя пад Сатурнам” пра жыццё 
беларускай моладзі ў міжваеннай 
Чэхаславакіі. Мы сабралі ўсе яго 
творы і выдалі адзінай кнігай. У 
прадмове да выдання я напісаў: 
“У беларускай паэзіі быў Максім 
Багдановіч, а ў беларускай про-
зе Віктар Вальтар”. Сёлета выйшаў 
яшчэ адзін вялікі зборнік пад на-
звай “Вольга Сахарава. Сяргей 
Сахараў. Выбраныя творы”, прыс-
вечаны беларусам міжваеннай 
Латвіі.

— Краязнаўства ў большасці 
з нас у першую чаргу асацыюец-
ца з гісторыяй. Кажуць гісторыя 
— гэта вялікі настаўнік. Дык 
чаму ж яна нас вучыць?

— Перш за ўсё, гісторыя павінна 
быць праўдзівай і аб’ектыўнай. Яна 
вучыць нас заўсёды і ўсюды заста-
вацца самімі сабой. Гэта датычыцца 
і адносінаў да роднай зямлі. Таму 
можна сказаць, што краязнаўца — 
гэта ўзор маральнага аблічча ча-
лавека. Ведаеце чаму? Таму што ён 
абсалютна апалітычны. Для яго най-
важней за ўсё — праўда і факты, по-
шукам якіх ён і займаецца. А робіць 
гэта з мэтай захаваць гістарычныя 
веды пра пэўныя мясціны для на-
ступных пакаленняў.

Вабяць родныя абшары
Краязнавец Міхаіл Казлоўскі  
з Маладзечна на працягу  
пяцідзесяці гадоў вывучае  
гісторыю родных мясцін

Міхаіл Казлоўскі

Маладзечанскія вуліцы адметныя ўтульнасцю і чысцінёй

Чыгуначны вакзал у Маладзечне
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РакуРС

таленты з ДыяСпаРы веСткі

Каларыт  
вобразаў
Кацярына Сікорская

кнігу беларускіх загадак з 
перакладам на кітайскую 
і англійскую мовы 
прэзентавалі ў Мінску 

У Цэнтральнай навуковай 
бібліятэцы імя Якуба Коласа Нацы-
янальнай акадэміі навук Беларусі 
прайшла прэзентацыя зборніка за-
гадак “Бегла ліска каля лесу блізка...” 
і кнігі вядомага навукоўца, даслед-
чыка культуры і побыту беларусаў 
Аляксандра Лакоткі “Цвета и легенды 
родных просторов”. 

Кніга загадак “Бегла ліска каля 
лесу блізка...” — чарговае выданне 
серыі “З народнапаэтычнай спадчы-
ны”, пачаткам якой былі “Прымаўкі 
ды прыказкі — мудрай мовы 
прывязкі” (2017). На прэзентацыі 
адзначалася: “Захавалася і пераем-
насць у афармленні кнігі: кожны 
тэкст мае пераклад на іншыя мовы 
(у тым ліку кітайскую і англійскую), 
а метафарычныя вобразы — 
маляўнічае візуальнае ўвасабленне. 
Аднак з’явіліся і новыя адметныя 
асаблівасці. Так, акрамя беларускіх 
загадак у зборнік уключаны іх аналагі 
ў рускім, украінскім і польскім фаль-
клоры”. 

Кніга акадэміка НАН Беларусі 
Аляксандра Лакоткі “Цвета и ле-
генды родных просторов” — вынік 
шматгадовай творчай працы. У 
яе ўвайшло каля 200 твораў аква-
рэльнага жывапісу і графікі, якія 
адлюстроўваюць прыродны каларыт 
рэгіёнаў і лакальных раёнаў Беларусі, 
маляўнічыя рысы вёсак, пасёлкаў, 
гарадоў, помнікаў архітэктуры. 

Прысутнічае і новая аўтарская 
навуковая інтэрпрэтацыя так зва-
нага духу месца, інакш кажучы 
асяроддзя, яго прыродных і рукат-
ворных аб’ектаў, што адлюстрава-
на ў аналітычных тэкстах. Ідэя аб 
мностве прастор — міфалагічнай, 
філасофскай, жылой — раскры-
вае творчую, паэтычную сутнасць 
духоўных уяўленняў народа аб пры-
родзе і асяроддзі пражывання. 

Абедзве кнігі выйшлі ў 
Выдавецкім доме “Беларуская на-
вука”. І прысвечаны яны Году малой 
радзімы. 

Дарэчы, да прэзентацыі кніг была 
падрыхтавана і выстава выданняў 
Цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі, прысвечаных беларускай 
этнаграфіі і фалькларыстыцы, вуснай 
народнай творчасці, гісторыі выву-
чэння беларускіх казак, прыказак, 
прымавак, легенд, міфаў, абрадавых 
песень. Адзін з раздзелаў выставы 
прысвячаўся дзейнасці вядомага 
вучонага, даследчыка культуры і по-
быту беларускага народа, гісторыка-
культурных ландшафтаў, архітэктуры 
Беларусі, акадэміка НАН Беларусі 
Аляксандра Лакоткі. 

Ладзілі мерапрыемства Цэнтр 
даследаванняў беларускай культу-
ры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, 
Інстытут мастацтвазнаўства, 
этнаграфіі і фальклору імя Кандрата 
Крапівы НАН Беларусі, Беларуская 
дзяржаўная акадэмія мастацтваў, 
Цэнтральная навуковая бібліятэка 
імя Якуба Коласа НАН Беларусі.

Лявон Целеш

Большасці людзей добра зра-
зумелы пейзажны жывапіс, бо, 
напэўна, няма таго чалавека, які б не 
захапляўся прыроднымі краявідамі. 
Дзяржынск — родны горад мастачкі 
Марыі Мініч. Сімвалічна, што менавіта 
на малой радзіме прайшла яе першая 
персанальная выстава. Скончыла 
Марыя Мініч Мінскае дзяржаўнае 
мастацкае вучылішча імя А. Глебава, 
затым — Еўрапейскі гуманітарны 
ўніверсітэт, аддзяленне “Тэорыя і 
практыка сучаснага мастацтва”, ёй 
прысвоена кваліфікацыя “бакалаўр”. 

На выставе было прадстаўлена 
каля трыццаці твораў таленавітай 
мастачкі, большасць з якіх прысве-
чана маляўнічым краявідам малой 

радзімы. Гэта — карціны “Альтанка 
Станькава”, “У летнім лесе”, “На заходзе 
дня”. 

Шэраг сваіх твораў, такіх як 
карціны “Сосны Палесся”, “Палескі 
пейзаж”, “Рака Случ. Палессе” мастач-
ка прысвяціла, як відаць з назваў, Па-
лессю, радзіме бацькі, вядомага бела-
рускага мастака Васіля Мініча, якога, 
на вялікі жаль, няма ўжо на гэтым све-
це. Нарадзіўся ж творца ў маляўнічым 
месцы: вёсцы Сукачы Жыткавіцкага 
раёна Гомельшчыны. З дзяцінства 
і да канца жыцця любімай тэмай 
творчасці Васіля Мініча была пры-
рода родных мясцін. Маці ж Марыі, 
Галіна Мініч (Русанава), таксама ма-
стачка, аўтар  некалькіх абразоў для 
Дзяржынскай і Фаніпальскай цэркваў, 
удзельніца шэрагу мастацкіх выстаў. 

Некалькі разоў Марыя Мініч была 
ў Англіі. Пад уражаннем гэтых вандро-
вак  напісаны палотны “У англійскім 
лесе”, “У партовым гарадку”, якія такса-
ма экспанаваліся на выставе.

Летнія пейзажы Марыі падаліся 
мне такімі натуральнымі, што ажно 
захацелася басанож прабегчы па зя-
лёнай траве ці зажмурыцца ад яркіх 
сонечных промняў. На філасофскі лад 
настройваюць творы з восеньскімі 
пейзажамі. Калі ўзіраешся ў сасно-
вы бор мастачкі, то нібы сапраўды 
ўдыхаеш пах смалы. 

Сярод гасцей выставы былі ся-

бры Беларускага саюза мастакоў 
спявачка Вольга Гоманава і Мікалай 
Паграноўскі. Прысутнічалі й маці 
мастачкі Галіна Мініч і дзядуля Іван 
Аляксеевіч. З вітальным словам да 
прысутных ды аўтаркі экспазіцыі 
звярнулася дырэктар Дзяржын-
скай раённай бібліятэкі Валянціна 
Клімовіч. 

Марыя Мініч шчыра дзякавала 
ўсім гасцям выставы. Казала, што 
на стварэнне твораў яе натхняе ма-
лая радзіма і прыклад бацькоў — 
мастакоў: па сцежцы, пракладзенай 
імі, яна й крочыць.

Карціны з горада 
дзяцінства

Творчая сустрэча-канцэрт з удзельнікамі ан-
самбля беларускай песні “Світанак” і яго салістам 
Сяргеем Шабадалавым з літоўскага горада Вісагінас 
прайшла ў Даўгаўпілскім Цэнтры беларускай куль-
туры. 

Дарэчы, беларусы з латышскага Даўгаўпілса ды 
літоўскага Вісагінаса даўно сябруюць паміж сабой. 
Паміж Цэнтрам беларускай культуры Даўгаўпілса і 
Беларускім культурным цэнтрам “Крок” Вісагінаса 
заключана Пагадненне аб супрацоўніцтве. 
Сяброўскія стасункі звязваюць літоўскіх беларусаў 
і з Даўгаўпілскім беларускім культурна-асветніцкім 
таварыствам “Уздым”. 

Пра Сяргея можна расказваць шмат: ён — 
саліст ансамбля  “Світанак”  і даўні сябар беларускай 
суполкі “Крок” з Вісагінаса, член Кансультатыўнага 
савета па справах беларусаў замежжа пры МЗС  
Беларусі, пастаянны ўдзельнік ды вядучы Фэсту 
беларускай песні ў Літве. Неаднойчы выступаў ён  
і на міжнародным фестывалі “Беларускі кірмаш у 
Даўгаўпілсе”.

Сустрэчы з Сяргеем Шабадалавым супляменнікі 
ў Даўгаўпілсе заўсёды рады. Гэта сапраўды роз-
набакова адораны чалавек. Ён валодае не толькі 
цудоўным голасам, але і талентам гумарыста-пара-
дыста, вядучага-канферансье. Надзелены ён яшчэ і 
дарам выдатнага апавядальніка. Таму ў час канцэр-
та Сяргея Шабадалава ў зале Даўгаўпілскага Цэнтра 
беларускай культуры ніхто не сумаваў: неаднойчы 
выступы перарываліся бурнымі апладысментамі 
і крыкамі “Брава!”. Вельмі душэўна спяваў ён пра 
сваю малую радзіму — гарадскі пасёлак Відзы, 
што ў Браслаўскім раёне Віцебшчыны. Кожны на 
канцэрце пачуў тое, што блізка і дорага яго сэрцу. 
Шмат прагучала беларускіх народных і аўтарскіх пе-

сень. Сольныя нумары Сяргея чаргаваліся з яркімі 
выступамі артыстаў ансамбля “Світанак”: Эдвардаса 
Пішчыкаса, Алены Пішчыкене, Міхаіла ды Валянціны 
Падобаў, Вольгі Шабадалавай.

Сяргей Шабадалаў не хавае: выступленне 
ў Даўгаўпілсе — новая старонка ў яго творчай 
кар’еры: вялікі сольны канцэрт ён даваў упершы-
ню. На вечары прагучала шмат песень на словы 
даўгаўпілскага паэта, члена Саюза пісьменнікаў 
Беларусі Станіслава Валодзькі.

Жывая музыка, выдатныя галасы саліста і 
ўдзельнікаў ансамбля, тонкі гумар вядучага нікога 
не пакінулі раўнадушнымі. Канцэрт прайшоў “на 

ўра”. З падзячным словам да артыстаў звярнулася 
кіраўніца Даўгаўпілскага Цэнтра беларускай куль-
туры, старшыня беларускага таварыства “Уздым” 
Жанна Раманоўская. Словы падзякі прагучалі так-
сама ад старшыні Таварыства латвійска-беларускай 
садружнасці Станіслава Валодзькі, члена праўлення 
“Уздыма” Вольгі Паўловіч і многіх іншых.

Супрацоўніцтва беларусаў Літвы і Латвіі працяг-
ваецца. Да сустрэчы на Фэсце беларускай песні ў 
Вісагінасе і “Беларускім кірмашы ў Даўгаўпілсе”!

Жанна Раманоўская,
Вісагінас — Даўгаўпілс

Да сустрэчы, землякі!
Свой аўтарскі канцэрт 
Сяргей Шабадалаў з 
літоўскага Вісагінаса 
прысвяціў малой 
радзіме ў Беларусі

Першая персанальная выстава 
мастачкі Марыі Мініч прайшла ў 
Дзяржынскай раённай бібліятэцы

Спявак Сяргей Шабадалаў

Марыя Мініч (другая справа) на адкрыцці выставы
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