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Материал представляет собой воспоминания Евгении Гуляевой, 

одной из основательниц общественной организации белорусов Дау-

гавпилса «Уздым», записанные ею самой к 25-летию этой организации. 

Основное внимание уделено первым пяти годам существования «Уз-

дыма», рассказано о налаживании работы, установлении контактов с бе-

лорусскими представительствами в Латвии, а также с различными ор-

ганизациями в Республике Беларусь, названы фамилии стоявших у ис-

токов белорусского общества в Даугавпилсе. 
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Material represents the memoirs of Evgenia Gulyaeva, one of founders 

of public organization of Belarusians of Daugavpils «Uzdym», which are 

written down by her to the 25 anniversary of this organization. The main 

attention is paid to the first five years of «Uzdym» existence; it is told about 

establishing work, establishment of contacts with the Belarusian 

representations in Latvia and also with various organizations in Republic of 

Belarus, surnames standing at the origins of the Belarusian society in 

Daugavpils are called. 
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25 гадоў назад 6 ліпеня 1993 г. у Міністэрстве юстыцыі Латвіі было 

зарэгістравана Беларускае культурна-асветніцкае таварыства “Уздым”. 

У 1993 г. мне давялося сустрэцца з першым Надзвычайным і 

Паўнамоцным Паслом Рэспублікі Беларусь у Латвіі (1993−1997) Ва-

лянцінам Уладзіміравічам Вялічкам. Беларускае Пасольства размяшча-

лася тады некаторы час у Юрмале. Наш старшыня Канстанцін Капуста 

накіраваў мяне туды за візамі для членаў “Уздыма”. Нягледзячы на 

вялікую чаргу на вуліцы, мяне вызвалі раней. Пакуль мы размаўлялі са 

спадаром В. Вялічкам, візы былі падрыхтаваныя. Уважлівы чалавек 

быў. На вялікі жаль, у сакавіку 2018 г. ён памёр.  



У 1995 г. мы сустракалі Анатоля Іванавіча Жаўткоўскага – пер-

шага Генеральнага Консула Рэспублікі Беларусь у Даўгаўпілсе. Уд-

зельнікі гурта “Купалінка” ў народных касцюмах чакалі яго ў фае 

гатэля “Latvija” (цяп. “Latgola”). Гэта было для нас вялікае свята, якое 

здымала Даўгаўпілскае тэлебачанне. Першую сустрэчу спадара 

А.І. Жаўткоўскага праводзілі ў Балта-славянскім таварыстве (БСТ). 

Яго ўзначальвала Людміла Каралёва. Яна дазволіла нам карыстацца 

гэтым памяшканнем. 

У 1997 г. пры асабістай дапамозе А.І. Жаўткоўскага на працягу 

двух дзён – 13 і 14 верасня – адбыліся Дні беларускай культуры ў 

Даўгаўпілсе. На свята прыехалі вельмі паважаныя госці з Віцебскай 

філармоніі – ансамбль музыкі, песні і танца “Талака”. Калектыў высту-

паў тройчы: у гарадскім тэатры, на плошчы Віенібас і на адкрыцці ме-

марыяльнай шыльды на доме, дзе ў 1922–1935 гг. знаходзілася бела-

руская гімназія. Шмат яшчэ было цікавых мерапрыемстваў на працягу 

гэтых дзён, сярод якіх выступленне Мінскага тэатра з п’есай “Ідылія” 

В. Дуніна-Марцінкевіча. Такіх прыгожых і цікавых дзён беларускай 

культуры больш на працягу 25 гадоў, на жаль, не адбылося. Светлая 

памяць Анатолю Іванавічу Жаўткоўскаму. 

Дні беларускай культуры праводзяцца шмат гадоў. Яны пра-

ходзяць у горадзе ў рамках Тыдня славянскай культуры. Да гэтага былі 

прымеркаваны навуковыя чытанні ў Даўгаўпілскім універсітэце, якія 

арганізаваў прафесар Ф.П. Фёдараў. У канферэнцыі прымаў удзел Вя-

часлаў Пятровіч Рагойша з Мінска. 

У сваю чаргу ў Мінску ў музеі Янкі Купалы праходзілі навуковыя 

чытанні, куды ад згуртавання “Уздым” былі запрошаныя Мікола і 

Вольга Паўловічы і я. У гэтых чытаннях мы ўдзельнічалі некалькі 

разоў. Ездзілі ў вандроўку ў г. Ракаў, дзе адведалі могілкі, на якіх па-

хаваны знакамітыя беларускія дзеячы. 

У нас склаліся добрыя сувязі з дырэкцыяй міжнароднага фесты-

валю мастацтваў “Славянскага базара”, спадаром Р.М. Басам і метады-

стамі В. Чашчыхінай і Л. Дзмітрук. Гэтыя сувязі працягваюцца і па сён-

няшні дзень. Нашы калектывы неаднаразова выступалі ў Віцебску. 

Добрыя суседскія адносіны наладзіліся з Браславам, Вісагінасам і 

Шаркаўшчынай. У апошнюю мы былі запрошаны на дзень састарэлых 

людзей. Арганізацыяй займалася Таццяна Бучэль, а яе маці сустракала 

нас піражкамі на радзіме ў в. Германавічы. Там мы пазнаёміліся з 

двума музеямі і даведаліся шмат цікавага пра гэты ўтульны, прыгожы 

куточак. 



Першы раз у Вісагінас мы прыехалі выступаць разам з БСТ. Гэта 

было ў святочны Велікодны дзень. Мы вязлі чырвоныя асвячоныя яйкі, 

а па дарозе набралі пралесак і ўпрыгожылі імі вялікую керамічную та-

лерку. Спявалі песні на розных мовах у ДК “Varpa”. Слухачам мы спа-

дабаліся. Пазней з такім зборным канцэртам мы ездзілі ў Вільнюс, дзе 

выступалі ў былым Доме прафсаюзаў (ініцыятар – Л. Каралёва, БСТ). 

Мы былі першыя беларусы ад таварыства “Уздым”, якія былі запро-

шаны на Першы сход беларусаў далёкага замежжа. Праз некаторы час 

адбыўся другі сход беларусаў бліжняга замежжа. Там я пазнаёмілася з 

прафесарам А. Мальдзісам. Вялікае ўражанне засталося ад гэтай су-

стрэчы. Сярод удзельнікаў былі М. Паўловіч, В. Паўловіч, Т. Бучэль, 

З. Сіліня, С. Валодзька, З. Карповіч, В. Ярашэвіч. 

У Браславе ўжо больш за 50 гадоў адзначаецца свята “Браслаўскія 

зарніцы”, якое зараз мае міжнародны ўзровень. А наша аб’яднанне “Уз-

дым” на чале са старшынёй К. Капустам было запрошана на свята 25-

годдзя “Зарніц”. У дэлегацыю ўваходзілі таксама З. Сіліня, С. Вало-

дзька і я (рыхтавала памятны адрас і сувеніры). 

Ансамбль “Купалінка” (кіраўнік Я. Юзэфовіч) не раз выступаў у 

лесапарку “Леснічоўка” (Браслаў), прычым яны абавязкова выконвалі 

песню і на латышскай мове. Састаў гурта змяніўся з цягам часу, а Яніна 

Юзэфовіч зараз кіруе “Спадчынай”. У сэрцы яе і выканаўцаў заўсёды 

жыве Беларусь і беларуская песня. 

У 1993 г. нас запрасіла прыняць удзел у канцэрце польскага тава-

рыства “Промень” Галіна Бакаляр-Чумачэнка. Мы добра былі з ёй зна-

ёмы. Яна наша зямлячка, паходзіла родам з г. Гродна, спявала на роз-

ных мовах. Латышскія, польскія, беларускія, украінскія, італьянскія 

песні – усё было ў яе рэпертуары. Канцэрты праходзілі ў Палацы куль-

туры хімікаў. Наш паэт С. Валодзька тады чытаў там свае вершы. 

Станіславу Валодзьку рэклама не патрэбна − ён мае вялікі талент. 

Песні на яго вершы спявалі і спяваюць усе беларускія суполкі ў Лат-

галіі, Літве, Эстоніі і на Радзіме. Ён мае ганаровую ўзнагароду – медаль 

Францыска Скарыны. Даволі часта рабіў прэзентацыі зборнікаў вер-

шаў. Я праводзіла гэтыя літаратурныя вечарыны ў Доме Калістратава 

на вул. Райня ў ДК “Varpa”. Ён арганізаваў выставу мастака Вячкі Це-

леша, вечарыну барда Э. Вартанава, канцэрт спявачкі Валянціны Шы-

лавай з Віцебскай філармоніі. 

З Таццянай Бучэль было лёгка працаваць у нядзельнай школе. Ад-

нойчы я прыйшла ў школу і прапанавала дапамагчы праводзіць 

ранішнікі. Дзецям рабілі перапынак, частавалі гарбатай, цукеркамі, 

“цясткамі”. Умовы былі розныя. Усё за свае сродкі рабілі, нават 



тэрмасы з дому прыносілі з Таццянай па чарзе. Дзеці былі даволі добра 

падрыхтаваны і ўдзельнічалі ў 5-годдзі “Уздыма”, якое адбылося ў Ла-

тышскім цэнтры культуры. 

Мы праводзілі “Гуканне вясны”, “Багач”, “Дзяды”, “Новы год”, 

“Каляды”. Хадзілі на экскурсію ў польскі “Промень”. Прымаў нас спа-

дар У. Навіцкі. Ездзілі ў Віцебск, сустракаліся з латышскімі дзецьмі, 

былі ў Вільнюсе ў беларускай школе. 

У беларускім консульстве ў Даўгаўпілсе працаваў віцэ-консулам 

вельмі цудоўны чалавек – спадар Валерый Аркадзьевіч Сысоеў. Ён 

прыходзіў у нядзельную школу да нас на святы і заўсёды дзецям пры-

носіў падарункі. На 5-годдзе “Уздыма” падараваў нам ікону Святой 

Еўфрасінні Полацкай, якая і зараз упрыгожвае нашу беларускую хату. 

Зінаіда Сіліня спачатку спявала ў “Купалінцы”. Потым ёй там 

“стала цесна” і пачала саліраваць. У яе вельмі багаты рэпертуар. Яна 

чалавек свята. Спявае заўсёды: на розных канцэртах, сяброўскіх су-

стрэчах, у падарожжах. Як урач яна дапамагае ўсім людзям у розных 

цяжкіх жыццёвых абставінах. Наша пакаленне выхавана бацькоўскай 

дабрынёй, сумленнасцю. 

Словы вялікай падзякі хачу выказаць урачу А.А. Сазанковай за яе 

напісаныя ад сэрца мастацкія творы, якія ўпрыгожваюць нашы 

кватэры. Яшчэ аднаму ўрачу – В.П. Абушкевіч – хочацца сказаць бела-

рускае “дзякуй” за яе прыгожыя выставы, падрыхтаваныя на пра-

фесійным узроўні, за паэтычныя вечарыны, за талент добрых рук. 

Адышлі ў іншы свет Павел Буры і Вольга Кудрашова. Вечная ім 

памяць. Яны дапамаглі нам аформіць Статут, зрабіць пераклад на бе-

ларускую мову і пазнаёміцца са “Спраўнымі беларусамі” з Рыгі. Яны 

падтрымалі нас матэрыяльна, каб мы маглі зарэгістравацца ў Міністэр-

стве юстыцыі Латвіі і далей рабіць свае жыццёвыя справы. За гэта ім 

вялікая ўдзячнасць ад усіх тых, хто былі першымі: 

Вольга Паўловіч, Мікола Паўловіч, Канстанцін Капуста, Яніна 

Юзэфовіч, Зінаіда Сіліня, Станіслаў Валодзька, Таццяна Бучэль, 

Віктар Бучэль, Алена Бучэль, Надзея Бучэль, Міхаіл Бучэль, Яўгенія 

Гуляева, Анастасія Сазанкова, Яўгенія Заліўская, Мікола Навуменка, 

Віктар Ярашэвіч, Ларыса Ярашэвіч, Зігфрыд Карповіч, Тамара Іванова, 

Любоў Кавалёва, Яўген Шабуцкі, Аляксандр Карнацэвіч, Зянон Буры, 

Іосіф Рэўт. 

Гэтыя людзі заслугоўваюць вялікай павагі!  

А тым, хто прыйшоў пасля нас, такое пажаданне: зберагчы мову, 

песню, народныя традыцыі, святы і мастацтва. Бо ўсё разам гэта рас-



крывае палітру беларускай душы, якая засталася нам ад роднай баць-

коўскай хаты, нашых матуль і бабуль, ад продкаў, гэта наша спадчына 

і бясцэнны скарб. Беражыце ўсё гэта. Са святам! Будзьце здаровы, 

жывіце багата! 
 


