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Голас Радзімы  аўторак, 14 красавіка, 2020

У стра ха, ка жуць, во чы вя

лі кія. І доб ра яшчэ, што мно

гія з с
ён няш ніх па ні кё раў, я

кія 

спра бу юць зм
а гац ца з к

а ра на ві

ру сам бур ны мі вы кі да мі ў на ва

кол ле, сац сет кі сва іх пер ша быт

ных стра хаў, н
і ко лі не гля дзе лі ў 

мік ра скоп… Ві ру сы ж увесь час 

міль яр да мі ж
ы вуць ва кол нас, а 

на ват 
і ўнут ры. Толь кі мы да 

па ры да ча су та го не за ўва жа ем. 

Пра ві рус гры па ўсе ве да юць, 

пра ро та ві рус ныя ін фек цыі, п
ра 

гер пес на пэў на не толь кі чу лі —
 

ме лі маг чы масць па зна ё міц ца. І 

не як “вый сці з с
і ту а цыі”.

Ён вя до мы з 1965‑га

Пры гле дзім
 ся да мік ра іс тот, 

якія сён ня рап тоў на пад вод зяць 

лі ніі 
жыц цяў ты сяч лю дзей 

да крытычнай ры сы, за п
ус ці

лі ў све це гла баль ныя пра цэ

сы: аб руш ва юц ца най мац ней

шыя эка но мі кі све ту, 
буй ныя 

кам па ніі, 
тур фір мы, 

ра за ра

юц ца ты ся чы прад пры маль ні

каў. К
а ра на ві ру сы ж ва кол нас 

даў нымдаў но кру цяц ца. Гэ та 

“мік ра ар га ніз м
ы 

сфе рыч най 

фор мы, якія ўтрым лі ва юць ад

на лан цуж ко вую ма ле ку лу РНК 

(ры ба нук ле і на вай 
кіс ла ты

). 

Яны ма юць аба лон ку з рэд кі

мі шы па мі ці вар сін ка мі, якія 

на гад ва юць ка ро ну пры за

цям нен ні сон ца. Вось ад сюль 

і наз ва: “ка ра на ві рус”. І яшчэ 

з гіс то рыі пы тан ня: “Ка ра на

ві рус ча ла ве ка быў упер шы

ню вы дзе ле ны ў 1965 го
 дзе ад 

хво ра га на вост рае рэ спі ра то
р

нае за хвор ван не. (Р
ус ка моў ная 

аб рэ ві я ту ра ОРЗ —
 ка му ж не 

зна ё мая? —
 Аўт.) Р

оз ныя ві ды 

ка ра на ві ру саў шы ро ка рас паў

сю джа ны ў пры ро дзе, яны вы

клі ка юць раз на стай ную ін фек

цый ную па та ло гію
 ў жы вёл”.

Хто, ка лі ты
х ві ру саў асаб лі

ва б
а яў ся! П

ом ніц ца, н
а пры кан

цы 70х, у па ру ву чо бы ў Ле нін

гра дзе н
е ка то

 рыя з м
а іх зна ё м

ых 

пад пра цоў ва лі “пад до след ны мі 

тру сі ка мі” 
ў Ін сты

 ту це гры па. 

Пад за р
а жа юць ві ру сам ця бе, у 

лёг к
ай фор ме, п

о тым на зі р
а юць, 

як ідзе п
ра цэс, 

і ле чаць. Дні праз 

тры пас л
я “пра цэ ду ры” ха дзі лі на 

лек цыі. Н
а ву

 коў цы рас п
ра цоў ва

лі вак цы ны, а 
сту

 дэн ты “н
а ву

 цы 

да па ма га
 лі”. К

а за
 лі й мне: н

у ра

зік па сап ля еш, пе ра хва рэ еш
 —

 і 

бу дзеш
 з ім

у ні тэ там.

А га доў 15 та му быў я на між

на род най кан фе рэн цыі мік ра бі

ё ла гаў, па глы біў ся ў праб ле му 

ан ты мік роб най рэ зіс
 тэнт нас ці 

(АМР), н
а пі саў пра ве лі зар ную 

пры ха ва ную па гро зу ча ла вец

тву
 (“Вой на микромиров”. —

 

СБ., 
13.12.2005 https://w

ww.

sb.by/artіc
les/voynamіkromіrov.

html). Г
а вор ка там пра мік ро бы 

(бак тэ рыі). ➔
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Раз ме жа ва насць пла не ты 

на кра і ны васт рэй ад чу ва ец ца 

ў ча се ба раць бы з эпі дэ мі яй 

ка ра на ві ру са. А
ле ж для пту шак 

ме жы не іс ну юць: увес ну яны 

заў сё ды вяр та юц ца з вы раю да до му

А рап там з да лё кіх да ляў “неш та 

не бяс печ нае” пры ня суць ты
я “кры ла ты

я 

міг ран ты”? Та кія пы тан ні ча сам уз ні ка

юць у да пыт лі вых гра ма дзян. М
яр кую, з 

ча сам зной дуц ца й на іх ад ка зы. Бо й гэ

тыя міг ран ты, мож на ска заць, пад на гля

дам. За пры лё там пту шак што год со чаць 

у Бе ла ру сі на вед ні кі сай та Bіrdwatch.by 

(у пе ра кла дзе “Птуш кі што дня”). Свае 

на зі ран ні за но сяць у таб лі цу. Дзя ку ю

чы ёй вя до ма, ш
то з в

ы раю да нас ужо 

вяр ну ла ся больш за 50 ві даў пе ра лёт ных 

пту шак. Ся род іх — кач кі, чай кары

бач ка, чор ны дрозд, бе ла бро вы дрозд, 

дроздспя вун, чап лябу гай, чор ны бу сел, 

бе лы бу сел, зв
ы чай ны шпак, ма лі наў ка, 

вя лі кі бак лан, бе рас цян ка, ка нап лян ка, 

со калпус таль га, ба ра вы жаў рук, па ля

вы жаў рук, ку лікспу чок, ку лікчар няк, 

ляс ная за ві руш ка, лу га вы свірс тун ды 

ін шыя. Асоб ныя птуш кі па ле на ва лі ся 

да лё ка ля цець і п
ра вя лі сё лет нюю цёп

лую зі м
у ў Бе ла ру сі: у

 не ка то
 рых рэ гі

ё нах зі м
ой ба чы лі ле бе дзяклі ку на, ш

э

рую гусь, кач куцы ран ку, в
я лі кую бе лую 

чап лю, ш
э ра га жу раў ля, чай куклы гу на і 

чай кура га т
у ху.

“Па доб на, ш
то са мая вяс но вая кра і на 

сён ня —
 гэ т

а Бе ла русь: м
е на ві та ту

т н
а 

сён ня ад зна ча на больш за ўсё на зі ран няў 

пту шаквес ту ноў “Жы вой вяс ны”. Уся

го ў роз ных кра і нах ад зна ча на 500 та кіх 

на зі ран няў”, —
 па ве дам ля юць на сва

ім сай це https://p
tushkі.org/tag

/zhyvaya

vyasna ак ты віс ты Гра мад скай ар га ні

за цыі “Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны” 

(АПБ). Ма дэ ра та ры партала атры ма лі 

звыш 280 па ве дам лен няў пра вяр тан не 

ў Бе ла русь бе лых бус лоў, я
кія пер шы мі 

ня суць нам вяс ну. А
 вяс ко вых лас та вак, 

якія ў ад роз нен не ад га рад скіх лас та вак і 

лас та вакзям ля нак так са ма лі чац ца вес

ту на мі вяс ны, па куль за ўва жа на ма ла.

Вель мі рэд кі пе ра лёт ны від, які гн
яз

ду ец ца ў Бе ла ру сі, —
 вя лі кі ар лец. П

ра 

яго пе ра лё ты на ву коў цыар ні то ла гі ве

да юць най больш пад ра бяз на. Ш
ля хі міг

ра цыі, мес цы зі м
о вак вя лі кіх ар ля цоў 

вы ву ча юц ца пры да па мо зе GSMтэ ле

мет рыі з 2017 го да. Пятнаццаць бе ла

рус кіх ар ля цоў пе ра сы ла юць ву чо ным 

сіг на лы пра сваё мес ца зна хо джан не 

праз G
PSсістэму. С

а чыць за іх пе ра мя

шчэн нем па све це ан лайн мо жа ко
ж ны 

на сай це ptushkі.org. З да па мо гай су
 час

най ап
а ра ту

 ры ўда ло ся вы свет ліць, ш
то 

гэ т
ыя птуш кі лю бяць зі м

а ваць у Паўд

нё вай Азіі, 
на Ара вій скім паў вост ра ве, 

ва ўсход няй част цы Паў ноч най Аф ры кі 

(дэль та Ні ла). Н
е вя лі кая іх коль касць зі

муе ў Еў ро пе (на Бал ка нах, у Іта ліі, п
аўд

нё вай Фран цыі) д
ы ін шых мес цах.

Сё ле та вя лі кія ар ля цы па ча лі вяр тац

ца з з
і моў кі 12 са ка ві ка. П

ер шай мя жу 

Бе ла ру сі пе ра сяк ла Аль джу ся —
 пра ста

ва ла да свай го гняз да ў Бе ла веж скай пу

шчы. ➔
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Голас Радзімы
Г а з е т а  з  Б е л а Р у с і

Выданне “Голас Радзім
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Бе ла русь —
  

у на шых  

сэр цах

Стар. 5

Новая сіла 

старой веры
Стар. 6

вясновы нАстРой

Ме жы —
 не для пту шак

светАпогляд

Ад сэРцА дА сэРцА

Трымайся, 

Італія!

У Беларусі п
райшлі 

акцыі салідарнасці 

з народам Італіі

З Ам ба са ды Іта ліі ў
 Бе ла ру

сі па сту пі ла ін фар ма цыя пра ак

цыю са лі дар нас ці бе ла рус ка га 

на ро да з н
а ро дам Іта ліі. “

Бе ла

русь да лу ча ец ца да між на род

ных іні цы я тыў са лі дар нас ці з 

Іта лі яй у су вя зі з
 над звы чай най 

сі ту а цы яй, зв
я за най з н

о вым ка

ра на ві ру сам, —
 пра чы та лі мы ў 

да сла ным прэсрэ лі зе. —
 Уве ча

ры ко
 ле ра мі іт

аль ян ска га сця га 

асвя ці ла ся ве лі зар ная шкля ная 

ве жа На цы я наль най біб лі я тэ кі 

ў Мін ску, а
дзін з б

у дын каўсім

ва лаў кра і ны”.

Тое ад бы ва ла ся на пры кан

цы са ка ві ка. Гэ ты
 знак па ва гі, 

за ўва жым, быў так са ма пад

тры ма ны ў сац сет ках па ве дам

лен нем “Са лі дар насць з на ро

дам Іта ліі”. Ам ба са дар Іта ліі 

ў Бе ла ру сі Ма рыё Баль дзі так 

пра ка мен та ваў ак цыі: “
Бе ла ру

сы па мя та юць, ш
то Іта лія бы ла 

ад ной з п
ер шых кра ін, якія не

ад клад на прый шлі на да па мо гу 

Бе ла ру сі п
ас ля Чар но быль скай 

ядзер най ка та стро фы. 
Сот ні 

ты сяч бе ла рус кіх дзя цей ад чу

лі вя лі кую лю боў італь ян скіх 

сем’ яў, і
 для мно гіх з і

х Іта лія 

ста ла дру гой ра дзі м
ай. А

 ця пер 

вось бе ла ру сы да юць нам сі лы і 

над зею на леп шую бу ду чы ню”.

Іван ІванаўМік ра свет, я
кі заўж ды з на мі

Раз ва гі п
ра тое, ча му ма лень кія пры чы ны мо гуць вы клі каць вя лі кія на ступ ствы

Покліч Радзім
ы —

 неадольны

Мінск, П
алац Незалежнасці, 7

 красавіка. Н
арада ў Прэзідэнта. Б

ез панікі.
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Голас Радзімы  пятніца, 24 красавіка, 2020

Каліўправаслаўныххрамах

у часе набажэнстваў спяваюць

“Вечная памяць”— гэтыя вы

сокіясловынабываюцьасаблі

высэнс.БоўдалоняхВечнасці

кожны знас толькі дапарыда

часукалыхаеццаўзвычныхнам

каардынатах. А потым? Што

былоДАтаго, якпачалосяна

шаезямноежыццё,іштобудзе

ПАСЛЯ— вялікая таямніца. І

толькі жывыя ніціны Памяці

паядноўваюць нас з тымі, хто

быў да нас. Выжываючы, пра

даўжаючы эстафетуЖыцця на

Зямлі,мудрыялюдзітысячагод

дзямі выпрацоўвалі “стратэгію

і тактыку” таго, як чалавечым

родам, цэлым народам разві

вацца,пераадольвацьперашко

дынашляху.ІПамяць—адна

зтыхвечныхкаштоўнасцяў,без

якойнямабудучыніякуасобна

гачалавека,такіўрода,народа,

краіны.Страта памяці— гэта цяж

кая хвароба. Паспрабуйце ўя

віцьтолькінахвілінку,штовы

нічоганепамятаеце.Ні з таго,

штосаміпражылі,нізтаго,што

даведаліся,чамунавучылісяад

іншых.Страчваючыгэтаевелі

зарнае,хоць інябачнаеэнерге

тычнаеполе,мыпераўтвараем

сяўнішто.Памяць пра вайну, пра тое,

як цяжка пераадольвалі яе ў

тым ліку нашы родныя лю

дзі — гэта моцны імунітэт ад

многіх хваробаў сучаснай цы

вілізацыі.Аштотакоеімунітэт,

мяркую, добра ўсім зразумела

сёння, калі 75годдзеПерамогі

мысвяткуемсаслязамінавачах

не толькі зза падзей даўніх.

Вайна з каранавірусам — бо

як жа інакш назваць тое, што

адбываецца ў свеце: сотні ты

сяч ахвяр! — паварочвае свя

домасць нават самых зацятых

“дафеністаў” да ўсведамлення

жорсткай рэальнасці: без іму

нітэту ў гэтым свеце выжыць

надзвычай цяжка. Хібашто ва

ўмовахпоўнай ізаляцыі.Зрэш

ты,гэтаксамайбезПамяцінам

не выжыць. Магчыма, будзе

яшчэ доўжыцца нейкі час так

званае боўтанне бяспамятна

га біяарганізма паміж небам

і зямлёй— але ці ж гэта паў

накроўнае, чалавечае жыццё?

Колькі самагубстваў, суіцыдаў,

злачынстваў у свеце зза таго,

штобацькіўсілурозныхпры

чын не прывілі сваім дзецям

АСНОВЫ жыццёвай стратэгіі,

альбо страцілі яны галоўныя

веды на жыццёвай дарозе. У

“аптэчку самавыжывання” ча

лавека,намойпогляд,улюбой

краінепавінныабавязковаўва

ходзіць павага да старэйшых,

шанаванне ўсёй іерархічнай

сістэмыроду,сям’і,грамадства,

уякімжывеш,памяць,працаві

тасць, сумленнасць… Зрэшты,

што пералічваць! Хто выжы

вае—ісціныведаепадсвядома.

Хтожіхстрачвае…Штож,бу

дзем і пра такіх памятаць: каб

непаўтарацьпамылак.

Памяць пра вайну ў Бела

русі— адухоўленая, свядомая.

Гэта вялікая праца. І свяшчэн

наямісія.Ботолькіперадаўшы

нашчадкам эстафету Памяці

мыхоць якуюнадзеюмаемна

тое,што не марна ў гэты свет

прыходзілі. Паяднанне свец

кай,народнайпамяцізрэлігій

нымушанаваннемпродкаў,якія

спрыялі абароне, выжыванню,

умацаванню
Бацькаўшчыны

ўпершыню ў беларускай гісто

рыіадбываеццадзякуючыМіж

народнайакцыіпамяці“Насла

ву агульнай Перамогі!”. Нашы

чытачы ведаюць з ранейшых

публікацый: яна праводзіцца

ў плыні святкавання 75годдзя

Вялікай Перамогі. Праходзіла

паўсёйБеларусі,падключаюц

цай замежныятэрыторыі.Аў

красавіку праходзяць ужо аб

ласныя этапы акцыі. Праўда,

каранавірусуносіцькарэктывы,

іянынемаюцьтакоймасавасці,

як планавалася. Аднак галоў

нае:справарухаецца.

Прыходзяцьвесткі:абласны

этап акцыі прайшоў на Мін

шчыне—убудынкуАбласной

бібліятэкіімяА.С.Пушкіна.У

кожнымраёнезпамятныхмес

цаў,воінскіхпахаванняўзагіну

лыхубаяхзнямецкафашысц

кімі захопнікамі абаронцаў, з

пахаванняў мірных жыхароў,

якія сталі ахвярамі вайны, са

браны сімвалічныя жменькі

зямлі. Капсулы дастаўлены ў

Мінск.Зчасаміхперанясуцьу

крыптуХрамапомнікаўгонар

Усіх Святых. Плануецца, што

ўрачыстаяцырымоніязакладкі

капсулпройдзеўдзень75год

дзяВялікайПерамогі.Прымаю

чыкапсулыззямлёйадваеннага

камісараМінскайвобласціІга

раТарабеша,настаяльнікмінс

кагаУсіхсвяцкагахрамаФёдар

Поўныадзначыўвобразна,што

крыпта ў храме— гэта “штаб

рэальна несмяротнага войска.

Сёння мы прымаем капсулы

сасвяшчэннайзямлёйзраёнаў

Мінскайвобласці,ігэтынеўмі

ручыполкпапаўняеццановымі

імёнамі”.Акцыядняміўрачыстапрай

шла і ў Брэсцкай крэпасціге

роі. Усяго, паведамляецца, па

Брэсцкай вобласці налічваецца

929 месцаў воінскай славы ды

месцаў гібелі мірнага насель

ніцтва.Зусіхузятазямля,зме

шчанаўспецыяльныякапсулы,

якіячасова зберагаюццана тэ

рыторыі крэпасці: у СвятаМі

калаеўскім гарнізонным сабо

ры.Учасеакцыідаіхдадалісяй

капсулыззямлёйз24хвоінскіх

пахаванняўБрэста.Іван Жда но віч

“Дзецьмі вайны” былі як доктар 

медыцынскіх навук з Еўпаторыі 

Мікалай Дрынеўскі, так і тры ягоныя 

браты. У вайну ж іх сям’я выжывала 

на Палессі, у лясах-балотах паблізу 

вёскі Тонеж на Гомельшчыне.

Большую частку жыцця Мікалай

Дрынеўскіпражыўукрымскімгорадзе:

займаўся навуковымі даследаваннямі

ў галіне дзіцячай курорталогіі дыфізі

ятэрапіі. Кіраваў навуковадаследчым

інстытутам,стаўпрафесарам,доктарам

навук.

Нашычытачы,пэўна,памятаюцьдва

тэксты.Першы—“Дабацькоў.Назаўсё

ды…”зпадзагалоўкам“Доктармедыцын

скіхнавукМікалайДрынеўскі,патрыярх

курортаЕўпаторыя,раптоўнапамёруМін

ску27красавіка,прыехаўшыўгосцідабе

ларускайрадні”(ГР,11.05.2018).Другі—

“Паляцелададомудуша”(ГР,31.05.2018):

пратое,штоактывістыБеларускайаўтано

мііЕўпаторыізамовіліпаніхідупастарэй

шымсябрыўмясцовымсаборыСвяціцеля

МікалаяЦудатворца.Тэкстыдаслалакі

раўніцасуполкі“Крым—Беларусь”Дзі

наШаўчэнка.Дляяе,іншыхактывістаў

суполкібалючабылотакраптоўнаразві

таццазсябрам,80яўгодкісталідляякога

апошнімсвятамнагэтымсвеце.Іёсцьзды

мак:юбіляруЕўпаторыі,удзень80год

дзя,збукетамікветак.Апразнекалькідзён

уягоспыніласясэрца.

Тады ж Дзіна Рыгораўна даслала

намнататкі земляка.Некаторыяпадра

бязнасціпрадзяцінства,вучобу,пераезд

у Еўпаторыю й далейшую дзейнасць

(тоевельміпадрабязна)занатаваўнапя

рэдадні 80годдзя самюбіляр. І нібыта

расказваепраягоіншычалавек.Натат

кі“Да80годдзяпрафесара, ганаровага

грамадзяніна Еўпаторыі Дрынеўска

гаМікалая Паўлавіча” пісаліся, пэўна,

для часопіса, прысвечанага курортало

гіі. Юбілей быў 25 красавіка 2018га,

і на той час бесперапынны працоўны

стаж палешукабеларуса быў 62 гады,

зіх52—уЕўпаторыі.Сціслапісаўён

пра родавыя карані: “Нарадзіўся, рос,

гадаваўся Мікалай Паўлавіч у глыбіні

маляўнічыхмесцаўбеларускагаПалес

ся: у вёсцы Тонеж Тураўскага (затым

Лельчыцкага)раёна,Гомельскайвоблас

ці. Тое было ўшматдзетнай сялянскай

сям’іЕвыАляксандраўныйПаўлаФё

даравічаДрынеўскіх.Выхоўвалісяўёй

чатырысваедаваенныяхлопчыкіДзміт

ры (1936 год нараджэння), Мікалай

(1938),Уладзімір(1940)іМіхаіл(люты

1941га), а таксама падлетакВасіль—

сын старэйшай сястры мамы: Марыі.

(АсамуяераскулачылідысаслаліўКот

лас.)Ібабуля,мацібацькі,таксамажыла

ўгэтайсям’і”.➔
 Стар. 6

Голас Радзімы

Г а з е т а  з  Б е л а Р у с і

Выданне “Голас Радзімы” чытайце ў інтэРнэце на паРтале zviazda.by
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Дачка ветэрана  

з васільковай зямлі Стар. 7

Няхай абдыме 

ўсіх Любоў!Стар. 3

Мі на, якая  

не ўза рва ла сяСтар. 5

лінія лёсУ

БЕ
ЛТА

Паляшук на Еўпатарыйскім курорце

разаМПамяць і Вечнасць

Між на род ная ак цыя па мя ці “На сла ву агуль най Пе ра мо гі!”, якая пра во дзіц ца ў плы ні свят ка ван ня  

75-год дзя Пе ра мо гі са вец ка га на ро да ў Вя лі кай Ай чын най вай не, пра хо дзіць у аб лас ных га ра дах Бе ла ру сі

Мікалай Дрынеўскі. 80-годдзе.

Капсулы з зямлёй будуць змешчаны ў крыпце  

Хра ма-пом ні ка ў го нар Усіх Свя тых

1Голас Радзімы  пятніца, 15 мая, 2020

Адладзіць, згарманізаваць
такі велізарны жывы арганізм,
якпарад—гэтанесямейнысвя
точны стол накрыць. Нам, хто
па гэты бок тэлеэкранаў, цяж
ка іўявіцьсабе,колькісілуяго
ўкладзена. Вядома ж, і раней
шагадосведу.Каліпашчырасці,
спадзяваўсяўбачыцьяўсвяточ
ныхшэрагах ітакую“прыкмету
часу”,яккалонаўрачоў—зліку
тых, якія змагаюцца з каранаві
русам.Эфектнабылоб!Дыраз

важыў: воінам у спецкасцюмах
пакульнедапарадаў.Яныбольш
патрэбныянаперадавой.Але,хо
чаццаспадзявацца,наступныпа
радбудзезімі.Бояныцяпер—
сапраўдныягероінашыхдзён.

Калісказаць,штоўпарадзе
паўдзельнічалабольшза3ты

сячы вайскоўцаў і 185 адзінак
тэхнікі, а над Мінскам праля
целі 36 паветраных суднаў—
гэта будзе сухая статыстыка.
Як і тое, што прайшлі толькі
новыяймадэрнізаваныяўзоры
тэхнікі. Хораша, зладжана ру
халіся перад святочнымі тры
бунамі 19 парадных разлікаў
пешай калоны ды 16 разлікаў
механізаванай, з легендарным
танкам Т34 наперадзе. Міль
ёнылюдзейбачылітоеўтэле

трансляцыі. Зрэшты, вы й са
мі можаце тое зрабіць, больш
уважліва ўгледзецца ў твары
і ўдзельнікаў параду, і тых,
хто быў на трыбунах. https://
www.sb.by/artіcles/voennyy
paradvchest75letіyapobedy
prokhodіtvmіnske.html

Гэтабыўгістарычныпарад.
Адметны.Бо і ўПерамогі зна
кавыюбілей, іпраходзіўпарад
9 мая 2020 года: у пару, калі
свет,іБеларусьутымліку,зма
гаеццазпандэміяйкаранавіру
са.Дзеяшчэпрайшліпарады?З
постсавецкіхкраін—уТуркме
ністане,алетамзкаранавірусам
спакойна.Ітамуякразбеларус
кі Парад Перамогі стаў гэткім
выклікамдлямногіхудумлівых
людзей.Узнікла,вядомаж,пы
танне: у імя чаго рызыкавалі,
праводзячы масавае мерапры
емства? Таму й глядзелі тэле
трансляцыюўмногіхкраінах.

А некаторыя краіны парад
перанеслі, як кажуць, да леп
шых часоў. Магчыма, некаму
гэта падаецца больш разум
ным, таму й пасунута ў пару
каранавірусных трывог народ
наямудрасць,выяўленаяўсло
вах: “Дорога ложка к обеду”.
А што за абед, спытаеце? Ды
само Свята Перамогі— разам
зветэранамі.Якіхданаступна
гаюбілеюможайнезастацца.
Бо вірус, ёсць меркаванні, мо
жа затрымацца з намі надоўга.
То ці варта пераносіцьЖыццё
напотым?Дляветэранаў,групы
рызыкі, тое “заўтра”—вельмі
праблематычнае.

Напярэдадні, 8 мая, Аляк
сандр Лукашэнка размаўляў з
удзельнікамі акцыі “На славу
агульнай Перамогі”, што ўра
чыста завяршылася ў мінскім
ХрамепомнікуўгонарУсіхСвя
тых. Ягонае меркаванне наконт
парадакалегімаевынеслі ў за

галовак:“Мынеможамінакш”.
Пры тым Прэзідэнт станоўча
ацаніў фармат урачыстасці ў
храме:“Добра,штобезусялякай
пампезнасці—непатрэбнаянам
сённяпампезнасцьугэтымвялі
кімхраме”.Інаконтцяперашняй
сітуацыі,парада:“Мысапраўды
вымушаныястаяцьякБрэсцкая
крэпасць. Яшчэ раз падкрэс
ліваю: вялікае бачыцца на ад
легласці.Пройдзечас—людзі,
анайпершвы,моладзь,ацэніце
гэтыя дні. Я сёння перакананы
абсалютна: гэтабудзевыдатная
старонка ў гісторыі нашай кра
іны. Выдатная таму, што мы з
вамі выстаялі, выстаялі як яны
(гаворка пра ветэранаў і героі
Вялікай Айчыннай вайны.—
Аўт.)калісьці.Яныпаклалісвае
жыцціў імятаго,кабмысёння
жылі. І хоцьбыадзінразу год
у гэты святы дзень з годнасцю
й гонарам успаміналі гэтых ге
рояў.Мыінакшнеможам!Гэта
адзіная прычына— мы не мо
жам інакш.Мы павінны пасту
піцьтак,якрабіліяны,верачыў
будучыню.А ацэнкі дадзім по
тым”.

Прэзідэнт звярнуў увагу,
што“мыніколінапарад,ната
кіямерапрыемствыўБеларусі
нідзе, ні ў адным пункце —
тымбольшуМінску,двухміль
ённым горадзе — не цягнулі
людзей. Гэта маё патрабаван
не.УМінскупа250тысячча
лавекпрыходзілінападобныя
імпрэзы. Я абсалютна пера
кананы, што людзі на парад
прыйдуць,інамнетрэбаніко
гапрымушацьіцягнуць.Але,
калі шчыра, я з задавальнен
немубачыўбынагэтымпара
дзе тых, хто перамог у гэтыя
дні.Бохтоперахварэў—гэта
людзі, якія перамаглі.Не хва
робу. Хвароба — гэта самае
простае,штоможнацяперпе
рамагчы.Негэтывірус.Атое,
што цяпер у галаву ўбілі лю
дзям і тыя нядобрасумлен
ныя палітыкі, палітолагі ды
іншыя — сапраўдны псіхоз”.
ПрытымАляксандрЛукашэн
ка прызнаўся, што супакоіць
людзейбылоняпроста.Іяшчэ
раз звярнуў увагу, што Бела
русьнепайшлашляхамжорст
кагакаранціну.➔ Стар. 3

З арганізацыяй у крымскім  
горадзе Еўпаторыя суполкі 
ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай  
вайны, якія вызвалялі Беларусь  
ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, 
актывізаваліся кантакты  
мясцовых беларусаў  
з Бацькаўшчынай

У 2004-м іх бы ло сто чалавек
Памяць пра вайну— гэта надзвычай

важнаячасткамайгожыцця.Сваю“патры
ятычнуюзагартоўку”яатрымалаўГомелі:
якусям’іфрантавікаРыгораЗдараўцова,
майго бацькі, так і праз актыўны ўдзел
ушматлікіхшкольных,раённых,гарадскіх
мерапрыемствах.Зрэшты,у60ядляпера
важнай большасці аднагодкаў маіх шлях
у вялікае жыццё пралягаў праз вядомыя
этапы:акцябронак,піянер,камсамолец.З
тыхчасоўяйведалаветэранаўяклюдзей
моцных, надзейных.А з гадамі,жывучы
ўжоўЕўпаторыі,стварыўшыбеларускую
суполку“Сябры”,давялосямнезалучыць
іх у больш актыўнае грамадскае жыццё,
прыцягнуцьдасупрацы.➔ Стар. 6

Голас Радзімы
Г а з е т а  з  Б е л а Р у с і

Выданне “Голас Радзімы” чытайце ў інтэРнэце на паРтале zviazda.by
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Дзе цям  
дзя цей 

раскажыце...
 Стар. 8

Мы зберагаем 
свяшчэнную 

памяць
Стар. 3

Б
ЕЛ

ТА

Жменька  
тугі  

на льняным 
палатне

Стар. 4

лінія лёсУ

сВЕ тА по гляд

У ста лі цы Бе ла ру сі прай шоў ва ен ны па рад у го нар 75-й га да ві ны Пе ра мо гі

Дзіна Шаўчэнка (у цэнтры) з ветэранамі ў Мінску. 2007 г.

Ветэраны родныя мае

Ветэраны на ганаровых трыбунах

І ў мінскім небе — таксама парад

Жыц цё пра яў ля ец ца ў дзе ян нях
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Дызайн вокладкі — Любоў Малышава

4

Вялікай перамозе — Вялікая пашана 

8 Агуль ная па мяць, агуль ны дом 

Прэ зі дэнт пры няў удзел ва ўра чыс тай цы ры
мо ніі за вяр шэн ня ак цыі «На сла ву агуль най 
Пе ра мо гі»

9 Лю бі мы ме сяц Іва на Ся мё на ва

Ве тэ ран вай ны з Ча ву саў у маі ад зна чыў ад
ра зу тры свя ты — Дзень Пе ра мо гі, дзень на
ра джэн ня і Дзень дру ку

10 І зноў вяс на на бе лым све це! 

Аэ лі та Са мсо на ва са ма ад да на ра та ва ла па
ра не ных, су стрэ ла на фрон це лю боў і вый
шла за муж у пе ра мо жа ным Бер лі не

12 Калегі — з удзячнасцю 

У Дзень дру ку журналісты ўскла лі квет кі да 
абел іс ка «Бе ла русь пар ты зан ская» 28

13 Экскурсія па вайне

За апошнія два дзесяцігоддзі сфарміравала
ся сапраўдная бібліятэка кніг, выдадзеных у 
Расіі і Беларусі пры падтрымцы Пастаяннага 
камітэта Саюзнай дзяржавы

24 Як змагаліся нашы дзяды

Што ў гэтых творчых людзей (а яны плённа 
працуюць як музыкальны гурт «Аўра») да 
тэмы вайны стаўленне асаблівае, становіцца 
зразумела, калі чуеш напісаную імі песню 
«Огненный танк»

26 Вобразы з мі ну ла га

У Грод не зной дзе ны ары гі на лы не каль кіх 
фран та вых ма люн каў Ва сі ля Бы ка ва. Пра гэ
та па ве да міў у  са цы яль ных сет ках Сяр гей 
Шап ран, бі ёг раф пісь мен ні ка

кі на хро ні ка 
сВед чыць…
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30 Пар ты зан скія буд ні 

У зонах, свабодных ад фашыстаў на Беларусі, 
працавалі электрастанцыі ды нават цырульні

50

40 Смак цёплага хлеба 

Сёння зразумелае жаданне людзей выхо
дзiць у краму як мага радзей, у тым лiку па 
прадукты першай неабходнасцi. Многiя ў 
гэты час вырашаюць, што менавiта цяпер 
атрымалi выдатны стымул навучыцца пячы 
хлеб самастойна. Асаблiва папулярныя бо
ханы на заквасцы. Пачаць кармiць сваiх да
мачадцаў смачным  i карысным хлебам, ас
воiць новую для сябе прафесiю, якая ў 
далейшым зможа прынесцi заробак… 
Чаму б і не!

42 Выратаваныя каштоўнасці

Кнігі Анатоля Шаркова і Алены Харашэвіч 
захапляюць гістарычнай дакладнасцю

48 Прыма ў новай ролі

Прэм’ера оперы «Вілісы. Фатум» Джакама 
Пучыні, рэжысёрскі дэбют Аксаны Волкавай, 
заслужанай артысткі Беларусі, яшчэ напе
радзе

44

34 Такі ён, момант ісціны

Пан дэ мія ўно сіць пэў ныя ка рэк ты вы ў су час
ную рэ ча іс насць. Тым больш вы раз ным па
він на быць ба чан не эка на міч ных пла наў. А 
гэ та га мож на да сяг нуць толь кі на пад ста ве 
скру пу лёз на га ана лі зу спраў і вы ве ра ных 
дзе ян няў: сён ня і ў най блі жэй шай бу ду чы ні

36 «Вялікі камень» — гэта брэнд 

Кі тай скаБе ла рус кі ін дуст ры яль ны парк, што 
раз мяс ціў ся не па да лёк ад Мін ска — гэ та 
сён ня па сут нас ці іна ва цый ны ла ка ма тыў і 
но выя тэх на ло гіі, якія ў су час ным све це на
бы ва юць усё боль шае зна чэн не

з ан ты Ві рус най пра гра май

дом, які пабудаВалі 
даша і каця
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Сем дзе сят пяць га доў — 
гэ та мно га ці ма ла? Як па
гля дзець. Між ін шым, гэ та 
ўзрост некалькіх па ка лен
няў. Але на ват ся мі дзе ся ці
пя ці га до выя, дзя куй бо гу, 
не спаз на лі ўсіх жа хаў той 
са май страш най вай ны, пра 
якую мы сён ня ўспа мі на ем 
праз прыз му Вя лі кай Пе ра
мо гі, праз яе 75га до вы юбі
лей!

Так, ёсць па дзеі, якія 
не абяс цэнь вае час. Да та кіх, 
без су мнен ня, на ле жыць 
Дзень Пе ра мо гі  9  Мая. 
Што б ні ад бы ло ся ў су час
ным све це, знач насць гэ тай 

да ты не пад ля гае ані я кай дэ валь ва цыі. Па мяць пра бяс пры
клад ны подз ві г са вец ка га сал да та пара ней ша му ўстой лі вая 
і моц ная, ня гле дзя чы ні на якія за ма хі.

Цяж кім кат ком пра ка ці ла ся Вя лі кая Ай чын ная па бе ла
рус кай зям лі. Тут за гі ну ла ка ля трох міль ё наў ча ла век, бы лі 
раз бу ра ныя дзя сят кі га ра доў, га рад скіх па сёл каў і рай цэнт
раў, ты ся чы вё сак. Амаль паў міль ё на бе ла ру саў бы лі са гна
ныя ў Гер ма нію. За га ды аку па цыі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
на цыс ты ства ры лі дзя сят кі ла ге раў смер ці, тур мы і ге та, дзе 
за гі ну лі сот ні ты сяч ста рых, жан чын і дзя цей. За быць гэ та 
не маг чы ма на ват у та кі свя точ ны дзень, ка лі ўра чыс та ад
зна ча ла ся 75год дзе Вя лі кай Пе ра мо гі.

І ня дзіў на, што ме на ві та на бе ла рус кай зям лі ў той су ро
вы час раз гар нуў ся не бы ва лы ў су свет най гіс то рыі рух су
пра ці ўлення. На род ныя мсці ўцы не да ва лі во ра гу спа кою ні 
днём, ні ноч чу. Больш за паў та ра міль ё на ўра джэн цаў Бе ла
ру сі ва я ва лі на фран тах Вя лі кай Ай чын най. Бе ла ру сы ста я лі 
на смерць пад Маск вой, Ста лін гра дам і Кі е вам, удзель ні ча
лі ў вы зва лен ні сва ёй Ра дзі мы, а так са ма краін Ус ход няй і 
Цэнт раль най Еў ро пы. Ка ля ча ты рох сот вы хад цаў з Бе ла ру
сі ста лі ге не ра ла мі і ад мі ра ла мі, ка ман да ва лі пад час вай ны 
злу чэн ня мі ар міі ды фло ту. За пра яў ле ны ге ра ізм і доб лесць 
пры аба ро не Ай чы ны 448 бе ла ру саў уда сто е ныя вы со ка га 
зван ня Ге роя Са вец ка га Са ю за, чац вё ра з іх — двой чы.

У га ды вай ны за гі нуў кож ны трэ ці жы хар Бе ла ру сі. Та
кая ца на сва бо ды. Мы пра гэ та па мя та ем. Але хай ве да юць 
і ін шыя. Да рэ чы, пас ля Дру гой су свет най вай ны Бе ла русь 
ста ла ад ным з за сна валь ні каў Ар га ні за цыі Аб’ яд на ных На
цый. Да лё ка не кож ная дзяр жа ва атрым лі вае та кое пра ва. 

На ка рысць БССР — та ды ад ной з рэс пуб лік Са вец ка га 
Са ю за — гэ ты вы бар быў зроб ле ны якраз за вя лі кі ўнёсак 
у раз гром фа шыз му. Аб’ ек тыў на і спра вяд лі ва.

Так, май — асаб лі вы ме сяц. Гэ та ме сяц пе ра мо гі над 
на цыз мам у Дру гой су свет най вай не. У Бе ла ру сі той подз
віг сал да та вель мі ша ну ец ца. У кра і не яшчэ пра жы ва юць 
удзель ні кі Вя лі кай Ай чын най, але з га да мі іх ста но віц ца 
ўсё менш. Да ве тэ ра наў пара ней ша му па важ лі ва ста віц ца 
дзяр жа ва. Ды яны ні ко лі не за ста ва лі ся паза яе ўва гай. Пра 
гэ та не аб ход на аба вяз ко ва ска заць на фо не звяр жэн ня пе
ра мож ных зна каў і сім ва лаў у асоб ных кра і нах. У нас жа па
мяць пра Пе ра мо гу — свя тое, та му што фак тыч на ў кож най 
сям’і, праз бліз кіх, вай на па кі ну ла свой тра гіч ны след.

Тро хі аса біс та га. Мой баць ка, Хар коў Мі ха іл Ры го ра віч, 
так са ма быў на вай не. Два сал дац кія ме да лі — «За ад ва гу» 
і «За ба я выя за слу гі» — па спеў за слу жыць, па куль не атры
маў цяж кае ра нен не. Яны сён ня — як па мят ная рэ лік вія пра 
баць ку. Ён за стаў ся жы вы ў той вай не, хоць і спаў на спаз
наў усе яе ня го ды. А коль кі сы ноў, баць коў, бра тоў і сяс цёр 
не вяр ну ла ся та ды ў род ны дом…

Ня мно гія сён няш нія пад лет кі за спе лі ў жы вых удзель
ні каў Вя лі кай Ай чын най. Між тым, мож на бы ло б пры вес ці 
ня ма ла пры кла даў, ка лі зу сім юныя хлоп цы і дзяў ча ты вя лі 
по шук за гі нулых сал дат, ад наў ля лі ім ёны не вя до мых, бра лі 
шэф ства над ве тэ ра на мі. Яны па мя та юць пра вай ну і з го
на рам уша ноў ва юць яе Пе ра мож цаў.

Час ідзе і свет, або яго кан фі гу ра цыя, як ка жуць па лі ты
кі, мя ня ец ца. Але са праўд ныя каш тоў нас ці не пад ля га юць 
пе ра гля ду. Бе ла русь бу дуе свае ўза е ма ад но сі ны з ін шы мі 
дзяржавамі на прын цы пах доб ра су сед ства. Гэ та і ёсць яе га
лоў нае па лі тыч нае крэ да.

А пе ра ма гаць лепш у кон кур сах ці вік та ры нах. Год ны 
шлях вы явіць най мац ней ша га. Як і ў спор це, дзе спа бор ні
ча юць за пра ва быць пер шым. Бо там кан ку рэн цыя — пры 
ўсёй вост рай ба раць бе — усё ж та кі са мая мір ная.

Сён ня трэ ба больш парт нёр ства: па між людзь мі, па між 
кра і на мі. У гэ тым — стра тэ гіч ная сут насць між на род на га 
су пра цоў ніц тва. На яе ары ен ту ец ца і Бе ла русь у сва ёй знеш
няй па лі ты цы. Фар мат парт нёр ства ўзя ты за асно ву ва ўза
е ма ад но сі нах з ін шы мі дзяр жа ва мі. Ме на ві та ў гэ тым — бе
ла рус кі па лі тыч ны пры яры тэт.

Так, ця пе раш ні свет на поў не ны ін шым змес там. Ча сам 
ён за ліш не праг ма тыч ны — та кая асаб лі васць ця пе раш няй 
па лі тыч най рэ ча іс нас ці. Але гэ та зу сім не пе ра шка джае за
ха ваць жы вую па мяць пра мі ну лае. Пра той час, ка лі на шы 
су ай чын ні кі здзейс ні лі бяс пры клад ны подз віг. У імя жыц
ця, сва бо ды і не за леж нас ці! І за гэ та ім — Го нар і Сла ва!

падзея,  
якую не абясцэньвае час

ад рэдакТара

ВіКтАр ХАрКоў,
галоўны рэдактар
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Т
Та ва ры шы сал да ты, сяр жан ты, 

пра пар шчы кі і афі цэ ры!
Да ра гія ве тэ ра ны Вя лі кай Ай чын

най вай ны!
Па ва жа ныя су ай чын ні кі і гос ці Бе

ла ру сі!
Він шую вас з Днём Пе ра мо гі!
Гэ та свя та для нас свя шчэн нае.
Тра ге дыя бе ла рус ка га на ро да, які 

вы нес на пля чах ты та ніч ны груз страт 
і раз бу рэн няў са май жорст кай вай ны 
двац ца та га ста год дзя, не су вы мер ная 
ні з які мі цяж кас ця мі сён няш ня га 
дня.

На ват дум ка здра дзіць тра ды цы ям, 
якія вось ужо 75 га доў пра слаў ля юць 

гіс то рыю Вя лі ка га Подз ві гу пе ра мож
цаў, для нас не да пу шчаль ная.

У гэ тым аша ле лым, стра ціў шым 
ары ен ці ры све це зной дуц ца лю дзі, 
якія асу джа юць нас за мес ца і час пра
вя дзен ня гэ та га свя шчэн на га дзей ства. 
Ха чу ім ска заць пача ла ве чы: не спя
шай це ся ра біць высновы, а тым больш 
асу джаць нас — на шчад каў Пе ра мо гі, 
бе ла ру саў. Мы прос та не маг лі інакш, 
у нас не бы ло ін ша га вы ба ру, а ка лі і 
быў бы, мы зра бі лі б гэ так жа, та му 
што на нас гля дзяць во чы за гі ну лых 
за на шу сва бо ду са вец кіх сал дат, во чы 
за ка та ва ных у за сцен ках гес та па пар
ты зан і пад поль шчы каў, во чы ста рых, 

жан чын і дзя цей Ха ты ні. Яны вель мі 
ха це лі жыць, але па мер лі, каб жы лі 
мы. І су час ная Бе ла русь — гэ та пом нік 
той страш най вай не, за гі ну лым, за ка
та ва ным і спа ле ным. Жы вая па мяць і 
жы вы пом нік.

І ня хай у гэ тым го дзе ва ен ны па рад 
у Мін ску бу дзе адзі ным на пост са вец
кай пра сто ры, ён прой дзе ў го нар усіх 
са вец кіх во і наў, якія вы зва лі лі свет ад 
на цыз му.

Сён ня мы ўша ноў ва ем подз віг на
шых баць коў і дзя доў. Іх шлях да Пе
ра мо гі быў аб мы ты сля за мі ма ці, жо
нак і дзя цей, па лі ты кры вёй за гі ну лых 
у ба ях та ва ры шаў і мір ных жы ха роў, 

Выступленне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі на ваенным парадзе 
ў азнаменаванне 75-й гадавіны Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне 9 мая 2020 года

Вялікай перамозе — 
Вялікая пашана 
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аве я ны по пе лам спа ле ных во ра гам вё
сак.

Мы схі ля ем ся пе рад подз ві гам 
рус кіх і бе ла ру саў, укра ін цаў і яў рэ
яў, та тар і ка за хаў, та джы каў і ўзбе
каў, кыр гы заў і турк ме наў, гру зін, 
ар мян, азер бай джан цаў і мал да ван, 
ла ты шоў, лі тоў цаў, эс тон цаў, усіх 
жы ха роў Са вец ка га Са ю за, бай цоў 
ру ху Су пра ціў лен ня Еў ро пы, на шых 
са юз ні каў — ЗША, Анг ліі і Кі тая. Іх 
муж насць, ад ва га і га тоў насць па мер
ці за Ра дзі му ста лі страш най збро яй 
ад пла ты для гіт ле раў скіх ка таў і іх са
тэ лі таў.

Пас ля доў ні кам на цысц кай ідэа ло
гіі, за хоп ні кам з праз мер ны мі геа па
лі тыч ны мі ам бі цы я мі гіс то рыя да ла 
ўрок. Яго сэнс прос ты і спра вяд лі вы — 
на род, які аба ра няе род ную кра і ну, 
свае сем’і і бу ду чы ню дзя цей, не пе ра
мож ны.

Бе ла русь ста ла на шля ху агрэ са ра 
жы вым шчы том. Тут, на на шай зям лі, 
прай шоў шы паўЕў ро пы, гіт ле раў цы 
ўпер шы ню су стрэ лі та кое ня стрым нае 
су пра ціў лен не.

Ге ра іч ная аба ро на Брэсц кай крэ
пас ці, го ра да Ма гі лё ва доў жы ла ся 

знач на даў жэй, чым за хоп мно гіх еў
ра пей скіх дзяр жаў.

Ме на ві та ў жорст кіх ба ях со рак 
пер ша га, у тым лі ку і на бе ла рус кай 
зям лі, па хіс ну ла ся ўпэў не насць во ра га 
ва ўлас най пе ра ва зе, бы лі за кла дзе ны 
асно вы бу ду чай Вя лі кай Пе ра мо гі.

Ва ўкла дзе бе ла рус ка га на ро да ў 
раз гром фа шыз му ня ма ні я кіх су мнен
няў. Гэ та міль ён 300 ты сяч на шых во
і наў, якія зма га лі ся ў ра дах Чыр во най 
Ар міі.

Гэ та больш як 400 ты сяч пад поль
шчы каў і пар ты зан да кан ца со рак 
трэ ця га го да кант ра ля ва лі 60 пра цэн
таў аку па ва най тэ ры то рыі кра і ны. Гэ
та гі бель кож на га трэ ця га бе ла рус ка га 
жы ха ра, які за сла ніў са бой да ро гу на
цыс там да лей, на ўсход, на ста лі цу на
ша га Са ю за.

І па куль на шы сэр цы ад зы ва юц ца 
бо лем за тых, хто не вяр нуў ся з па лёў 
біт ваў, па куль гу чыць праў да аб той 
вай не — мы па мя та ем!

Бо за кож ны дзень мір на га і сва
бод на га жыц ця за пла ча на міль ё на мі 
ах вяр і ска ле ча ных вай ной лё саў.

Мы на заў сё ды спалучаны крэў ны
мі повязямі з брац кі мі на ро да мі, ра зам 

з які мі на шы баць кі і дзя ды спы ні лі ка
та стро фу двац ца та га ста год дзя.

Але свет іг на руе тра гіч ныя ўро кі 
мі ну ла га. І чым да лей мы ад да ля ем ся 
ад па дзей Вя лі кай Ай чын най вай ны, 
тым агрэ сіў ней і не бяс печ ней ён ста
но віц ца.

Пла не та на ка ля ец ца но вы мі ача га
мі ўзбро е ных кан флік таў. Зноў гі нуць 
мір ныя лю дзі. І на гэ тым фо не ад ра
джа юц ца ідэі на цыз му.

Іх но вы след — раз бу ра ныя пом
ні кі во і намвы зва лі це лям, ге ра і за цыя 
гіт ле раў скіх зла чын цаў, фаль сі фі ка
цыя гіс та рыч ных фак таў Дру гой су
свет най вай ны.

Бе ла русь — мі ра лю бі вая і ад кры
тая кра і на. Але наш гіс та рыч ны досвед 
на гляд на па ка заў, што дып ла ма тыя 
між дзяр жаў на га дыя ло гу не пе ра ка
наў чая без на яў нас ці эфек тыў най сіс
тэ мы бяс пе кі.

Але, ня гле дзя чы на су час ныя вы
клі кі, свя точ ны па рад, пры све ча ны 
Дню Пе ра мо гі, сён няш ні наш па рад — 
гэ та не дэ ман стра цыя сі лы, а да ні на 
па мя ці на шай ге ра іч най гіс то рыі.

Сал да ты, афі цэ ры і ге не ра лы бе ла
рус кай ар міі — на шчад кі пе ра мож цаў!  
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Вы сён ня прой дзе це ў ад ным страі як пра даў жаль ні кі 
слаў ных тра ды цый са вец кіх во і наў. Па ка жа це но выя ўзо
ры ўзбра ен няў і ва ен най тэх ні кі, ство ра ныя ўжо на ай
чын ных прад пры ем ствах аба рон на га сек та ра. Зро бі це гэ
та ў го нар дзя доў і пра дзе даў, якія за вя шча лі нам мір ную 
кра і ну.

Наш свя ты аба вя зак — зберагчы яе для бу ду чых па ка
лен няў. Збе раг чы пра ве ра нае ў су ро вых ба ях адзін ства на
ро даў.

Бе ла русь, як і ра ней, бу дзе вер ная па мя ці Вя лі кай Пе
ра мо гі. Пе ра мо гі, якая з’яў ля ец ца агуль ным зда быт кам  
народаўрэс пуб лік бы ло га Са вец ка га Са ю за.

Да ра гія ве тэ ра ны Вя лі кай Ай чын най вай ны!
Гіс то рыя жыц ця ва ша га па ка лен ня — са праўд ны прык лад муж нас ці, доб лес ці 

і ду хоў най ве лі чы. Вы бы лі і на заў сё ды за ста ня це ся пе ра мож ца мі.
Сён ня мы схі ля ем га ло вы пе рад па мяц цю тых, хто ад даў жыц цё ў імя на шай 

бу ду чы ні. Дзя ку ем усім, хто здзейс ніў пра цоў ны подз віг.
Абя ца ем збе раг чы праў ду пра тую вай ну на сла ву ге ро яў, якія вы ра та ва лі 

мно гія на ро ды ад ге на цы ду і раб ства.
Ніз кі па клон і бяз меж ная ўдзяч насць вам за Вя лі кую Пе ра мо гу! Бе ла русь бу

дзе па мя таць!
Да ра гія су ай чын ні кі!
У гэ ты ўра чыс ты дзень я ха чу па жа даць усім перш за ўсё моц на га зда роўя, 

шчас ця і даб ра бы ту, муж нас ці вам і стой кас ці ў гэ ты ня прос ты час!
Ня хай не ба над Бе ла рус сю заў сё ды бу дзе мір ным!
З Днём Пе ра мо гі!
Ура!

Sb.by

Sb.by
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ФоТАЗДыМкі БеЛТА
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А
ляк сандр Лу ка
шэн ка на ве даў 
Хрампом нік у 
го нар Усіх Свя
тых, каб пры
няць  удз ел  у 
цы ры мо ніі за
клад кі кап сул з 
зям лёй з мес цаў 
ва ен най сла вы ў 

рам ках ак цыі «На сла ву агуль най Пе
ра мо гі». Ак цыя, якая ста ла між на род
най, ура чыс та за вяр шы ла ся ў Мін ску 
на пя рэ дад ні 9 мая.

Сем апош ніх кап сул з зям лёй 
з мес цаў во ін скай сла вы аб лас ных 
цэнт раў Бе ла ру сі, Мін скай воб лас ці і 
го ра даге роя Мін ска да ста ві лі да хра
ма на брэн да ва ным сім во лі кай ак цыі 
вер та лё це.

Ак цыя па мя ці «На сла ву агуль най 
Пе ра мо гі», якая на бы ла між на род
ны ха рак тар, за вяр шы ла ся ўра чыс тай 
цы ры мо ні яй у крып це Хра мапом ні ка 
ў го нар Усіх Свя тых. На пя рэ дад ні вя
лі ка га юбі лею там за кла дзе ны кап су лы 
з зям лёй з мес цаў біт ваў Вя лі кай Ай
чын най вай ны.

Ак цыя стар та ва  ла год та му і  
аб’ яд  на ла сот ні на се ле ных пунк таў — 
ад га ра доўге ро яў да не вя лі кіх вё сак. 
Да ак цыі па мя ці да лу чыў ся шэ раг за
меж ных дзяр жаў, у пры ват нас ці, Ра
сія, Укра і на, Венг рыя, Эс то нія, Лат вія. 
Акра мя та го, бы лі пры ве зе ны кап су лы 
з зям лёй з га ра доўге ро яў бы ло га Са
вец ка га Са ю за.

Уся го 8 мая бы ло закладзена 147 
кап сул: гэ та кап су лы з усіх ра ё наў і аб
лас ных га ра доў Бе ла ру сі ды Мін ска, 
а так са ма кап су лы з га ра доўге ро яў 
бы ло га Са вец ка га Са ю за і за меж ных 
дзяр жаў.

Хрампом нік у го нар Усіх Свя тых 
і ў па мяць пра ах вяры, якія па слу жы
лі вы ра та ван ню Ай чы ны на шай, ад
крыў свае дзве ры ў 2010 го дзе. Крып та 
(ніж няя ал тар ная част ка хра ма) Усіхс
вяц кай царк вы ў Мін ску — уні каль ны 
аб’ ект, ана ла гаў ёй ня ма ў све це. Там 
са бра на зям ля з па лёў усіх вя лі кіх гіс
та рыч ных біт ваў у аба ро ну Ай чы ны, а 
так са ма з мес цаў па ха ван няў мір ных 
жы ха роў, якія ста лі ах вя ра мі ва ен ных 
кам па ній і рэ прэ сій.

Свят ла на Мі хо віч

АГуль нАя 
ПА Мяць, 
АГуль ны 
ДоМ

Прэ зі дэнт пры няў 
удзел ва ўра чыс тай 
цы ры мо ніі  
за вяр шэн ня ак цыі  
«На сла ву агуль най  
Пе ра мо гі»
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ДДля жы ха ра го ра да Ча ву сы Ма гі
лёў скай воб лас ці Іва на Апанасавіча 
Ся мё на ва па ча так мая — са мы лю бі
мы час у го дзе. Пя та га чысла ён ад
зна чыў 96ы дзень на ра джэн ня і сваё 
пра фе сій нае свя та — пас ля вай ны 
стаў жур на ліс там. А да гэ та га Іван 
Ся мё наў па спеў па ба чыць мно гае: 
фар сі ра ваў Віс лу, дай шоў да Бер лі
на. Як ка жа ён сам, зма гаў ся, каб вы
жыць і вяр нуц ца.

На бе ра гах Про ні на тэ ры то рыі 
ця пе раш ня га Слаў га рад ска га ра ё на ў 
1943м ма ла ды чыр во на ар ме ец Ся мё
наў атры маў ба я вое хры шчэн не. Тыя 
га ра чыя баі Іван Апа на са віч не за бу
дзе ні ко лі:

— Мне да лі за дан не пе ра даць за
гад аб пе ра мя шчэн ні ро ты сал дат з су
праць тан ка вы мі стрэль ба мі на ле вы 
фланг, дзе за ся ро дзі лі ся ня мец кія тан
кі. Вяр нуў ся на зад, спя шаў ся да клас ці: 
«Та ва рыш кам бат, ва ша да ру чэн не вы
ка на на!» Толь кі ад ра пар та ваў — у сця
ну хля ва, дзе раз мя шчаў ся ка манд ны 
пункт, тра піў сна рад. Аскол ка мі пра
біла мне гру дзі, я ўпаў на зям лю. По
тым ля чыў ся ў шпі та лі...

За па спя хо вае вы ка нан не за дан ня 
Іва на Ся мё на ва ўзна га ро дзі лі ме да лём 
«За ад ва гу». Але пра гэ та ён да ве даў
ся пас ля вай ны, ка лі, раз бі ра ю чы аса
біс тыя рэ чы ма ці, вы пад ко ва знай шоў 
уз на га род ны ліст са сва ім імем. Да рэ
чы, аскол кі з гру дзей ма ла до га бай ца 
вы ня лі не ўсе — адзін за стаў ся, час ад 
ча су на гад вае пра вай ну вост рым бо

лем... А та ды, пас ля шпі та ля, 18га
до ва га ўра джэн ца вёс кі Со ка лаў ка 
Чэ ры каў ска га ра ё на, якую ў 1943м 
да шчэн ту спа лі лі фа шыс ты, ад пра ві лі 
ў вучэбны тан ка вы полк, дзе ён асво іў 
вай ско вую спе цы яль насць на вод чы ка 

пры ла ды на са ма ход най ма шы не. На 
са ма ход цы Ся мё наў прой дзе праз усю 
Еў ро пу.

— Наш полк браў ак тыў ны ўдзел у 
ба ях за вы зва лен не прад мес ця Вар ша
вы, фар сі ра ван ні Віс лы ка ля крэ пас ці 
Мод лін, узяц ці го ра да Бром бер га, біт

вах пад Штэ ці нам у Пры мор’е, узяц ці 
Шнай дэ мю ля, у ба ях за Кюст рын скі 
плац дарм і Зе е лаў скія вы шы ні, — пе
ра ліч вае ва ен ныя апе ра цыі ве тэ ран. 
За ба я выя за слу гі во ін із ноў быў уз на
га ро джа ны ме да лём «За ад ва гу»...

Пра фран та выя да ро гі і сва іх ба я
вых та ва ры шаў, якія вы жы лі ці за гі ну
лі, але на заў сё ды за ста лі ся ў па мя ці, 
ужо ў мір ны час Іван Апанасавіч на
пі саў не адзін ар ты кул. І ў Дзень Пе ра
мо гі аба вяз ко ва іх па мінае...

Анд рэй Сазонаў

Лю бі мы ме сяц  
іва на ся мё на ва
Ве тэ ран вай ны з Ча ву саў у маі ад зна чыў ад ра зу тры свя ты —  
Дзень Пе ра мо гі, дзень на ра джэн ня і Дзень дру ку
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Г
Га мяль чан ка Аэ лі та Са мсо на ва — 

ве тэ ран Вя лі кай Ай чын най — за хоў
вае дзіў ную ак тыў насць, час та ўсмі
ха ец ца і ка жа, што сак рэт доб ра га 
са ма ад чу ван ня — не зла вац ца і ні ко
му не жа даць зла. Яна рэ гу ляр на су
стра ка ец ца з мо лад дзю, вы сту пае на 
ме ра пры ем ствах і на ват з лёг кас цю 
асвой вае су час ныя тэх на ло гіі. Дзень 
Пе ра мо гі Аэ лі та Іва наў на су стрэ ла 
до ма, а свя точ ны па рад у Мін ску гля
дзе ла па тэ ле ві за ры: у та кі дзень важ
на быць ра зам з усёй кра і най.

«я ж кам са мол ка!»

На ру цэ ў Аэ лі ты Іва наў ны смарт
га дзін нік  — каб лі чыць кро кі. Яна 
скар дзіц ца толь кі на ад но:

— Ма біль нік у мя не кноп ка вы, але 
ж ця пер усе ў мэ сэн джа рах ся дзяць, у 

лю бы час на су вя зі, а я толь кі з кам
п’ю та ра ма гу мець зно сі ны. Сяб ры 
і род ныя ў мя не па ўсім све це, да во
дзіц ца ўсім па чар зе спат кан не ан лайн 
пры зна чаць.

Ад зно сін Аэ лі та Іва наў на ні ко лі 
не ад маў ля ец ца. Яе са цы яль най ак
тыў нас ці па зайз дрос ці лі б і не ка то
рыя ма ла дыя. Ды і рас ка заць ёй ёсць 
пра што: пе ра не се ных вы пра ба ван няў 
ха пі ла б не на ад но жыц цё.

22 чэр ве ня 1941 го да Аэ лі та з ад на
клас ні ка мі ад пра ві ла ся ку пац ца. Вяр
ну ла ся да до му і ўба чы ла счар не лыя 
тва ры да рос лых…

— Мы пес ні па тры я тыч ныя спя
ва лі пра тое, што заў сё ды га то выя 
аба ра няць Ра дзі му. І тут на тхні лі ся: 
ця пер во ра гу па ка жам! 7 лі пе ня на
ля це лі ва ро жыя са ма лё ты, па ча лі ся 
бам бёж кі.Па мен шы ла ся юнац ка га 

за па лу, але ста ла больш ра шу час ці. 
Прый шло ся хут ка ста лець. 

Аэ лі та ста ла сан ін струк та рам, 
пра ца ва ла ў шпі та лі — пер шыя эша
ло ны з па ра не ны мі, іх кроў з ран да 
гэ та га ча су ста яць пе рад ва чы ма. Але 
ад важ ная дзяў чын а ад чай на імк ну
ла ся на фронт: «Я ж кам са мол ка!» У 
пер шы раз яе не пус ці лі — маў ляў, 
ма лая яшчэ. Пе ра еха ла ў Таш кент да 
рад ні, пра ца ва ла на ва ен ным за вод зе. 
У жніў ні 1943 го да да бі ла ся, каб яе ад
пра ві лі на фронт.

Су тач ныя дзя жур ствы ў шпі та лі 
вы мат ва лі. Шчас це, ка лі па рутрой ку 
га дзін уда ва ла ся па спаць. Да во дзі ла
ся не толь кі ля чыць і пад трым лі ваць 
па ра не ных, але і печ ку з цэг лы клас ці, 
ін шай цяж кай пра цай зай мац ца…

…Фран та вы шпі таль ішоў за вой
ска мі на за хад. У Жы то мір скай воб

і зноў 
Вяс на 
на 
бе лым 
сВе це!
Аэ лі та Са мсо на ва  
са ма ад да на ра та ва ла  
па ра не ных, су стрэ ла  
на фрон це лю боў  
і вый шла за муж  
у пе ра мо жа ным Бер лі не

В
А

Л
я

н
ц

ін
А

 Ж
Д

А
н

о
В

іЧ



11беларусь.belarus
май   2020

75-годдзе перамогі

Гэта дзень 
шчасця, 
радасці і слёз. Я 
атрымала шмат 
віншаванняў 
ад родных 
і знаёмых. 
Тэлефануюць 
і пішуць ад 
Калінінграда да 
Уладзівастока, 
з Віцебска, 
Мазыра, 
Калінкавічаў, 
Кіева. Пра 9 Мая 
нельга забываць.  
Гэты дзень 
павінны 
святкаваць 
заўсёды ў памяць 
пра тых, хто хацеў 
свабодна жыць 
на сваёй Радзіме 
і перадаць яе 
такой наступным 
пакаленням.

лас ці тра піў пад бам бёж ку, 
за гі ну ла шмат ура чоў і мед сяс
цёр. Аэ лі це да во дзі ла ся ха ваць 
ка ле гаў, браць у ру кі зброю: у 
ля сах там хадзілі бан дэ раў
цы, якія пра во дзі лі ды вер сіі, 
атруч ва лі ка ло дзе жы. По тым 
бы ла Поль шча, дзе шпі таль 
ста яў на па чат ку 1945га, і 
са мая важ ная ў яе жыц ці су
стрэ ча... Пра свай го Ба ры са 
Аляк се е ві ча яна і ця пер рас
каз вае з го на рам і шчас лі вай 
усмеш кай:

— У яго пяць ор дэ наў, 
прай шоў вай ну ад Маск вы і да 
Эль бы. На ра дзіў ся ён у вёс цы 
Ан то наў цы Ка лін ка віц ка га ра
ё на. У 1941 го дзе скон чыў дзе
ся ці год ку, і ў лі пе ні іх прызвалі 
ўсім кла сам. Ра зам ву чы лі ся 
на су вя зіс таў, ра зам прай шлі 
амаль усю вай ну. Аба ра ня лі 
Маск ву, вы зва ля лі Бе ла русь — 
Го мель, Мінск. По тым пай шлі 
да лей — Бе ла сток, Люб лін, Вар
ша ва. Ка лі фар сі ра ва лі Віс лу, 
яго цяж ка па ра ні ла. Вось та ды 
і па тра піў у наш шпі таль…

у мі ры ды згодзе

Да яго вы зда раў лен ня па
ра ўвесь воль ны час пра во дзі
ла ра зам, а по тым бы ло шмат 
фран та вых ліс тоў. Ён пі саў пра 
хут кую пе ра мо гу і но вы этап іх 
фран та во га ка хан ня.

Па раз бу  ра ным Бер лі не 
дзяў чы на іш ла з ты мі ж па чуц
ця мі, што і па ня мец кім Ланд
сбер гу, дзе прый шло ся ней кі 
час ста яць:

— У нас усё бы ло: і злосць, 
і ня на вісць да фа шыс таў! І го
нар, што мы іх адо ле лі. І ра
дасць, што ўсё скон чы ла ся.

Аэ лі та Іва наў на да гэ туль 
па мя тае і пра тое, як па бы ва ла 
ў вы зва ле ным ла ге ры смер ці 
Май да нэк. (Го лас зры ва ец ца, 
ка лі рас па вя дае пра сот ні ты
сяч пар абут ку, што за ста лі ся 
ў ба ра ках, пра аба жу ры з ча ла
ве чай ску ры…) Та му ў Бер лі не 
ра шу ча ад пра ві ла ся да рэйх
ста га, каб па кі нуць там і свой 
под піс.

— Мес ца ўжо амаль не бы
ло, мне прый шло ся лез ці чорт 

ве дае ку ды. Рас пі са ла ся, а злез
ці ўжо не ма гу, прый шло ся ска
каць — мя не сал да ты ла ві лі.

У Бер лі не яна на рэш це су
стрэ ла ся з Ба ры сам Аляк се е
ві чам, у 1946 го дзе па жа ні лі ся. 
Пас ля Гер ма ніі з му жам аб’ еха
ла ўвесь Са юз. А ка лі ён вый шаў 
у ад стаў ку, асес ці вы ра шы лі ў 
Го ме лі, што патанае ў зе ля ні не. 
Пра жы лі ра зам паў ста год дзя, 
на ра дзі лі два іх дзя цей. Ба рыс 
Аляк се е віч ужо пай шоў з жыц
ця, але ўсе яго ліс ты Аэ лі та Іва
наў на да гэ та га ча су бе раж лі ва 
за хоў вае і пе ра чыт вае.

Ве тэ ран вель мі тра пят лі
ва ста віц ца да Дня Пе ра мо гі, 
і чар го вае свя та — не вы клю
чэн не:

— Гэ та дзень шчас ця, ра
дас ці і слёз. Я ўжо атрымала 
шмат він ша ван няў ад род ных 
і зна ё мых. Тэ ле фа ну юць і пі
шуць ад Ка лі нінг ра да да Ула
дзі вас то ка, з Ві цеб ска, Ма зы
ра, Ка лін ка ві чаў, Кі е ва. Пра 
9 Мая нель га за бы ваць. Гэ ты 
дзень па він ны свят ка ваць заў
сё ды ў па мяць пра тых, хто 
ха цеў сва бод на жыць на сва
ёй Ра дзі ме і пе ра даць яе та кой 
на ступ ным па ка лен ням. Мя не 
абу ра юць спро бы пе ра пі саць 
гіс то рыю людзь мі, якія не ба
чы лі вай ны, не ве да юць, што 

гэ та та кое. Але мы ве да ем, і 
гэ тае свя та для нас свя шчэн
нае. І ве рым, што та кім яно 
за ста нец ца для на ша га на ро да 
на заўж ды.

ка мен та рый

Воль га Да цэн ка, на мес ніца 
кі раў ні ка ад мі ніст ра цыі Цэнт
раль на га ра ё на Го ме ля:

— У ра ё не жы ве 80  ве тэ
ра наў вай ны і 82 ча ла ве кі з лі
ку асоб, да іх пры раў на ва ных. 
На ша за да ча — кла па ціц ца аб 
гэ тых лю дзях. Ха це ла ся б кож
на му ска заць цёп лыя сло вы 
аса біс та, але зза эпі дэ мі я ла
гіч на га ста но ві шча ста ра ем
ся аб ме жа вац ца тэ ле фон ны
мі раз мо ва мі ці ан лайн, каб 
па дзя ка ваць і па він ша ваць. 
Ся рэд нія шко лы № 11 і 21, на
прык лад, у рам ках ак цыі «Мы 
па мя та ем!» вы кла лі ві дэа ро лі
кі з він ша ван ня мі ў ін тэр нэт, а 
27я шко ла рас па вя ла пра ўсіх 
сва іх вы пуск ні коў, якія сыш
лі на фронт. Ва лан цё ры ра ё на 
пры не аб ход нас ці да стаў ля юць 
ве тэ ра нам ле кі ды пра дук ты. У 
пару вя лі ка га свя та ха це ла ся б 
па жа даць най моц на га зда роўя 
на шым ве тэ ра нам і каб по бач 
бы лі род ныя і бліз кія.

Воль га Вальчанка

Sb
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Д
ырэктаргалоўны рэ
дактар Вы да вец ка га 
до ма «Беларусь се
годня» Дзміт ры Жук 
ад зна чыў:

— У нас шмат доб
рых тра ды цый, звя за
ных з Днём Пе ра мо гі. 
Він ша ваць ве тэ ра наў 

і да па ма гаць ім. Пры во дзіць у па ра дак 
мес цы во ін скіх па ха ван няў, ус кла даць 
да іх квет кі. Пра во дзіць па рад. Не вар
та ад маў ляц ца ад гэ тых тра ды цый.

Вы бар ме ма ры я ла не вы пад ко вы. 
Год та му Вы да вец кі дом су мес на з На
цы я наль ным ар хі вам за пус ціў маш
таб ны пра ект «Пар ты за ны Бе ла ру
сі» — на ін тэр нэтпар та ле partіzany.by  
раз ме шча на агуль на да ступ ная ба за 
да дзе ных, ку ды трап ля юць уз на га род
ныя да ку мен ты на род ных мсці ўцаў. 
Аліч ба ва на ін фар ма цыя ўжо больш 
чым пра 85.680 пар ты за наў і пад поль
шчы каў. І па ста ян на да да юц ца но выя 
ар хіў ныя да ку мен ты ды ім ёны.

— Гэ та рэ аль ныя да ку мен ты, што 
вель мі важ на асаб лі ва ця пер, ка лі ўсё 
час цей ро бяц ца спро бы пе ра пі саць 
гіс то рыю, — пад крэс лі вае Дзміт ры 
Аляк санд ра віч Жук. — Кож ны ах
во чы мо жа зай сці і па проз ві шчы, 
го дзе і мес цы на ра джэн ня па шу
каць ін фар ма цыю пра сва я
коў, зна ё мых, якія пры ма лі 
ўдзел у пар ты зан скім ру ху.

Асноў ны ма сіў пра цы на да дзе ным 
эта пе  — аліч боў ка ўзна га род ных 
да ку мен таў. Да лей пра ца бу дзе 
пра цяг ну тая з улі ко вы мі ліс та
мі, ха рак та рыс ты ка мі, ін шы
мі ўні каль ны мі да ку мен та мі. 
Агуль ная за да ча  — са браць 
най больш поў ную ба зу пар
ты зан скіх да ку мен таў. Бо з 
во ра гам зма га лі ся больш за 
400 ты сяч пар ты зан і пад поль
шчы каў.

Сяр гей Мі хо віч, га лоў ны 
рэ дак тар «Сель скай га зе ты», 
якая так са ма ўва хо дзіць у вы
да вец кі дом «Бе ла русь се год ня», 
лі чыць вель мі важ ным, што 
ця пер шмат лі кія пом ні кі, пры
све ча ныя ва ен ным па дзе ям, 
ад наў ля юц ца і ства ра юц ца не 
толь кі за кошт дзяр жа вы, але і 
ме та дам на род най бу доў лі. Як, 
на прык лад, ме ма ры ял у вёс цы 
Бу дзі лаў ка Док шыц ка га ра ё
на — гэ ты пра ект пад тры ма
ла і «Сель ская га зе та». Сяр гей 
Міховіч упэў не ны:

— Гэ та свед чыць, што наш 
на род са праў ды пе рад ае з па

ка лен ня ў па ка лен не 

па мяць пра тую стра шэн ную вай ну. 
Каб жыць да лей і гля дзець у 
заўт раш ні дзень ўпэў не на.

Ідэю ў пра фе сій нае свя та 
ад даць да ні ну па мя ці ге ро ям 

Вя лі кай Ай чын най пад
тры маў так са ма ды рэк
тар — га лоў ны рэ дак тар 

РВУ «Выдавецкі дом “Звя
зда”» Па вел Су ха ру каў. Ён 
ска заў:

— Вай на так ці інакш 
прай шла праз лёс кож на га 
бе ла ру са. Та му 9 Мая — гэ та 
са праў ды ўсе на род нае свя та.

Ды рэк тарга лоў ны рэ
дак тар га  зе  ты «Мін ская 
праў да» Ла ры са Кор шун па
жа да ла, каб на шы дзе ці ні ко
лі не спаз на лі жа хаў вай ны, і 
пад крэс лі ла:

— Гэ тае ме ра пры ем
ства — да ні на па мя ці, на
ша па дзя ка ге ро ям Вя лі кай 
Ай чын най за іх подз віг. На
блі жа ец ца 75год дзе Вя
лі кай Пе ра мо гі. І, вя до ма, 
хо чац ца, каб, ня гле дзя чы 
ні на якія цяж кас ці, эпі дэ
мі я ла гіч ную аб ста ноў ку, 
наш па тры я тызм мац неў. 
І яго зярняты пра рас та лі 
ў ду шах ма ла до га па ка

лен ня.
На дзея Дэ ко ла

калегі —
з удзячнасцю

Дырэктар-галоўны рэдактар Выдавецкага дома «Беларусь сегодня» 
Дзмітрый Жук і галоўны рэдактар газеты «Знамя юности»  

Мікалай Мачэкін ускладаюць кветкі

У Дзень дру ку журналісты ўскла лі квет кі 
да абел іс ка «Бе ла русь пар ты зан ская»
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Н
овы выдавецкі пра
е к т  П а с т а я н н а г а 
камітэта Саюзнай 
дзяржавы — гэта і 
краіназнаўчыя вы
данні, і кнігі, прыс
в е ча ныя дз ея чам 
культ уры, навукі, 

якія пакінулі свае сляды ў свеце ма
стацтва, літаратуры Беларусі ды Расіі. 
Героямі кніг станавіліся Максім Горкі, 
Ілья Рэпін, Адам Багдановіч… Рэалі
завана шмат цікавых праектаў, якія 
распавядаюць пра гераічную ваенную 
гісторыю.

Не выпадковае і новае выданне, 
якое толькі што надрукавана ў Мінс
ку, на Паліграфічным камбінаце імя 
Якуба Коласа. Адно з вядучых дзяр
жаўных выдавецтваў краіны — «Бе
ларуская Энцыклапедыя імя Петруся 
Броўкі» да 75годдзя Вялікай Перамогі 
выпусціла альбом «Рарытэты ваенна
гістарычных музеяў Беларусі і Расіі». 
Складальнікі, аўтары тэксту кнігі — 

А. Ваўра, С. Любянкова, А. Назараў, 
В. Нерознак.

Падрыхтоўчая праца над выданнем 
паказала, што агульнымі намаганнямі 
беларускіх і расійскіх даследчыкаў ва
еннай гісторыі можна прыадчыніць 
новыя, дастаткова цікавыя грані па
мяці пра Вялікую Айчынную вайну. 
Адрасы ў альбома два: Масква і Мінск. 
Вось што распавядае дырэктар белару
скага выдавецтва Вольга Ваніна:

— Мы ўдзячныя Пастаяннаму ка
мітэту Саюзнай дзяржавы за такую   
магчымасць папрацаваць над цікавым 
праектам. «Рарытэты ваеннагіста
рычных музеяў Беларусі і Расіі» — з 
тых кніг, якія вяртаюць нашу памяць 
да драматычных і гераічных падзей 
Вялікай Айчыннай вайны. Вяртаюць 
з такой сілай, што знаёмства ледзь не 
з кожнай старонкай прымушае пача
шчана біцца сэрца. Выданне падрых
тавана па ініцыятыве Надзвычайнага 
і Паўнамоцнага Пасла Расійскай Федэ
рацыі ў Рэспубліцы Беларусь Дзмітрыя 

Фёдаравіча Мезенцава і пры падтрым
цы Пастаяннага камітэта Саюзнай 
дзяржавы і Агульнарасійскай грамад
скадзяржаўнай арганізацыі «Расій
скае ваеннагістарычнае таварыства». 
Пад адной вокладкай сабраныя ін
фармацыя, ілюстрацыі, прысвечаныя 
найбольш значным 100 экспанатам з 
фондаў галоўных ваеннагістарычных 
музеяў Беларусі ды Расіі. А гэта — Му
зей Перамогі, Беларускі дзяржаўны му
зей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, 
Дзяржаўны гістарычнамемарыяльны 
музейзапаведнік «Сталінградская біт
ва», Мемарыяльны комплекс «Брэсц
кая крэпасцьгерой», Севастопальскі 
ваеннагістарычны музейзапавед
нік, Дзяржаўны мемарыяльны ком
плекс «Хатынь». Са школьнага часу 
мы ведаем легендарнага кавалерыста 
генерала Льва Даватара, які загінуў у 
снежні 1941 года пад Масквой. Дзя
сяткі, літаральна дзясяткі вуліц у гара
дах Расіі ды Беларусі, а яшчэ ў Казах
стане ды іншых краінах Садружнасці  

Экскурсія 
па  Вайне
За апошнія два дзесяцігоддзі 
сфарміравалася сапраўдная 
бібліятэка кніг, выдадзеных 
у Расіі і Беларусі пры падтрымцы 
Пастаяннага камітэта Саюзнай 
дзяржавы 



14 беларусь.belarus
май   2020

75-годдзе перамогі

незалежных дзяржаў носяць 
яго імя. Наш альбом адкрываюць 
старонкі, прысвечаныя танку Т34 з 
імем на вежы «Доватар». Баявая машы
на, устаноўленая ў экспазіцыі Музея 
Перамогі, — адзін з баявых рары тэтаў. 
13 снежня 1942 года танкі Т34 са скла
ду 1га батальёна 33й танкавай бры
гады падтрымлівалі ў баі недалёка ад 
вёскі Астравіты Вялікалуцкага раёна 
Пскоўскай вобласці часткі і падраз
дзяленні 44й стралковай дывізіі. У 
разгар бою танк Т34 праваліўся пад 
лёд, аднак экіпажу ўдалося вырата
вацца. На борце танка, вынятага з ба
лота, захаваліся надпісы «Доватар» і 
«За флаг ДКА». Танк быў перададзены 
Музею Перамогі ў 2001 годзе.

Старонка за старонкай — і перад 
чытачом, гледачом паўстае ўнікаль
ная віртуальная экскурсія па вядучых 
ваеннагістарычным музеях Саюзнай 
дзяржавы Беларусі ды Расіі. Не, хут
чэй — экскурсія па вайне. Настолькі 
рэльефна, значна выглядаюць экспа
наты, што складаецца ўражанне пры
сутнасці на месцах баёў, аб сустрэчах 
з людзьмі, якiя вынеслі на сваіх пля
чах увесь боль і трагедыю Вялікай 
Айчыннай… Фрагмент асіны вялікіх 
памераў (вышынёй чатыры і дыяме
трам адзін метр) з уваткнутым у яе 
пасля выбуху чатырохметроваым 
сталёвым ланжэронам аўтамабіля 
ЗІС6, на якім мантавалася пускавая 
ўстаноўка БМ–13  — легендарнай 
«Кацюшы». Такі фрагмент памяці — з 
месца апошняга бою батарэі капітана 
Флёрава, зпад Вязьмы… Вучнёўскі 
сшытак Героя Савецкага Саюза Зоі 

Касмадзям’янскай… Гімнас
цёрка абаронцы Брэсцкай крэпасці 
лейтэнанта Аляксея Наганава… Ліст 
беларускіх дзяцей, якіх на пачатку Вя
лікай Айчыннай вайны эвакуявалі ў 
Ашхабад, байцам і афіцэрам 1га Бе
ларускага фронту — з удзячнасцю за 
вызваленне Беларусі ды Мінска ад ня
мецкафашысцкіх захопнікаў. Доўгія 
гады як дарагую рэліквію гэта эпіста
лярная пасланне захоўваў у сваім ар
хіве Маршал Савецкага Саюза Канс
танцін Канстанцінавіч Ракасоўскі. 
Цяпер ліст — у Беларускім дзяржаў
ным музеі гісторыі Вялікай Айчын
най вайны. Напэўна, не лішнім будзе 
нагадаць, што мінскі Музей вайны — 
першы ў свеце музей падобнай тэма
тыкі. Яшчэ 30 верасня 1943 года ЦК 
КП(б)Б пастанавіў «стварыць музей 
па гісторыі барацьбы беларускага 
народа з нямецка
ф а ш ы с ц к і м і 

акупантамі ў Вялікую Айчынную 
вайну». Часовым месцам дысла
кацыі быў будынак Дзяржаўнага 
гістарычнага музея Масквы, на 
базе якога зладзілі выставу «Бела

русь жыве, Беларусь змагаецца, 
Беларусь была і будзе савец
кай». Выстава была адкры
та яшчэ ў першых чыслах 
снежня 1942 г. у матэрыялах 
Рэспубліканскай камісіі па 
зборы дакументаў і матэрыя

лаў Айчыннай вайны. І на пра
цягу адзінаццаці месяцаў сваёй 

працы папаўнялася новымі экс
панатамі. Першыя супрацоўнікі 
Беларускага дзяржаўнага музея 
гісторыі Вялікай Айчыннай вай
ны былі залічаны ў штат 16 ліпе
ня 1944 г. А ў жніўні таго ж года 

быў прызначаны першы дырэктар — 
Васіль Дзям’янавіч Стальноў. Для ра
боты музея кіраўніцтвам БССР было 
выдзелена адно з нешматлікіх аца
лелых у цэнтры Мінска будынкаў — 
Дом прафсаюзаў на плошчы Свабоды, 
плошчы 1248 кв. метраў.

Уражвае аповед і пра такі экспа
нат — Рэпрадуктар Перамогі, з якога 
беларускія артысты ў эвакуацыі па
чулі паведамленні пра вызваленне 
родных гарадоў. Рэпрадуктар належаў 
народнаму артысту БССР Уладзіміру 
Іосіфавічу Дзядзюшку (1905–1973). 
2 ліпеня 1944 Беларускі драматычны 
тэатр (БДТ1) знаходзіўся ў Томску. 
Артысты даведаліся пра вызваленне 
Бабруйска, і Уладзімір Дзядюшка  
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выказаў здагадку, што на наступ
ны дзень будзе вызвалены і Мінск. 
Хтосьці з ваенных сказаў яму: «Хутка 
ваюеце, таварыш артыст!» Дзядзюшка 
не адыходзіў і пайшоў у заклад на бут
эльку шампанскага. Усе былі ўсхваля
ваныя. Уважліва слухалі паведамленні 
па радыё. Артысты не пайшлі спа
ць, сядзелі ва Уладзіміра Іосіфавіча 
ўсю ноч. І вось у дзве га дзіны ночы 
(10 гадзін па маскоўскім часе) 3 ліпе
ня 1944 года перадалі: «Мінск вызва
лены!» Усхваляваныя артысты кінулі
ся ўсіх будзіць. Не спалі і другую ноч. 
А раніцай у гонар вызвалення Мінска 
ўсе сфатаграфаваліся. Рэпрадуктар, 
з якога артысты даведаліся пра выз
валенне Мінска, Уладзімір Іосіфавіч 
захаваў і потым перадаў у музей ужо 
ў 1966 годзе. Такі вось просты экспа
нат — Рэпрадуктар Перамогі…

Ва ўступным слове да альбома 
Дзяржаўны сакратар Саюзнай дзяр
жавы Рыгор Рапота адрасаваў усім, 
хто шануе памяць пра Вялікую Ай
чынную, такія словы: «Значную част
ку сваёй гісторыі Рэспубліка Беларусь 
і Расійская Федэрацыя былі часткай 
адзінай дзяржавы. Але не толькі таму 

два народы, дзве краіны звязваюць 
цесныя повязі палітычнаэканаміч
нага саюза, гістарычнай і культурнай 
супольнасці. Самай галоўнай і самай 
гераічнай па дзеяй нашай гісторыі 
стала барацьба і перамога ў Вялікай 
Айчыннай вайне 1941–1945 гадоў. Мы 
абаранялі Айчыну, атрымалі агульную 
Перамогу над вераломным ворагам, 
сама прысутнасць якога на нашай 
зямлі пагражала знішчэннем краіны і 
нашых народаў. Саюзная дзяржава, у 
якую 20 гадоў таму аб’ядналіся Бела
русь і Расія, з’яўляецца працягам на
шай супольнасці, крэўнага сваяцтва 
двух народаў. Мы былі разам у бітвах 
Вялікай Айчыннай, застаемся разам у 
мірныя дні. Думаю, што гэта годна па
мяці нашых гераічных продкаў — Пе
раможцаў». 

У альбома «Рарытэты ваеннагі
старычных музеяў Беларусі і Расіі», 
які выда дзены напярэдадні 75годдзя 
Вялікай Перамогі, пачынаецца свая 
гісторыя. Яна будзе звязана з тым, 
што яго старонкі адкрыюць школь
нікі, моладзь, гісторыкі ды краязнаў
цы, адкрыюць усе, хто думае пра тое, 
каб рарытэты, якія прыйшлі з баёў, 

вайны назаўжды заставаліся забой
най прыладай су праць разбураль
нікаў міру.

Нізкі паклон усім, хто працаваў 
над «Рарытэтамі…» — музейшчыкам 
дзвюх краін, выдаўцамэнцыклапеды
стам, паліграфістам. Дарэчы, кніга на 
годным узроўні надрукаваная ў Мін
ску, на Паліграфічным камбінаце імя 
Якуба Коласа.

Мабыць, сёння  — як ніколі!  — 
важна, каб кніга пра рарытэты стала 
вядомаю маладому пакаленню. Каб 
альбом стаў запрашэннем да ўсіх юна
коў і дзяўчат зазірнуць у музеі ваеннай 
памяці. Так, мы перажываем няпросты 
час, калі пандэмія ліхаманіць увесь 
свет, некаму забівае ўсю свядомасць. 
Але зазірніце спачатку на старонкі бе
ларускарасійскага альбома, адкрыйце 
ілюстрацыі, фатаграфіі на здзіўленне 
багатыя і змястоўныя экспанаты, якія 
пераварочваюць душу. А пройдуць 
месяцы, дадасца смеласці ў нашых 
паездках і сустрэчах з навакольным 
светам — прыйдзіце ў музеі ваеннай 
памяці. Вы, несумненна, шмат цікава
га для сябе адкрыеце.

Кірыл ладуцька 
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с
Скажем сразу: еще не приходилось нам как журналистам 

в таком формате беседовать. На встречу с Дмитрием Мезен
цевым ехали ближе к вечеру. Приближаясь к Посольству, 
шутили: видимо, без ужина останемся, так как приучаем 
себя не есть после 18.00.

Дезинфицируем руки. Замеряем температуру. Все нор
мально! Поднимаемся по ступенькам и идем в небольшой 
уютный зальчик со стеклянной крышейфонарем. Удивля
емся, потому как оказываемся не в рабочем кабинете госпо
дина Посла. В центре зала белеет круглый стол (метра три 
в диаметре), сервированный для обеда.

Дмитрий Федорович встречает нас радушно, и мы осва
иваемся в приятной обстановке довольно быстро, отдавая 
дань уважения российскопосольскому хлебосольству. И как
то сразу комфортно завязывается разговор. Как только Иван 
заговорил об учебе в Питере и жизни в студгородке по Но
воИзмайловскому проспекту, 16/1, на углу с Кузнецовской, 
Посол заулыбался. Оказалось, лет пять они были соседями: 
семья нашего собеседника жила у того же Парка Авиаторов! 
«А самолет помните?..» — «Ну конечно!..» Отец, Федор Дмит
риевич, както в детстве спасал из самолета, еще не установ
ленного на постамент, любопытных второклассников — Диму 
и его друга. Влезли в кабину, прикрыли фонарь, он и захлоп
нулся… И в течение трех часов мальчишки были в «само
летном плену», не имея никакой возможности выбраться 

из МИГпятнадцатого, что еще считанные месяцы назад был 
боевой машиной в одном из полков Ленинградского военного 
округа. А папа, фронтовик, военный журналист, начинавший 
службу в военножелезнодорожных войсках, с задачей быст
ро справился, вызволив пацанов из самолетного плена.

Как известно, такие моменты жизни, общие знакомые 
располагают людей друг к другу. Ко времени подачи чая 
и кофе к нашей душевной беседе присоединилась Евгения, 
супруга Дмитрия Федоровича, которая привнесла добрые мо
тивы в канву разговора. Мы, конечно, заметили, как приятно 
было господину Послу представить свой надежный тыл, ведь 
роль его супруги в Минске не ограничивается родственными 
связями. Евгения Фролова — профессор, более двадцати лет 
осуществляет преподавательскую деятельность, долго рабо
тала в Центральном банке Российской Федерации, а в Минске 
стала научным руководителемконсультантом одной из ка
федр юридического факультета БГУ. О своей работе пообе
щала нам рассказать для журнала. Поведала и о своей книге 
«Финансовые сказки для детей». В издательстве «Мастацкая 
літаратура» она выйдет к Международному дню защиты де
тей — 1 июня — на белорусском языке. Листали мы красоч
ный пилотный экземпляр. Сказки такие, конечно же, помогут 
детям не повторять ошибок Буратино в Стране Дураков.

Оживление за столом возросло, когда Евгения призналась: 
ее прадед Илья Савич Галкин — историк, ректор Московского 

На вопросы журнала накануне празднования 75-й годовщины Великой Победы 
отвечал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси

Дмитрий мезенцев,  
сын фронтовика
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госуниверситета в 1943–47 годах — был выходцем из Белару
си. Мы прочитали в книге, посвященной истории МГУ, что 
родился он в Гродненской области, деревне Панасюки. Потом 
уточнили: эта деревня нынче, видимо, в Каменецком районе 
Брестчины, вблизи Каменюк. Областная газета «Заря» публи
ковала об Илье Савиче статью «Ректор из Панасюков» (https://
pruzhany.net/2118rektorizpanasyukov.html). В ней говорит
ся, что земляк наш был родом из Пружанского уезда. Так 
что и для газеты «Голас Радзімы» коренная москвичка Евге
ния, имеющая белорусские родовые корни, будет интересна. 
У Дмитрия Федоровича, если хорошо поискать, думаем, тоже 
обнаружатся белорусы в роду, ведь мама его из семьи Журав
скихСтепановых. О нем белорусские исследователи пишут: 
«Шматлікая ашмянская шляхта». К тому же года три в 30е 
годы Вера Михайловна жила с родителями в Минске. И сам 
господин Посол заметил: «Если моя мать с отцом и матерью, 
моей бабушкой, прожили здесь почти три года, то, думаю, 
часть белорусской культуры она в себя впитала».

А сколько добрых слов сказал благодарный сын в память 
о своем отце, фронтовике Федоре Дмитриевиче Мезенцеве! 
Оказалось, кстати, что отец родом изпод Курска, участво
вал в освобождении Прибалтики — как и мой отецукраинец 
с Харьковщины. Он, Михаил Черкашин, был военным музы
кантом, а потом и связистом, к тому же участвовал в знамени
той битве под Сталинградом, получил благодарность Главно
командующего, хранимую в нашем семейном архиве. В общем, 
мы, представители трех братских народов, прекрасно чувст
вовали себя за общим столом. Говорили о значении русского 
языка, и о нашей прекрасной Беларуси говорили. По словам 
Дмитрия Федоровича — стране аккуратной, чистой, кото
рая дает ощущение надежного, доброго и радушного дома. 
«Мы, — признался, — ехали год назад сюда с Женей именно 
с таким ощущением. И вот теперь сами в этом убедились.» 

В такой свободной, дружественной атмосфере прогово
рили мы около двух часов. И наконец я осмелилась уточ
нить: «Дмитрий Федорович, а когда же мы пойдем по во
просам, которые попробовали сформулировать в резонансе 
с тезисамиафоризмами, полагая, что и ответы Ваши будут 
строиться в «силовом поле» этих крылатых выражений?» 

Все рассмеялись, так как казалось, что можно бы уже 
и завершать беседу: материал для статьи набирался. Дмит
рий Федорович признался, что не оченьто любит смотреть 
вопросы заранее, дабы не быть скучным для гостейжурна
листов. Дескать, предпочитает импровизацию в разговоре. 
Мы, конечно же, с ним согласились. А я про себя все же под
умала: нет лучшей импровизации, чем хорошая подготов
ленность. И пошли по вопросам.

«Выбирайте работу, которую любите, 
и Вы никогда не будете работать».

Конфуций 

— Дмитрий Федорович, так ли у Вас по жизни скла-
дывается? Всегда ли работа в радость? А она ведь была 
разной, и Ваш послужной список впечатляет. И железно-
дорожное дело знаете, окончив Ленинградский институт 
инженеров железнодорожного транспорта, и как организа-
тор себя проявили. Пост губернатора Иркутской области 
у Вас за плечами. Вы председатель комитета, вице-спикер 
российского Сената, Генеральный секретарь Шанхайской 
организации сотрудничества. Вы еще и кандидат психоло-

гических наук, профессор, завкафедрой политической пси-
хологии в Санкт-Петербургском госуниверситете…

— Всегда старался в любом объеме забот искать, безуслов
но, радость. И получать удовлетворение от того, что делал. 
Полагаю, возможно, многое удавалось. А если говорить о на
значении, которое я получил год назад, 30 апреля 2019 года — 
в соответствии с Указом Президента России Владимира Вла
димировича Путина, то со своей стороны расцениваю это как 
большое доверие и большую ответственность. И в должности 
Посла вместе с профессиональным коллективом Посольства 
я должен сделать все возможное, чтобы связи двух государств 
и двух народов были еще более прочными.

— Как Вы выбирали свою профессию, чем руководст-
вовались? Может, мама или отец на что-то обращали 
Ваше внимание еще в детстве?

— Мама в 1947м поступила в мединститут в Смоленске. 
Там замуж вышла, и брат там появился на свет. Бабушка моя 
родная, Вера Ефимовна Степанова, родилась в Варшаве, а ее 
семья в 1916м переехала в Смоленск. Первая мировая война 
затягивалась, и они как граждане Российской империи под
нялись из Варшавы и перебрались в этот древний город.

— А девичья фамилия Вашей мамы?
— Журавская.
— Вполне белорусская… (смеемся). А мама как медик 

работала?
— Нет. Была женой офицера. Родился мой брат Саша, 

и через 10 лет я. Потом родители жили в разные годы еще 
в Германии, после — в Венгрии: отец был военным журнали
стом, его направляли на службу туда в редакции газет, на ра
диостанцию. Мама работала в школе при Посольстве СССР 
в Будапеште. Помню хорошо: когда занятия заканчивались, 
после последнего звонка все женщиныучителя школы соби
рались в кабинете домоводства, оборудованном тогда самы
ми современными швейными машинками, столами для рас
кройки тканей, где была огромная коллекция журналов мод. 
Ктото вязал, ктото шил для дома. Это был такой альтерна
тивный педсовет. И я точно знал: если нахулиганю на уроках 
до 12.40, то в 14.10 это уже будет известно маме, и меня ждет 
взбучка! (смеется). Так что я вынужден был этого избегать. 
Еще, это к вопросу о выборе профессии, знаю, что мой дед, 
Михаил Терентьевич Журавский, окончил Московский ин
ститут инженеров транспорта и в 1930х работал в Минске 

Федор Мезенцев, фронтовой корреспондент. 1948 г.
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на Беларускай чыгунке. Мне рассказывала мама о двухэтаж
ных домах в городке за вокзалом. Говорят, некоторые из них 
еще сохранились: у депо, за мощным красным забором. Там 
жили комсостав и ИТР Белорусской железной дороги. Мы 
както специально ездили знакомиться с этим местом…

— Так что Минск закономерен в Вашей жизни…
— А как тут поймешь? Я когда сюда получил назначе

ние — мне мама говорит: как приедешь на место — иди пои
щи, где растут три дерева из одного корня. Она помнит, как 
маленькая подходила к тому двухэтажному дому в городке 
железнодорожников и все время смотрела: не свалится ли 
на него дерево. Маме теперь 92 года, а воспоминания детст
ва у нее такие яркие! Мне так хотелось, чтобы она приехала 
в Минск к 8 марта и вместе мы туда бы сходили. Но, увы, 
коронавирус помешал.

«если не сейчас, то когда? если не ты, то кто?» 
Робин Шарма, канадский писатель 

— Как сложилось, что и журналистике нашлось место 
в Вашей жизни? Интернет подсказывает: в 1984–90 годах 
Дмитрий Мезенцев служит офицером в армии, а также 
сотрудником армейской печати. А с января 1988-го Вы — 
член Союза журналистов СССР. Позже как член Совета 
Федерации Федерального Собрания России — верхней па-
латы Парламента курировали вопросы законодательно-
го обеспечения информационной политики страны, так 
и экономические вопросы. Стал ли опыт отца примером 
при выборе пути в журналистику?

— Пример отца привел меня не только в журналистику, 
ведь после школы я «за ним» пошел в железнодорожники, 
а уж потом и в журналистику. В 1981 году окончил ЛИИЖТ 
по специальности «электрификация железных дорог». Пер
вая запись в трудовой книжке — мастер цеха Ленинград
Балтийского локомотивного депо Октябрьской железной 
дороги. Позже был избран секретарем узлового комитета 
комсомола — тогда в нашей первичной организации состо
яло на учете больше 1000 комсомольцев. Потом был Ленин
ский райком, Ленинградский горком… Затем, прежде всего 
по примеру отца, по моей инициативе был призван из запа
са лейтенантом в железнодорожные войска. Через два года 
службы доложил командирам, что готов оставаться на 25 лет, 
но только с переводом в армейскую печать. Кстати, мой брат 
Александр более 20 лет прослужил офицером на космодроме 
Байконур, стал генералмайором, а с 2002 года почти 12 лет 
был уже мэром этого города — космической гавани страны.

— Расскажите об отце, который, как мы поняли, для 
Вас пример…

— Отец очень любил журналистику, не видел в жизни 
для себя никакой другой судьбы. Когда я два года отслужил, 
то себе сказал: если оставаться в армии на четверть века, 
то только в армейской печати. Мне говорят: нет журналист
ского образования. Но у меня ж был двухгодичный Универ
ситет рабкоров, под эгидой Ленгосуниверситета, факультета 
журналистики. Я его и закончил. Учились там те, кто, рабо
тая на производстве, пробовали писать в газеты. И я учился 
работая в депо. Кстати, и прадед мой Степанов, отец бабуш
ки, тоже был железнодорожником: начальником поезда Вар
шава — Москва. И отец во время войны окончил училище 
железнодорожных войск и военных сообщений. В 40м был 

призван в 70й отдельный путевой батальон, который тогда 
базировался на станции Камень — Рыболов. («А война для 
рядового Железнодорожных войск Федора Мезенцева нача
лась в городе Артем Приморского края». Это строчка из ста
тьи «Война и мир полковника Мезенцева», которую мы на
шли в интернете. Статья вышла в газете «Гудок» 15 февраля 
2006 года, а накануне ветерану исполнилось 84. — Авт.) 

К 85летию отца мы собрали — благодаря поручению ко
мандующего Железнодорожными войсками страны генерал
полковника Г. И. Когатько — личное дело полковника Мезен
цева. Я такую сохранность документов, находящихся в архиве 
Министерства обороны России, и представить не мог. Там 
есть анкета отцакрасноармейца, заполненная его рукой еще 
в 1940 году! На вопрос, какой профессией владели до призыва 
в Красную армию, он отвечает: художник. Потому как окон
чил перед призывом в Сталинграде художественное училище. 
В личном его деле есть даже билеты, которые он тянул на вы
пускных госэкзаменах, завершая 4летнее очное обучение 

на редакторском факультете Военнополитической академии 
в Москве. Выпускалось тогда по 15–17 журналистов в год, отец 
получил назначение в Ленинградский военный округ в 1956м. 
А потом служил в Потсдаме — уже с семьей: женой и сыном. 
Там была редакция газеты «Советская армия». После офицер 
Мезенцев служил на радиостанции «Волга» в Группе советских 
войск в Германии. Есть у нас дома книга с учений в ГСВГ, в ней 
снимок отца с маршалом Советского Союза С. С. Бирюзовым. 
В 1971м отец служил в Южной группе войск, в газете «Ленин
ское знамя». А потом вся семья вновь вернулась в Ленинград.

«я ни о чём не жалею в своей жизни — даже 
о вещах, через которые меня заставил 
пройти мой отец. Это сделало меня тем 
человеком, которым я являюсь сегодня». 

Кристина Агилера, американская певица 

— Как известно, у певицы с отцом отношения были 
сложными. А приходилось ли Вам соглашаться с отцом 
даже тогда, когда Вам это не нравилось, вступать с ним 
в дискуссии, убеждать в том, что казалось правильным 
Вам? Оказывался ли прав Ваш отец? Повлияли ли его рас-
сказы о войне на формирование Вашего характера? И как 
в Вашей семье отмечается День Победы?

Дмитрий Мезенцев с военными аташе после торжественной 
церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске 9 мая
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— Многократно приходилось вести с отцом дискуссии. 
Они, прежде всего, касались роли коммунистической партии, 
роли гражданина и возможности для обычного человека по
ступать по своей воле — в рамках существующей советской 
системы. Это были скорее не политические, но мировоззрен
ческие, философские споры. Когда я пришел в армию, мне было 
25 лет. И мы, конечно, с отцом обсуждали часто и армейский 
быт, и офицерскую службу. Сам отец очень разумно, взвешен
но оценивал действительность, но коммунистические принци
пы отстаивал жестко и последовательно. Здесь (показывает), 
на снимке 1948 года, он — замредактора газеты «Во славу Ро
дины». Кстати, первый материал отца в окружной газете в Ле
нинграде после выпуска из Академии был посвящен тому, как 
опираются на традиции фронтовиков и современные методы 
боевой учебы в батальоне, где командиром офицер Д. Т. Язов. 
Это в 56м, они оба тогда майорами были. А когда уже я встре
чался с Маршалом Советского Союза Д. Т. Язовым в 2000е, 
он спрашивал об отце — как здоровье, как семья, и хорошо 

помню, что получив сигнальный экземпляр своей книги, без 
раздумий, написав теплые слова пожеланий, передал ее отцу. 
Маршала не стало в этом году 25 февраля.

У отца был завидный темперамент. И фантастическое 
владение русским языком. Он вообще не делал граммати
ческих ошибок, имею в виду в газете. А когда подтрунивал 
над мамой, то коверкал слова нарочито. Мать, улыбаясь, 
говорила: «Фёдор, нет такого слова!» А он отвечал с улыб
кой: «Есть». Он поособому чувствовал людей, всегда с ин
тересом брал интервью, любил этот журналистский жанр. 
Он понимал, чувствовал, что у них в душе, как они живут, 
какова мотивация их слов и поступков. Все это умел отме
тить, описать. Окружная газета, как и вся советская печать, 
«существовала» в рамках цензуры.

— И самоцензуры…
— Дада. И вот в тех условиях нужно было найти нуж

ный формат разговора с читателем. Чтоб и себя выразить, 
и материал был интересным. У отца тексты живые получа
лись, не казенные.

— Вам что-то о войне отец рассказывал?
— Мало. Я знаю из его биографии, что училище железно

дорожных войск он закончил по фронтовому циклу в 44м 
в Ярославле, куда перевели его еще в начале войны из Ленин
града. Получил назначение командиром мостового взвода. 
В конце сентября, как и тысячи других младших лейтенан
тов, прибыл к месту проведения будущей Кенигсбергской 
операции. Мы с супругой нашли информацию, что бойцы 
отдельной бригады железнодорожных войск были брошены 
на перешивку путей с европейской колеи на советскую — 
1524 мм. Отец рассказывал: немцы приваривали к коробча
тым железным шпалам рельсы. Обычно рельс через костыль 
и подкладку крепится к деревянной шпале. А это были та
кие — на века — сооружения. Под обстрелом, под угро
зой нападения врага надо было выполнить задание. Ведь 
фронт останавливается без железной дороги: нет орудий, 
танков, горючего, шинелей, патронов, снарядов… И была 
жесткая резолюция Маршала Г. К. Жукова на докладе о том, 
что необходимо обеспечить подвозку войск и боеприпасов 
к проведению операции. Один из примеров ратного труда 
воиновжелезнодорожников — резолюция того же Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова на докладе об обеспечении 
бесперебойного подвоза всего того, что нужно фронту, в дни 
битвы за Берлин. Он написал: «Молодцы!» Это слово, начер
танное рукой прославленного полководца, стало еще одной 
высокой оценкой вклада желдорвойск в успехи на фронте.

— А мама Ваша хорошо войну помнит?
— Да, она ведь родилась в 1927м. Ее мама, бабушка моя, 

затолкала дочурку буквально в последний эшелон, который 
уходил из Смоленска. Девочка со своей тетей Людмилой 
успели переехать мост через Днепр. И уже на том берегу, 
мама рассказывала, был высажен десант. Она помнит даже 
лица немцев, которые шли по ржаному полю вдоль насы
пи, когда поезд остановили гитлеровцы. Рассказывала: «Мы 
с тетей Людой спрятались в кювете. Мимо нас шел немец. 
Посмотрел. У него руки были на автомате. Закатаны рукава. 
Посмотрел — и пошел дальше». То есть могла жизнь тогда 
и закончится. В один момент. А бабушка моя — удивитель
ной была. Советский руководитель, фармацевт. В послево
енные годы была заведующей аптекоуправлением Смолен
ского облисполкома. В 1951м получила орден Трудового 
Красного Знамени. Как видите, в жизни было мне на кого 
равняться.

«Вчера — это история, завтра — это тайна. 
сегодня — это подарок».

Неизвестный автор 

— Не сомневаемся, Дмитрий Федорович: Вы как чело-
век проницательный, к тому же и психолог, понимаете, 
что значит жить в сегодняшнем дне. Ценить то, что 
имеешь. И, тем не менее, расскажите о самом ярком пери-
оде своей жизни, к которому Вы возвращаетесь в мыслях. 
Возможно, это не связано с карьерой…

— Видимо, дело тут не в психологии, а в складе моего 
характера, в воспитании, в понимании некоторых важных 
вещей. (В 1998 году Дмитрий Мезенцев защитил в Санкт
Петербургском госуниверситете кандидатскую диссерта
цию «Психология влияния средств массовой информации 
на формирование политических установок личности». —
Авт.). Конечно же, я стремлюсь ценить то, что есть сегодня. 

В день передачи капсулы с землей из мест боев под Ржевом 
Храму-памятнику в честь Всех Святых во время визита спикера Совета 
Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко.  
на снимке: Дмитрий Мезенцев, Валентина Матвиенко (в центре), 
председатель Совета Республики наталья кочанова, Митрополит 
Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
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С годами, замечаю, все выше оцениваешь людей, которые 
с тобой рядом. Очень рад, например, что маме позвонить 
могу в любое время. Дорожу высоким доверием людей. До
рожу отношениями со многимимногими людьми. Ценю 
вполне «стандартные наборы» вещей вокруг себя. Потому 
как знаю: сегодня они есть, а потом их может и не быть. И си
туация с COVID19, которая «вымыла» из нашей обыденной 
привычной жизни многое из того, на что не обращали вни
мания и что ценным не считали — тому подтверждение.

— Мудрые люди говорят: сегодняшний день — самый 
важный в жизни. Потому как прошлого уже нет, а буду-
щее, завтра еще не настало…

— С мудрецами не поспоришь! Но давайте уточним. 
И завтрашним днем нужно жить, думать о нем — иначе бу
дущее не станет таким, каким его хотелось бы видеть.

Что касается самых ярких периодов… Очень сложный 
вопрос. Их немало. Мгновения ленинградского детства 
очень яркие. Тот период, когда мы семьей жили вчетвером. 
Как яркий эпизод — случай, когда мы с другом попали в ло
вушку в Парке авиаторов, сидели внутри самолетной каби
ны, не могли оттуда выбраться. Отец, слава Богу, потом нас 
нашел и оттуда вытащил. Вот теперь мы остались только 
с мамой… Кстати, мама попрежнему живет в той скром
ной, сугубо смежной двухкомнатной хрущевской квартире 
на Кузнецовской улице, дом 16. Помнится, как брат, учась 
в Военнокосмической академии имени А. Ф. Можайского, 
обязан был, делая курсовые работы, представлять препода
вателям немалое количество чертежей на больших ватман
ских листах, и удобнее всего это было делать в маленькой 
ванной комнате, которую он тогда превращал в свой кабинет. 
В таких условиях — стесненно и небогато — жили миллио
ны людей. Это не считалось ни героизмом, ни испытанием…

И потом, уже в зрелой жизни, много всего интересного 
было. Скажем, как мы с супругой в Иркутске три года жили. 
И в Пекине — три года… В начале 90х я совершенно не ду
мал о том, что буду работать и жить в Москве. А наша исто
рия знакомства с супругой, и наше венчание… (Предлагает 
Евгении рассказать об этом).

Евгения Евгеньевна: — Уже много лет прошло… Как
то в августовский день приехали в СанктПетербург проведать 
родителей — Веру Михайловну и Фёдора Дмитриевича. Су
пруг выразил желание навестить отца Богдана (Сойко) — это 

авторитетнейший настоятель НиколоБогоявленского мор
ского собора в СанктПетербурге. Храм очень красивый, свет
лый. Дмитрий Федорович зашел во флигель, где у священника 
кабинет. Раньше отец Богдан работал в кабинете под самым 
куполом собора. Дмитрий Федорович помнит: когда отец Бог
дан его крестил в конце 90х, он тогда еще поднимался под са
мую «маковку», выше верхнего храма… Так вот, супруг зашел 
к отцу Богдану, а я осталась в холле. Вскоре отец Богдан вы
шел, посмотрел внимательно на меня своим пронзительным 
взглядом, помолчал немного. Потом сказал: «Суженая, захо
ди!» Мы сели за стол. Сидим немного растерянные. Молчим, 
а настоятель, рассуждая, говорит: «На ближайшие выходные 
нельзя, потом пост заканчивается. Вот смотрите». И то ли ка
лендарь показывает, то ли ручкой чертит: вот эти выходные, 
вот эти. Какой, спрашивает, мы выбираем день венчания? Мы 
недоумеваем: какое венчание? «Сентябрь, — повторяет, — эти 
выходные либо эти… Какой день?» Мы переглянулись, гово
рим: вот этот. Оставался месяц. И венчание состоялось в день 
Рождества Пресвятой Богородицы в НиколоБогоявленском 
морском соборе. Венчал нас отец Богдан.

Дмитрий Федорович: — Много позднее нам в Иркутск 
довелось ехать по службе. Понятно, что край там суровый 
и в климатическом плане, и по набору забот, которыми жи
вет регион. Женя, что мне очень приятно, ни минуты не ко
лебалась. С первого дня. Все расспрашивали: приедет ли 
жена? Как и в Минске, кстати. Но здесь другая ситуация.

Как там работали? Вот один из примеров. Утром занима
ешься борьбой с паводками — реки вскрываются там доста
точно поздно, и нужно чернить лед, взрывать, обеспечивать 
безопасность сел, чтобы не подтопило дороги, дома, школы… 
А с обеда того же дня занимаешься вместе с сотнями людей 
борьбой с лесными пожарами. Область огромная, протяжен
ность с севера на юг — две с половиной тысячи километров.

— Сибирь Вас закалила?
— Армия закалила прежде всего. И служба в газете, Лен

совет и мэрия, и работа в Москве. У меня была мальчишеская 
мечта: хотел стать корреспондентом «Красной Звезды» — 
легендарной прославленной военной газеты, тираж кото
рой в свое время превышал 3 миллиона экземпляров в день. 
Сказать, что мечтал дослужиться до генерала, не могу, но ви
дел для себя журналистскую судьбу, которая дарит общение 
с сотнями людей, возможность рассказывать о них, о собы

тиях, о делах своей страны.
— В принципе, у Вас получилось…
— Но не в «Красной Звезде» (улы

бается).
— Как в Москву переехали? Вме-

сте с Владимиром Владимировичем 
Путиным?

— В марте 1996го Распоряжением 
Правительства РФ был назначен за
местителем председателя Госкомитета 
России по печати. Еще в 1995 году пред
ложение поработать в Москве посту
пило от главы ведомства — человека 
очень яркой профессиональной судьбы 
Ивана Дмитриевича Лаптева — в свое 
время редактора «Известий», спике
ра Совета Союза, первого заместителя 
главного редактора «Правды». Сутки 

евгения Фролова вместе с супругом на фестивале «В Беларуси как дома 2.0»,  
приуроченном ко Дню вышиванки. Рядом с Дмитрием Мезенцевым — Владимир Макей,  

Министр иностранных дел Беларуси. Справа от Посла актриса Вера Полякова, супруга Министра.
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я ходил по московским улицам и обдумывал предложение. 
Помню, он сказал мне: «Для тебя главный сейчас вопрос 
в том, остаешься ли ты в Питере, или, что принципиально — 
переезжаешь в Москву». Он был прав: жизнь моя полностью 
перестроилась. У меня два года в Москве не было квартиры. 
Жил у сестры на проспекте маршала Жукова. Я думал, что 
у нас в Ленинграде маленькая квартира, а у нее — еще мень
ше: так называемая брежневка. Я жил в 6метровой комнате... 

Анастасия Дмитриевна, помню, в 92 года еще гимнастику 
делала. Както мне сказала: «Дима, племянничек дорогой, Го
сподь дал мне 7 парней и 3 девчонки. И живу! А дал бы 7 девок 
и 3 парня — умерла б давно. (Смеемся). Они все очень друж
ные. Когда отец учился еще в Москве, она выступала в Боль
шом театре на торжественном собрании, посвященном Дню 
международной солидарности трудящихся женщин, с транс
ляцией на весь Советский Союз. Как матьгероиня. Текст вы
ступления готовил отец, а курировали подготовку к торжест
ву в аппарате министра культуры СССР Е. А. Фурцевой. И вот 
тогда, выйдя на трибуну, тетушка отложила выступление 
и своими словами говорила о своей судьбе, о роли женщины 
в советском обществе. Отец был очень горд за свою Настю.

«В середине каждой трудности лежит возможность».
Альберт Эйнштейн 

— Конечно же, афоризм такой мы взяли, чтобы Вы по-
делились с читателями журнала мыслями о перспективах 
сотрудничества братских народов — белорусского и рос-
сийского. Что, на Ваш взгляд, будет самым оптимальным 
на сегодняшний день, чтобы разрешались существующие 
противоречия? Терпение? Стремление к миролюбию? Па-
мять обо всем лучшем, что наши народы объединяет?

— Вопросы о том, как будут жить, развиваться, сотрудни
чать наши народы, какое будущее у них, стали уже привыч
ными. Если смотреть на прежнюю нашу историю и на день 
завтрашний, то такие вопросы должны быть уже не поводом 
к раздумьям, поискам ответов, а давно решенными, риториче
скими. А если не стали таковыми, значит, мы должны для того 
сделать много больше, чем сделали. Есть и взаимные экономи
ческие выгоды, есть и уверенность, что мы не можем, не имеем 
права потерять часть нашей общей истории. А если говорить 
о России, то заметьте, как порой Президент Беларуси говорит: 
наша Калининградская область, наш Татарстан, наша Чечня, 
наше Приморье… Правильно говорит! Для белоруса, живуще
го в Гродненской области, на Минщине, помоему, очень важ
но себя ощущать гражданином Союзного государства, у кото
рого западная граница у Бреста, а восточная — в Приморье 
и на Камчатке. Об этом мы зачастую не умеем сказать.

— Так все-таки, Дмитрий Федорович: что, на Ваш 
взгляд, мешает тому, чтобы ощущение большой Родины 
было и у белорусов? Чтобы не ощущали мы себя чужими, 
«второсортными» на огромных территориях, образно го-
воря, от Смоленска до Приморья?

— В России в абсолютном большинстве нет людей, кото
рые могут подумать, что белорусы для россиян «чужие». Это 
не газетная фраза — это мое убеждение. Есть люди, которые 
могут спорить по формам экономического взаимодействия, 
по модели сотрудничества, по объему преференций… Они, 
конечно, есть, и с обеих сторон. Но в гуманитарном плане, 
я думаю, здесь нет предмета спора. Есть опасность недооце
нить масштаб тысяч связей, сложившихся на протяжении 
столь многих лет, в полной мере. А мешают тем ощущениям, 
о которых Вы говорите, «болезни роста» самостоятельных 
независимых государств. Если мы еще спорим, то, значит, 
нам не удалось пока найти ту — наилучшую — модель со
трудничества, открытости, товарищества, взаимовыручки, 
полного доверия, которая всех удовлетворит в полном объ
еме и исключит подобные споры. Такую схему отношений 
трудно найти даже за почти три десятка лет с тех пор, когда 
мы все жили в одном Отечестве. Но есть такая форма взаи
модействия, которую я представлял в рамках ШОС. Разные 
страны в эту Организацию входят: от полуторамиллиардного 
Китая до стран гораздо меньших по территории, по населе
нию, масштабу экономики. Но мы в ШОС всегда говорили, 
что есть единство в подходах с учетом равенства. Если раз
мер флага одинаков, если прописаны права любой из стран 
вне зависимости от масштаба экономики, золотовалютных 
резервов, числа граждан, то, значит, и надо относиться друг 
к другу на равных. Да, здесь есть нюансы, и они всегда будут. 
Но и к себе, и к партнеру надо предъявлять одинаковые тре
бования. Не выборочно, когда более выгодно трактовать их 
сегодня так, а в «следующий понедельник» чуть подругому. 
Однажды выбрав эту модель, ни разу от нее не отступать. 
Если нам это удастся, тогда ни стратегических споров, ни опе
ративных быть уже не должно. Потому что чем ближе мы друг 
к другу, тем безопаснее жизнь граждан, региона, жизнь Со
юзного государства, а значит, и выше его совместная «конку
рентоспособность». Как известно, любой тактический спор 
характеризует скорость его разрешения. И в этой скорости 
мы должны существенно прибавить.

— В том числе, используя потенциал Союзного госу-
дарства.

— Конечно, повторюсь, потенциал Союзного государст
ва огромен! Актуальны вопросы экономической интеграции. 
При сохранении безусловной независимости, суверените
та каждой из стран. Но экономическая интеграция может 
иметь бóльшую глубину. И характер, и дух, и стиль большего 
партнерства, иной глубины взаимодействия. И за это пусть 
стороны выступают активнее, наступательнее. И в нынеш
ней должности я обязан и стремлюсь делать возможное. 
Так поступают все сотрудники Посольства и Торгпредства, 
но главное, тысячи и тысячи людей, причастных к огромной 
и особо значимой системе наших двусторонних отноше
ний. Безусловно, какието «вещи» мы имеем право оцени
вать поразному. И этого никто не запрещает. Просто надо, 
в чем убежден, имея разногласия, переговорив, понять: кто 
в чем трактует одну и ту же ситуацию поразному. Не хуже, 
и не лучше, чем ты сам — поразному. И уже тогда идти  

Мне повезло — у меня в Москве родня 
большая. Там жила тетушка моя, 
Анастасия Дмитриевна, сводная сестра 
отца, у которой 10 детей. Все москвичи, 
состоявшиеся, с высшим образованием. Мы 
в 96-м отмечали ее 90-летие, и всех нас, 
родных по крови, собралось 100 человек. 
10 детей, 28 внуков, 17 правнуков, потом 
племянники. 
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навстречу партнеру. При этом просить, а иногда и добивать
ся, чтобы были услышаны и твои аргументы, твоя позиция 
и подходы.

«как я могу радоваться жизни, когда 
кругом одни проблемы?» 
«пойми: жизнь дана не для того, чтобы ждать, 
когда стихнет ливень. она для того дана, 
чтобы научиться танцевать под дождем».

Омар Хайям, персидский философ, математик, астроном, поэт 

— В декабре 2019-го Союзному государству испол-
нилось 20 лет. Что дал Союз гражданам наших стран, 
с Вашей точки зрения? Какие из проблем в нашем взаимо-
действии, на Ваш взгляд, стоят наиболее остро? И нуж-
но ли что-то менять и дополнять в Договоре 20-летней 
давности? Образно выражаясь: научились ли два народа 
«танцевать под дождем», или только учатся? И что, по-
вашему, нужно делать, чтобы наше прошлое и настоящее 
оставалось общим достоянием будущих поколений?

— Два народа доказали, что возможно жить в одном Оте
честве и в одной семье. Теперь о том времени редко говорят, 
но было же такое понятие: братская семья советских народов. 
Стоит также помнить, что до Октябрьской революции на тер
ритории Беларуси было немало примеров, когда царская сто
лица уделяла внимание развитию национальных традиций, 
национальной культуры, поддерживала их. Они развивались, 
становились богаче на белорусской земле. На мой взгляд, чуть 
меньше нам следует говорить о том, что нам мешает, а начинать 
принципиально больше говорить о том, что нам должно помо
гать. Мы видим успешную многовекторную политику Беларуси 
в системе отношений с европейскими государствами, со стра
нами так называемой «дальней дуги». Из Минска хорошо вид
но, что Россия сегодня старается предельно открыто вести 
и расширять диалог, формат сотрудничества с десятками госу
дарств, международных объединений и организаций. Придер
живается последовательной заинтересованности в упрочении 
диалога даже по тем вопросам, который с некоторыми наши
ми партнерами вести трудно. И уж давно замечено не только 
нами: российскобелорусские «дискуссии» делают нас слабее. 
К тому же извне это множит число вопросов к россиянам и бе
лорусам. Поняв это, прочувствовав и согласившись с этим, мы 
многие вещи будем решать и осмысливать подругому. Соглас
ны — есть свои геополитические интересы у ведущих мировых 
игроков. Какие они, мы не всегда определенно знаем. Но вот 
Збигнев Бжезинский, в свое время — помощник Президента 
США по вопросам нацбезопасности, к слову, этнический поляк, 
в начале 90х годов написал книгу «Великая шахматная доска». 
Уже на первых ее страницах писал: «Наша задача — оторвать 
от России Украину и Беларусь, а следующим этапом — страны 
Центральной Азии». При этом он отмечает, что отрыв балтий
ских государств уже произошел. И далее пишет: если мы это 
сделаем, то угроза целостности — в будущем — российского го
сударства будет очевидна. Более прямолинейной и циничной 
формулы, представленной в открытой печати, редко где най
дешь. Может быть и не надо — в обыденной жизни — глубоко 
погружаться в изучение подобного рода изданий, но, полагаю, 
стоит прочитать хотя бы первые десять страниц этого полити
ческого бестселлера… Убедиться, что число друзей у славян
ских народов, исконно живущих на землях России и Беларуси, 
не так велико, как нам кажется. И очень важно, выстраивая 

новые отношения и укрепляя старые, не обмануться. Потому 
что цена обмана будет непостижимо велика.

— Что  ж, Вам остается только найти в  Минске 
то дерево, которое растет тремя стволами из одного 
корня. А его ведь можно понимать как символ прежнего 
единства народов Беларуси, России, Украины…

— Я знаю о том дереве, повторюсь, благодаря маме. 
А о былом единстве трех народов мы все знаем из нашей 
истории — благодаря памяти предков и нашему с вами лич
ному опыту. Общий вклад белорусов, русских, украинцев, 
других народов СССР в Победу в Великой Отечественной 
войне могут оспаривать только глубоко непорядочные люди, 
знающие правду о подвиге советского народа, но сегодня все 
более не желающие с этим соглашаться.

Поэтому дай Бог нам всем здоровья, чтобы пережить 
сегодняшнюю великую беду (коронавирус), постигшую 
мировое сообщество, которая заставляет нас уже сегодня 
думать, каким будет мир, система наших отношений после 

пандемии. Множатся угрозы — как негативные социально
экономические последствия от преодоления COVID19 — 
для миллионов людей, национальных экономик, систем 
безопасности. А в какойто степени — для сохранения при
вычного стандарта жизни. Для сохранения экономической 
независимости и степеней свободы для тех государств, ко
торые не относятся к небольшой группе держав — мировых 
лидеров. И нам как братьям должно достать спокойствия, 
выдержки и мудрости, уважения друг к другу, чтобы уже 
сегодня понимать: мир становится жестче. И число опасно
стей, в том числе для нашего Союзного государства, к сожа
лению, не уменьшается.

— Дружить — это важно не просто для взаимной вы-
годы, но и выживания…

— Важно ценить систему взаимной поддержки, взаимных 
выгод, сотрудничество Беларуси и России, областей Респу
блики и субъектов Федерации. Не всегда мы отражаем, что 
масштаб взаимной торговли понастоящему значим для сто
рон. Не хочу вас «нагружать» цифрами, характеризующими 
объемы и структуру взаимных поставок, но это примеры вза
имовыгодных отношений в экономической, финансовой, про

Дмитрий Мезенцев и Министр энергетики Виктор каранкевич. 
на  выставке «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» , 

которая проходила во время Белорусского энергетического 
и экологического форума с 8 по 11 октября 2019 г.
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изводственной сфере, которые органично вписаны в масштаб
ную систему двусторонних отношений. Мы видим примеры 
успешной кооперации в рамках технологических цепочек. 
Посмотрим на Свердловскую область, откуда в Республику 
приходит больше товаров, чем получают уральцы. Есть дру
гие примеры, когда белорусы поставляют в российский реги
он больше товаров, чем получают оттуда. Но в целом картина 
сбалансированная, хотя предстоит сделать еще немало шагов 
для оптимизации практики взаимной торговли, как и под
держки национальных производителей наших стран. Этому 
и призваны помочь дорожные карты, программы действий 
по реализации Союзного договора. Завершение работы над их 
согласованием позволит выйти на единый рынок нефти и газа, 
на реализацию единых подходов в проведении промышлен
ной, технологической, налоговой политики, сделать взаимо
действие парламентариев по гармонизации законодательства 
двух стран реальным. Под руководством Председателя Совета 
Федерации Валентины Ивановны Матвиенко и Председателя 

Совета Республики Михаила Владимировича Мясниковича 
в прошлом году прошел Форум регионов Беларуси и России.

— Наш журнал давал целый блок материалов к этому 
событию…

— Тогда в СанктПетербурге было подписано контрактов 
на полмиллиарда долларов. И давайте прикинем: много ли 
у Беларуси, да и у нас партнеров, которые подтверждают 
систему международного экономического взаимодействия 
такими суммами и такими объемами — и в региональном 
формате, и в рамках Союзного государства, определяют ста
бильный горизонт планирования на ближайшие годы?

И это тоже важно ценить. Еще раз скажу: мы не всегда 
умеем донести до людей эти примеры реальной взаимной 
поддержки и выгоды. А говорить об этом надо очень так
тично, выверенно. Только гарантируя справедливость оце
нок помощи и поддержки, которая оказывается. И никаких 
«выговоров» никому при этом не может быть! Ну как мож
но, к примеру, обижаться на собственный родной дом? Как 
можно обижаться на ту землю, где ты вырос, которая дала 
тебе жизнь? «Формат обиды» — это не фундамент для кон
структивного диалога. Уж тем более в межгосударственной 

системе отношений. Мы должны более избегать этого. И та
кие подходы надо укреплять.

— Мы думаем, что опыт сотрудничества сохранит-
ся и расширится. Следует, действительно, быть береж-
ными по отношению друг к другу. В том числе и журна-
листам — в освещении событий, особенностей жизни 
в наших странах. Ибо, как поется в известной песне пи-
терского барда Александра Дольского, «меньше всего люб-
ви достается нашим самым любимым людям».

— Что ж, давайте вместе будем помогать и способство
вать тому, чтобы реальная дружба между нашими народами 
укреплялась. И журналистов давайте будем просить: больше 
писать об этом! Значим буквально каждый дружеский шаг, 
который делают государства, партнеры, союзники навстре
чу друг другу, также и в период борьбы с коронавирусом.

«мой мозг только приемное устройство. В космическом 
пространстве существует некое ядро, откуда мы 
черпаем знания, силы, вдохновение. я не проник 
в тайны этого ядра, но знаю, что оно существует».

Никола Тесла, ученый-физик, изобретатель 

— Какого проникновения в тайны мироздания ожидае-
те от сотрудничества наших стран в сфере космической?

— Скажу по поводу космоса. Недавно в рамках визита 
Генерального директора ГК «Роскосмос» Дмитрия Олего
вича Рогозина в Минск мы побывали на одном из круп
ных высокотехнологичных производств, которое работает 
на совместные российскобелорусские программы освоения 
космоса. Один из белорусских руководителей сказал: «Вы 
знаете, сегодня мы, не укоряя россиян, продвинулись — 
в нашей специализации — в этой сфере дальше». И отвечая 
ему, я сказал: «На это не надо обижаться! Опора на опыт друг 
друга обязана делать нас сильнее». Давайте любого юного 
гражданина Беларуси, встреченного нами, скажем, на про
спекте Машерова, спросим: что он знает о совместных рос
сийскобелорусских исследованиях в сфере космоса? 8 из 10, 
полагаю, затруднятся с ответом. А по поводу споров о ценах 
на нефть и газ, возможно, вспомнит каждый второй. Нам 
нужно уходить от этого несбалансированного, неверного, 
неточного формата представлений друг о друге, и тогда уг
роз развитию и углублению наших отношений будет значи
тельно меньше.

«правда — слишком дорогой продукт, 
чтобы употреблять его в чистом виде». 

Михаил Веллер, русский писатель 

— Что, как дипломат, Вы могли бы сказать по этому 
поводу?

— Когда берешь конфету из коробки, а она без фанти
ка, — обязательно следы шоколада остаются на руках. Поэ
тому лучше есть конфеты фабрики «Коммунарка» в фанти
ках, в упаковке. Кстати, белорусский шоколад этой фабрики 
очень качественный! Причем ассортимент тоже впечатляет.

А если всерьез, то правды, товарищества, доверия в брат
ских отношениях никогда не может быть слишком много. 
Именно это отличает подлинное союзничество, которое 
нельзя измерить кубометрами, тоннами, деньгами. Это то, 
что нельзя променять в угоду конъюнктуре сегодняшнего 
дня, обманувшись политическими миражами.

Беседовали Иван и Валентина Ждановичи 

Дмитрий Мезенцев, Министр информации Беларуси Александр 
карлюкевич и временный поверенный в делах США в Беларуси 
Дженифер Мур во время открытия XXviі Минской международной 
книжной выставки-ярмарки
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«мяне назвалі ў гонар дзеда»

Кампазітар Яўген Алейнік сустракае нас у сваім утуль
ным доме з партрэтамі дзядулі ды бабулі ў руках. Іх ужо 
няма на гэтым свеце. Музыкант распавядае, што менавіта 
бабуля, настаўніца малодшых класаў, навучыла яго чытаць 
і пісаць. Ад дзеда, пляменніка вялікага рускага тэнара Іва
на Казлоўскага, атрымаў у спадчыну здольнасці да музыкі 
і яркі тэмперамент. Кампазітар прызнаецца, што на ста
наўленне яго як асобы паўплывалі іх успаміны пра Вялікую 
Айчынную вайну, падчас якой Надзея Пятроўна і Яўген 
Емяльянавіч не раз знаходзіліся на валасок ад гібелі.

Ураджэнец вёскі Вялікая Матавілаўка, што ва Украі
не, Яўген Алейнік у 1943 годзе добраахвотнікам пайшоў 
на фронт. Удзельнічаў у баях за вызваленне Кёнігсберга. Па
сля вайны займаўся размініраваннем тэрыторый на Белару
скім Палессі. Быў кіроўцам, галоўным механікам. Гля дзіш 
на   яго фотапартрэт і не верыцца, што чалавеку з мудрым 
мэтанакіраваным позіркам усяго дваццаць адзін год.

— Дзядуля і бабуля пажаніліся праз тры гады пасля 
вайны. Нарадзілі дваіх дзяцей. Пражылі шчасліва ў шлюбе 
амаль шэсцьдзесят гадоў. Пра вайну ўспамінаць не любілі. 
Дзед больш распавядаў пра машыны, на якіх вазіў боепры
пасы. Бабуля толькі за некалькі гадоў да смерці рашылася 
напісаць пра тое, як яе, тады чатырнаццацігадовую дзяўчы
ну, немцы забралі ў канцлагер.

Рукапісы Надзея Пятроўна перадала ўнуку. Яўген захоў
вае іх як сямейную рэліквію і не выключае, што ў хуткай 
будучыні напіша па іх кнігу. Сюжэт, дарэчы, цалкам мог бы 
паслужыць фабулай і для кінафільма.

Гартаючы старонкі тоўстага сшытка, спісанага дробным 
почыркам, музыкант распавядае, што, калі пачалася вайна, 
бабулі Надзі было чатырнаццаць гадоў. Іх сям’я жыла ў вёсцы 
Навінкі (цяпер мікрараён Мінска). У першыя ж дні ў небе над 
сталіцай бачылі нямецкія самалёты, чулі выбухі, але яшчэ 
не маглі ўсвядоміць увесь жах, які давядзецца перажыць.

Надзея Пятроўна пісала: «У тую раніцу мы прачнулі
ся ад мамінага крыку. Выбеглі ў двор і ўбачылі ў небе над 
Мінскам велізарныя чорныя нібы хмары з бесперапынны
мі яркімі ўспышкамі. Думалі, што гэта навальніца. Калі 
на вуліцу выбег бацька — сказаў: «Дзеці, гэта вайна». Цэлая 
чарада самалётаў з крыжамі нізка ляцела над зямлёй. Усё 

Як змагалісЯ  
нашы дзЯды 

Што ў гэтых творчых людзей (а яны плённа 
працуюць як музыкальны гурт «Аўра»)  
да тэмы вайны стаўленне асаблівае, становіцца 
зразумела, калі чуеш напісаную імі песню 
«Огненный танк». Сужэнцы Юлія Быкава і Яўген 
Алейнік, калі даведаліся, як экіпаж, які ў першыя 
дні акупацыі Мінска ў 1941 годзе, прабіваючыся 
праз горад да сваіх, знішчыў дзясятак танкаў 
праціўніка і некалькі соцень гітлераўцаў, былі 
ўражаны гераізмам бясстрашных танкістаў 
і прысвяцілі ім кампазіцыю.

юлія Быкава і яўген Алейнік са здымкамі сваіх бабуль і дзядуль
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юлія Быкава і яўген Алейнік са здымкамі сваіх бабуль і дзядуль

вакол раўло, грукатала, свістала. Бацька сказаў вярнуцца 
ў хату, апрануцца і сабраць у вузельчыкі самае неабходнае. 
Пазней па радыё аб’явілі: «Увага! Гаворыць Масква! Сёння ў 
4 гадзіны раніцы без усялякага абвяшчэння вайны германскія 
ўзбро еныя войскі атакавалі межы Савецкага Саюза». Баць
ка развітаўся з намі ды пайшоў на прызыўны пункт. Так 
дадому і не вярнуўся.

…Пачалася жудасць. Дым ад Мінска цягнуўся на дзя
сяткі кіламетраў. Попел засцілаў зямлю. І трава, і дрэвы 
былі чорнымі. Па нашай шашы цягнуліся патокам людзі з 

вузельчыкамі, з чамаданамі. Раптоўная бамбёжка — і людзі, 
ратуючыся, кідаліся ў кювет. Шмат хто не выжыў тады. 
Мама з пецярыма дзецьмі — малодшай сястрычцы было ўся
го дзевяць месяцаў — выехала з вёскі ўздоўж саўгаснага саду 
па лугавой прасёлкавай дарозе на запрэжаным возе.

Колькі мы блукалі ўдалечыні ад дома, не памятаю. Вяр
нуліся назад, убачылі, як на ферме ў дзвярным праёме вісела 
каровіна туша, а каля яе рагаталі ды тапталіся немцы. 
Наш дом быў разрабаваны».

Яўген спыняецца на радках, дзе згадваецца пра масавы 
вываз грамадзян на працы ў Германію. У адну з такіх аблаў 
схапілі і Надзею.

— Сабралі людзей, загналі ў вагон і прывезлі ў лагер, 
які знаходзіўся на тэрыторыі Польшчы, — распавядае 
кампазітар. — Вязні, сярод якіх былі жанчыны і дзеці, 
працавалі пад канвоем з ранняй раніцы да позняга веча
ра. Спалі ў вопратцы на голых дошках, пілі каламутную 
баланду з бульбяных ачысткаў. Многія паміралі ад хвароб 
і знясілення.

Складана сабе ўявіць, але Надзеі Пятроўне ўдалося ад
туль уцячы. Было гэта так: яна бачыла, як мужчыны ўпотай 
за якімсьці будынкам падстаўлялі пад агароджу бярвёны. 
Немцы, заўважыўшы гэта, расстралялі іх на месцы, а бярвё
ны прыбраць забыліся. Праз некаторы час, узлезшы па іх, 
дзяўчына ды іншыя хлопцы, якім таксама было прыкладна 
па гадоў пятнаццаць, пераскочылі цераз плот і апынуліся 
на свабодзе. З сямі ўцекачоў да дома дайшлі толькі двое, 
у тым ліку і Надзея Пятроўна.

Яўген адзначае, як важна перадаць памяць сваім дзецям. 
Не так даўно ён адрэстаўраваў дзядулеву шасціструнную 
балалайку. Рэдкі інструмент 1930х гадоў за сваё амаль 
стогадовае жыццё прыйшоў у непрыгоднасць. Майстрам 
спатрэбіўся амаль год, каб яго аднавіць. Цяпер у ім ёсць 
сучасныя датчыкі, якія даюць магчымасць падключаць ін
струмент да гукаўзмацняльнай апаратуры і задзейнічаць 
у канцэртах.

дзякуй за магчымасць жыць!

— Калі пачалася вайна, маёй бабулі Ніне Мікалаеўне 
было пяць гадоў, — далучаецца да размовы паэтэса і спявач
ка Юлія Быкава. — Яе бацька і два старэйшыя браты не вяр
нуліся з вайны, а маці засталася адна з трыма маленькімі 
дзецьмі. Яны выжывалі як маглі. Ад голаду, каб падмануць 
страўнік, нават смакталі камяні. Але, нягледзячы ні на што, 
выжылі. Для бабулі і цяпер Дзень Перамогі — адно з самых 
галоўных святаў у годзе.

Дзед, Васіль Ігнатавіч Бягун, памёр тры гады таму, не да
жыўшы ўсяго некалькі месяцаў да свайго дзевяностагоддзя. 
У апошнія гады хварэў. Калі Юлія наведвала яго, успамінаў 
пра перажытае.

Васіль Ігнатавіч быў прызваны ў армію ў 1943 годзе. 
У складзе 1га Беларускага фронту прымаў удзел у вызва
ленні Варшавы, Гданьска (Данцыга), Кёнігсберга.

— У адным з баёў снарадам яму перабіла нагу. Пакуль 
трапіў у шпіталь — прайшоў час, пачалося запаленне. Была 
пагроза ампутацыі, але, на шчасце, дасведчаны хірург вы
даліў толькі фрагмент косткі. Пасля вайны сустрэў сваю 
каханую Ніну. Пажаніліся, выхавалі дваіх дзяцей, пражылі 
доўгае шчаслівае жыццё.

Юлія захоўвае дзядулевы ордэны Чырвонай Зоркі, Вя
лікай Айчыннай вайны I ступені, медаль «За адвагу» і шмат
лікія працоўныя ўзнагароды. 

У пасляваенны час ён працаваў будаўніком і часта ста
навіўся пераможцам сацыялістычных спаборніцтваў.

Спявачка прызнаецца, што не перастае здзіўляцца стой
касці духу ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны:

— Нягледзячы на  перанесеныя выпрабаванні, яны вы
стаялі і падарылі мірнае неба над галавой дзецям, унукам, 
праўнукам. За што мы не стамляемся дзякаваць ім сваімі 
песнямі пра любоў да Радзімы.

Марына Кузьміч
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П
ра гэ та па ве да міў 
у са цы яль ных сет
ках Сяр гей Шап
ран, бі ёг раф пісь
мен ні ка. На  яго 
дум ку, факт іс на
ван ня та кіх ма
люн каў сам па са
бе не ве ра год ны, 

бо лі чы ла ся, што фран та выя ма люн
кі пісьменніка зга рэ лі з рэ чмяш ком 
у 1945 го дзе. Ме на ві та так сцвяр джаў 
і сам Ва сіль Бы каў. Але ака за ла ся, што 
не каль кі за ма лё вак за хоў ва ла ся да гэ
та га ча су ў ад ным з пры ват ных ар хі
ваў у аб лас ным цэнт ры.

Зной дзе ны тры ары гі наль ныя ко
піі гра фіч ных на кі даў фран та во га 
пе ры я ду жыц ця Ва сі ля Бы ка ва. Гэ та 

«Кам бат 2. Стар шы лей тэ нант Ахрын. 
1945 г.», «Ка ман дзір гар ма ты стар шы 
сяр жант Пра ста коў» і «У рове Са ко
ле». Маг чы ма, гэ тыя над пі сы на ад
ва рот ным ба ку ма люн каў зроб ле ны 
са мім аў та рам. На кі ды апуб лі ка ва ны 
ў 1970 го дзе ў ча со пі се «Друж ба на
родов». Праў да, там іх бы ло ча ты ры.

І вось ця пер ва ен ныя ко піі трох 
ары гі на лаў знай шлі ся. На жаль, ся род 
іх не ака за ла ся чац вёр та га ма люн ка, 
на якім ад люст ра ва на дзяў чы на з са
ні тар най служ бы. Мес цаз на хо джан не 
та го на кі да не вя до ма. Маг чы ма, і ён 
зной дзец ца, як тры ін шыя, што так
са ма лі чы лі ся стра ча ны мі.

Між тым ары гі наль ныя ко піі, якія 
бы лі зроб ле ны Ва сі лём Бы ка вым пад
час яго зна хо джан ня на фрон це, да гэ

Вобразы 
з мі ну ла га 
У Грод не зной дзе ны ары гі на лы 
не каль кіх фран та вых ма люн каў  
Ва сі ля Бы ка ва
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та га ча су за хоў ва лі ся ў аса біс тым ар хі
ве гро дзен ска га жур на ліс та, ве тэ ра на 
вай ны Іва на Глу ха ва. Яны з Бы ка вым 
бы лі зем ля кі, абод ва фран та ві кі, па
зна ё мі лі ся ў «Гро дзен скай праў дзе», 
там жа ўдзельнічалі ў ра бо це лі та ра
тур на га аб’ яд нан ня. Ёсць дум ка, што 
ма люн кі Бы каў вы слаў Глу ха ву па яго 
прось бе і, маг чы ма, за быў ся пра тое.

«Ус плы лі» яны не ча ка на. І тут 
пра соч ва ец ца ці ка вы лан цу жок па
дзей. Як ні дзіў на, але не абы шло ся 
без да па мо гі, як кажуць, вы шэй шых 
сіл. Аказ ва ец ца, ма люн кі знайшліся 
дзя ку ю чы свя та ру гро дзен скай Ула
дзі мір скай царк вы Анд рэю Ява рцу. 
Ме на ві та яму па ка заў да маш ні ар хіў 
сын Іва на Глу ха ва. За тым пра ўні
каль ную зна ход ку па ве да мі лі бі ёг ра
фу пісь мен ні ка, які на пі саў пра гэ та 
на сва ёй ста рон цы ў Facebook. І да даў, 
што ма люн кі зна хо дзяц ца ў сы на Глу
ха ва, які жы ве ў Маск ве, мо жа пе ра
даць іх ра зам з пе ра піс кай у Му зей 
Ва сі ля Бы ка ва ў Грод не.

Як вя до ма, пісь мен нік жыў у тым 
го ра дзе больш за двац цаць га доў, пра
ца ваў стыльрэ дак та рам у аб лас ной 
га зе це. Не ка то рыя рэ чы яго за хоў ва
юц ца ў му зей ным па коі рэ дак цыі. Да 
ня даў ня га ча су ў Грод не быў і асоб ны 
му зей Ва сі ля Бы ка ва ў цэнт ры го ра да. 
Праў да, ма ла хто ве даў пра той не вя лі
кі па кой, экс па зі цыю яко га ства ры лі і 
пад трым лі ва лі эн ту зі яс ты. Ле тась му
зей пе ра стаў іс на ваць, а ўсе экс па на ты 
бы лі пе ра да дзе ны ў лі та ра тур ны ад
дзел Дзяр жаў на га гіс тарычнаар хеа
ла гіч на га му зея, вя до мага як Му зей 

Мак сі ма Баг да но ві ча. Яго за гад чы ца 
Але на Ра пін чук па ве да мі ла, што ўся го 
бы ла пе ра да дзе на ка ля 600 экс па на таў. 
Боль шую іх част ку скла дае біб лі я тэ ка, 
ёсць і ўні каль ны ар хіў, аса біс тыя рэ
чы пісь мен ні ка. Гэ та знач на па поў ні ла 
ўжо іс ну ю чы фонд экс па зі цыі Бы ка ва. 
У му зеі з’я ві лі ся тры віт ры ны для но
вых экс па на таў.

— Нам пе ра да дзе ны з му зея «дып
ла мат» пісь мен ні ка, сум ка, ша лік, 
галь штук, ба рэткі, ка шу ля, фрэнч, 
ску ра ны рэ мень, ка ва вар ка, ра дыё
пры ём нік. Так са ма аў та руч кі, но жык 
для на ра за ння па пе ры, дык та фон, — 
пе ра ліч вае Але на. — Тут мы ба чым 
паш тоў ку, якую Ва сіль Бы каў да слаў 
свай му сы ну Ва сі лю. Пісь мен нік він
шуе яго з днём на ра джэн ня. Да рэ
чы, ма лод шы Ва сіль жы ве і пра цуе ў 
Грод не. А сын Сяр гей — у Мін ску.

Сярод ці ка вых экс па на таў — він
ша валь ная тэ ле гра ма Бы ка ву ад Мі
ха ся Лынь ко ва, за меж ны паш парт 
пісь мен ні ка, яго праф са юз ны бі лет, 
па свед чан ні, ман да ты. Яшчэ ёсць яго 
ві зі тоў ка з гро дзен скім ад ра сам па ву
лі цы Свярд ло ва. Ква тэ ра пара ней ша
му на ле жыць сям’і Бы ка ва, у ёй жы ве 
ўнук пісьменніка Яў ген з сям’ ёй.

З фон ду пе рай шло ў музей ня ма
ла ру ка пі саў, фо та здым каў. А  вось 
ма люн каў Бы ка ва ў му зеі па куль ня
ма, хоць вя до ма, што Ва сіль Ула дзі мі
ра віч ня рэд ка браў ся за ало вак і на
ват ву чыў ся на мас та ка. У 50х га дах 
пісь мен нік час та сам ілюст ра ваў свае 
апа вя дан ні. Ёсць ня ма ла яго на кі даў, 
які мі ён да паў няў сваю бія гра фію ў 
кні зе «Пунк ці ры жыц ця». Але ўсе тыя 
ма люн кі зроб ле ны ў пас ля ва ен ны пе
ры яд, у ад роз нен не ад ця пе раш няй 
зна ход кі.

Праў да, у блак но це Бы ка ва, што 
зна хо дзіц ца ў му зеі, мож на ўба чыць 
ра зам з рад ка мі тэкс ту схе ма тыч ны 
ма лю нак мяс цо вас ці з рэч кай, мос ці
кам і дрэў ца мі. Як рас тлу ма чы ла Але
на, гэ та — ру ка піс ны тэкст тво ра «Аб
ла ва»: пла ны, на кі ды, за пі сы. По бач з 
ру ка піс ны мі праў ка мі — на дру ка ва
ны на ма шын цы твор «Знак бя ды». 
Ёсць аў та бія гра фія, на пі са ная ру кой 
пісь мен ні ка. Асоб на мож на пра чы
таць вы трым ку, якая так са ма на пі са
на ўлас на руч на: «На род, які імк нец ца 
ў бу ду чы ню, па ві нен да ра жыць сва ёй 
мі нуў шчы най ужо хоць бы з тае пры
чы ны, што ў яго ным мі ну лым вы пра
цоў ва ец ца яго ная куль ту ра, гіс то рыя, 

яго ны лёс». Сло вы, зда ец ца, так і про
сяц ца, каб за нес ці іх на ме ма ры яль
ную дош ку ці напісаць пры бюсце Ва
сі ля Бы ка ва.

Гро дзен скі края знаў ца і гіс то рык 
Алесь Гос цеў — у лі ку ак тыў ных пры
хіль ні каў гэ тай ідэі. Ён быў зна ё мы з 
Бы ка вым і на ват атры маў ад яго він
ша валь ную паш тоў ку, якую бе раж лі
ва за хоў вае. Так са ма бе раж лі ва трэ ба 
ставіцца і да па мя ці пісь мен ні ка, лі
чыць края зна ўца.

Мар га ры та ушке віч
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У
ся го на лі ніі фрон ту і ў пар ты зан скіх пад
раз дзя лен нях пра ца ва ла 308 фран та вых 
кі на апе ра та раў. Кож ны чац вёр ты з іх за
гі нуў.

Да ве дац ца больш пра кі на ле та піс цаў 
вай ны, па гля дзець зня тыя імі кад ры і па
зна ё міц ца з да ку мен та мі тых ча соў мож на 
бы ло пад час прэ зен та цыі муль ты ме дый

на га пра ек та «Іх зброя — кі на ка ме ра». Яго пад рых та ва лі 
На цы я наль ны ар хіў Беларусі, Бе ла рус кі дзяр жаў ны ар хіў 
кі на фо та фо на да ку мен таў, Му зей гіс то рыі бе ла рус ка га кі но 
і кі на сту дыя «Бе ла русь фільм».

Бе ла рус кія апе ра та ры з Мін скай сту дыі кі на хро ні кі з 
пер шых дзён вай ны ўвай шлі ў склад спе цы яль ных фран та
вых кі на груп. Іо сіф Вей ня ро віч тра піў на Бран шчы ну, Ула
дзі мір Цяс люк — пад Сма ленск, Май сей Бе раў — на За ход ні 
фронт. Зня тыя сю жэ ты ад сы ла лі ся ў Маск ву на Цэнт раль
ную сту дыю да ку мен таль ных філь маў. Мно гія з апе ра та раў 
атры ма лі вы со кія ўзна га ро ды, пра што свед чаць да ку мен
ты, якія за хоў вае На цы я наль ны ар хіў.

Ва ен ны кі на ле та піс вёў ся з пер шых дзён вай ны. Ужо 
праз ме сяц пас ля яе па чат ку за раз горт ван нем па дзей 
на фран тах са чы ла ка ля сот ні апе ра та раў.

У Бе ла рус кім дзяр жаў ным му зеі кі на фо та фо на да ку мен
таў за хоў ва ец ца са мы ран ні сю жэт, пры све ча ны пар ты зан
ска му ру ху. Ён быў зня ты ў Чэ ры каў скім ра ё не Ма гі лёў скай 

кі на хро ні ка 
свед чыць…
Кі на хро ні ка апа вя дае пра най важ ней шыя ба я выя  
апе ра цыі, вы зва лен ні на се ле ных пунк таў; зна ё міць  
з ге ро я мі, свед чыць пра звер ствы, што чы ні лі  фа шыс ты.  
Кі на апе ра та ры ва ен на га пе ры я ду ра зам з бай ца мі  
Чыр во най Ар міі ды пар ты за на мі былі ў цэнтры ба я вых  
дзе ян няў, та му, акра мя ка ме ры, у іх з са бой бы лі аў та мат, 
піс та лет і дзве гра на ты. Збро яй да во дзі ла ся ка рыс тац ца  
да во лі час та, бо ў па го ні за каш тоў ны мі кад ра мі яны, 
бывала, траплялі ў самае «пекла».

іосіф Вейняровіч здымае партызанскага камандзіра івана  
ціткова (справа). Фота з архіва цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры нАн Беларусі.
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воб лас ці ў 1941 го дзе, ка лі толь кі з’яў ля лі ся пер шыя пар ты
зан скія атра ды.

Іо сіф Вей ня ро віч не каль кі ра зоў пе ра ся каў лі нію фрон
ту, у 1943–1944 га дах ён вёў здым кі на тэ ры то рыі аку па ва
най Бе ла ру сі — у ра ё не Бя гом ля, Ле пе ля, По лац ка. Там ён 
зняў вя лі кую коль касць сю жэ таў, пры све ча ных та кім вя до
мым пар ты зан скім ка ман дзі рам, як Мі най Шмы роў, Іван 
Ціт коў, Ула дзі мір Ла ба нок.

У фон дах Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея гіс то рыі Вя лі
кай Ай чын най вай ны за хоў ва юц ца экс па на ты, якія апа вя
да юць пра муж насць і сме ласць фран та вых кі на апе ра та раў, 
пры све ча на ім і асоб ная экс па зі цыя. Стар шая на ву ко вая 
су пра цоў ніца Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея гіс то рыі Вя
лі кай Ай чын най вай ны На тал ля Обу ха ва рас ка за ла, што з 
1951 да 1990 го да Іо сіф Вей ня ро віч увесь час на вед ваў му
зей, пе ра даў уста но ве свае фа та гра фіі, па свед чан не, з якім 
пра ца ваў на фрон це, і кі на ка ме ру.

Да рэ чы, на Ві цеб шчы ну, каб зды маць фільм пра пар
ты зан скую Бе ла русь, акра мя Вей ня ро ві ча, бы лі за кі ну ты 
так са ма Мі ка лай Пі са раў, Аці лія Рэй зман і Ма рыя Су ха ва. 
Гэ тая гру па зды ма ла не толь кі ба я выя дзе ян ні, але і тое, як 
бу да ваў ся пар ты зан скі аэ ра дром ва Уша чах, як ра ман та ва
лі ся ро ва ры для раз вед кі.

Ма ла дым дзяў ча тамапе ра та рам да во дзі ла ся дзя ліць з 
пар ты за на мі ўсе ня го ды ва ен на га жыц ця. Ба я выя ка ман
дзі ры вель мі цёп ла расказвалі пра ра бо ту «ба я вой» Ма рыі, 

згад ва лі, як яна зды ма ла фільм, як ха дзі ла ў пар ты зан скія 
атра ды, раз маў ля ла з жы ха ра мі вё сак. Зня тыя дзяў чы най 
кад ры бы лі вы ка ры ста ны пры пад рых тоў цы філь ма «На
род ныя мсці ўцы», ства рэн ні кі на сю жэ таў пра рэй ка вую 
вай ну. Су ро вая зі ма 1944га бы ла асаб лі ва цяж кая, нем цы 
сціс ка лі ко ла бла ка ды. Бы ло пры ня та ра шэн не іс ці на пра
рыў, ра зам з пар ты за на мі спра ба ва лі вый сці з акру жэн ня і 
апе ра та ры. Пад час Ушац ка га пра ры ву за гі ну лі Мі ка лай Пі
са раў і Ма рыя Су ха ва. Су пра цоў ні кі На цы я наль на га ар хі ва 
знай шлі да ку мент, да та ва ны ма ем 1943 го да, які свед чаць 
пра смер ць Ма рыі Су ха вай. Апош нія яе сло вы бы лі пра тое, 
дзе сха ва ны зня тыя ма тэ ры я лы…

Кі на хро ні ка рас каз вае пра вы зва лен не Бе ла ру сі. У кі
на філь ме «Мінск наш», дзе па дае свас ты ка з фа са да До ма 
ўра да, вы ка рыс тоў ва лі ся кад ры, зроб ле ныя апе ра та ра
мі Бе ра вым і Вей ня ро ві чам: адзін зды маў зні зу, дру гі —  
з да ху.

Кі на стуж кі па каз ва юць на се ле ныя пунк ты та кі мі, які мі 
іх за спе лі аператары ў пер шыя га дзі ны пас ля вы зва лен ня 
Чыр во най Ар мі яй. Мно гія кад ры свед чаць пра зла чын
ствы, якія чы ні лі ся на аку па ва най тэ ры то рыі, па каз ва юць 
спа ле ныя вёс кі, вы зва лен не вяз няў кан цэнт ра цый на га ла
ге ра «Аза ры чы», трас ця нец ка га ла ге ра смер ці, ла ге ра ва ен
на па лон ных пад Ві цеб скам. Та му гэ тая хро ні ка ады гра ла 
вя лі кую ро лю ў Нюрн берг скім пра цэ се.

Але на Дзя дзю ля

Франтавы аператар Майсей Бераў. Фота з архіва цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры,  

мовы і літаратуры нАн Беларусі.

Франтавы аператар Ацілія Рэйзман здымае баі за Будапешт

c
Sd

fm
U

SE
U

m
.R

U



30 беларусь.belarus
май   2020

75-годдзе перамогі

У 
чаш ніц кай бры га дзе 
«Ду ба ва» на  Ві цеб
шчы не 1 мая 1943 го
да ў спе цы яль на па
бу да ва най зям лян цы 
ад кры ла ся пар ты зан
ская кар цін ная га ле
рэя. Па лот ны апа вя

да лі пра ба раць бу і по быт пар ты зан, 
пра зні шча ныя аку пан та мі вёс кі. Пад
час бла ка ды ў 1944 го дзе, ка лі ва ро жае 
ко ла змы ка ла ся, кар ці ны да вя ло ся 
зняць з пад рам ні каў. Іх скру ці лі ў ру
лон, укла лі ў мед ную тру бу і за ка па лі 
ў зям лю. Сён ня гэ тыя каш тоў нас ці за
хоў ва юц ца ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным 

му зеі гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай
ны і ў Му зеі на род най сла вы ва Уша чах.

У пар ты зан скіх атра  дах бы лі 
не  толь кі мас та кі, — му зы кі да ва лі 
кан цэр ты, мож на бы ло гля дзець да ку
мен таль ныя і мас тац кія філь мы, якія 
да стаў ля лі ся з Вя лі кай зям лі. Агітб ры
га ды і ан самб лі вы сту па лі ў бры га дах 
і пе рад на сель ніц твам. У зям лян ках, 
ша ла шах і прос та на ляс ных па ля нах 
пра ца ва лі шко лы.

Пер шыя пар ты зан скія зо ны на Бе
ла ру сі з’я ві лі ся ўво сень 1941га. А да 
кан ца 1943 го да пад кант ро лем пар
ты зан зна хо дзі ла ся ўжо да 60% тэ
ры то рыі рэс пуб лі кі. Іс на ва ла больш 

Пар ты зан скія буд ні 

У зонах,  
свабодных 
ад фашыстаў 
на Беларусі, 
працавалі 
электрастанцыі  
і нават  
цырульні

Партрэты партызан, зробленыя мастаком Генрыхам Бжазоўскім у 1943 годзе
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за 20 буй ных пар ты зан скіх зон. Гэ та 
быў на дзей ны тыл, дзе раз мя шча лі ся 
пар ты зан скія аэ ра дро мы, ба зы пар ты
зан скіх фар мі ра ван няў.

На вы зва ле ных зем лях ад наў ля лі
ся са вец кія ор га ны ўла ды. Пра ца ва лі 
млы ны, хле ба пя кар ні, гар бар ныя, кра
вец кія, ша вец кія, зброй ныя май стэр ні, 
шпі та лі. На прык лад, вяс ной 1943 го да 
ў Ра со нах дзей ні ча лі элект ра стан цыя, 
ста лоў ка, цы руль ня і на ват дом ад па
чын ку для пар ты зан, якія ад наў ля лі ся 
пас ля ра нен няў. У По лац каЛе пель
скай зо не пар ты за ны на ла дзі лі ра бо ту 
двух скі пі дар надзяг цяр ных за во даў, 
80 ка валь насля сар ных, 54 гар бар ных, 
47 ста ляр набан дар ных май стэр няў, 
ган чар на га прад пры ем ства. У  зо не 
пра ца ва лі тры элект ра стан цыі, шэсць 
млы ноў, на 20 не вя лі кіх алей ных за во
дах пе ра пра цоў ва лі на сен не льну. Пар
ты за ны да па ма га лі ся ля нам у па ля вых 
ра бо тах і ахоў ва лі на се ле ныя пунк ты 
ад маг чы мых на па дзен няў кар ні каў.

Мы сён ня мно га ве да ем пра пар
ты зан скую ба раць бу, пра ўнё сак на
род ных мсці ўцаў у Пе ра мо гу. Але су
час на му чы та чу, на пэў на, ці ка ва бу дзе 
да ве дац ца не толь кі пра зма ган не, але 
і пра тое, як доб ра і маш таб на бы ло 
ар га ні за ва на та кое су пра ціў лен не: як 
лю дзі аб жы ва лі ся ў ле се, зда бы ва лі 
ежу, на ладж ва лі по быт. Пра ўсё гэ та 
мож на пра чы таць у кні зе «Бе ла русь 
пар ты зан ская», над якой вы да вец тва 
«Бе ла рус кая Эн цык ла пе дыя імя Пет
ру ся Броў кі» пра ца ва ла ра зам з На
цы я наль ным ар хі вам Рэс пуб лі кі Бе ла
русь, Бе ла рус кім дзяр жаў ным ар хі вам 
кі на фо та фо на да ку мен таў, Бе ла рус кім 
дзяр жаў ным му зе ем гіс то рыі Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, Ін сты ту там гіс то
рыі На цы я наль най ака дэ міі на вук, аб
лас ны мі і ра ён ны мі гіс тарычнакрая
знаў чы мі му зея мі.

Гэ та наш уні каль ны досвед, пра які 
мно гія жы ха ры роз ных кут коў бы ло га 
Са вец ка га Са ю за ра ней не ведалі. І для 
та го, каб кні га бы ла да ступ ная як ма га 
боль шай коль кас ці чы та чоў, тэкст у ёй 
па да дзе ны на дзвюх мо вах — рус кай і 
анг лій скай.

Стар шы на ву ко вы су пра цоў нік 
Ін сты ту та гіс то рыі НАН Аляк санд ра 
Куз ня цо ваЦі ма на ва рас ка за ла, што 
ву чо ныя, якія ства ра лі ар ты ку лы для 
гэ тай эн цык ла пе дыі, ста ра лі ся зра біць 
кні гу зра зу ме лай і ці ка вай для ўсіх. Пе
рад аў та ра мі ста я ла ня прос тая за да ча: 
аку му ля ваць і ада браць най важ ней

шую ін фар ма цыю і пры тым да нес ці 
лю дзям скла да ную ака дэ міч ную гіс то
рыю на больш прос тай мо ве.

Сён ня вы да вец тва «Бе ла рус кая 
Эн цык ла пе дыя» шу кае но выя фор
мы па да чы ма тэ ры я лу, якія маг лі б 
за ці ка віць су час ную мо ладзь. Кні га 
«Бе ла русь пар ты зан ская» шы коў на 
аформ ле на. У ёй ка ля 600 ілюст ра цый, 
там мож на ўба чыць ба га та ар хіў ных 
кры ніц. Так са ма азна ё міц ца з ды рэк

ты ва мі, да ня сен ня мі, спра ва зда ча мі, 
ма люн ка мі, зроб ле ны мі пар ты зан скім 
мас та ком, кар тай, клят вай пар ты зан, 
улёт ка мі, ру ка піс ны мі ча со пі са мі ды 
дзён ні ка мі, якія вя лі ся ў пар ты зан скіх 
атра дах, мож на бы ло пад час прэ зен та
цыі вы дан ня — на вы стаў цы, ар га ні за
ва най На цы я наль ным ар хі вам Рэс пуб
лі кі Бе ла русь.

Але на Дзя дзю ля.
Фота аўтара.

карта дыслакацыі партызанскіх атрадаў. 1944 г.

кніга «Беларусь партызанская» з серыі «Беларусь памятае. У імя жыцця і міру»
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АўтобУсы,  кАмбАйНы 
і  кАНкУрэНты Tesla 

т
ак, свет сён ня мя ня ец ца ку ды больш імк лі
ва, чым мож на бы ло гэ та ўя віць. Ру ха ві ком 
су час най эка но мі кі пры кмет на ста но вяц ца 
на ву коў цы і кан струк та ры. Не вы пад ко ва 
ня даў на азна ё міц ца з да сяг нен ня мі бе ла рус
кіх на ву коў цаў на Рэс пуб лі кан скі па лі гон 
для вы пра ба ван няў ма біль ных ма шын Аб’
яд на на га ін сты ту та ма шы на бу да ван ня На

цы я наль най ака дэ міі на вук пры яз джаў Прэ зі дэнт. Зрэш ты, 
у цэнт ры яго ўва гі там бы лі не толь кі вы ста вач ныя экс па на
ты. Аляк сандр Лу ка шэн ка ўво гу ле ад зна чыў важ ную ро лю 
на ву коў цаў, і асаб лі ва ў блі жэй шай пя ці год цы:

— Ча сы экс тэн сіў на га раз віц ця эка но мі кі скон чы лі ся. 
Трэ ба ін тэн сі фі ка вац ца. Без на ву кі ні чо га не зро бім. Трэ ба 
ў на ступ най пя ці год цы най мац ней шым чы нам пад клю чаць 
на ву ко вую дум ку, на шых пра су ну тых, моц ных, пісь мен ных 
лю дзей, каб, ка лі ўжо не ір ва нуць, то вы ста яць у гэ тай сі
ту а цыі…

Вар та на га даць пра знач насць раз віц ця элект ра транс
пар ту ў кра і не. Акра мя та го, што з уво дам Бе лА ЭС мы 
атры ма ем пра фі цыт элект ра энер гіі, тут вель мі важ ны яшчэ 
і эка ла гіч ны ас пект. Абя цан няў і за яў пра раз віц цё элект ра
транс пар ту ў свой час бы ло зроб ле на ня ма ла, та му пры езд 
Кі раў ні ка дзяр жа вы на па лі гон — гэ та доб рая маг чы масць 
азна ё міц ца аса біс та з тым, што ўжо зроб ле на.

— Ха це ла ся б уба чыць, на коль кі вы пра су ну лі ся і на
коль кі сло вы ад па вя да юць спра вам, — па тлу ма чыў сут насць 
ві зі ту Аляк сандр Лу ка шэн ка. І да даў пра не аб ход насць пра
вес ці рэ ві зію пра цы Ака дэ міі на вук у комп лек се:

— У цэ лым нам трэ ба пад верг нуць сур’ ёз най рэ ві зіі пра
цу Ака дэ міі на вук. Хоць гэ та ня прос та. Там са праў ды ра
зум ныя, та ле на ві тыя лю дзі са бра ныя. І па гля дзець па асноў
ных на прам ках, як пра цуе Ака дэ мія на вук, як вы ка на ны 
пры ня тыя на мі ра шэн ні.

Па вод ле слоў стар шы ні Прэ зі ды у ма На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Ула дзі мі ра Гу са ко ва, усе да ру чэн ні Кі раў ні ка 
дзяр жа вы ў част цы раз віц ця элект ра транс пар ту па стаў ле
ныя на най стра жэй шы кант роль і вы кон ва юц ца без зры ваў. 
У кра і не ўда ло ся фак тыч на з ну ля ства рыць но вую на ву ко
вую шко лу, на пра ца ва ныя кам пе тэн цыі. Сён ня гру па спе
цы я ліс таў і на ву коў цаў, у якую ўва хо дзяць со рак ча ла век, 
мо жа вы ра шаць лю быя за да чы ў га лі не элект ра транс пар ту. 
У са мой Ака дэ міі на вук ство ра ны ўчаст кі збор кі кам па не
нтаў элект ра ма бі ляў, ба та рэй, най ноў шых узо раў лі ційіон
ных на за па шваль ні каў. Рас пра цоў ва юць на ву коў цы і ўлас
ныя гра фе на выя на за па шваль ні кі, а так са ма гіб рыд ныя. 
Та кім чы нам, прак тыч на ўся эле мент ная ба за элект ра ма бі
ля, за вы клю чэн нем ку за ва, ства ра ец ца ўнут ры кра і ны.

— Мы пра цу ем з мно гі мі прад пры ем ства мі ў ка а пе ра
цыі, па ды шлі да та го, што ў блі жэй шы час ство рым улас ную 

Відавочна, што адной 
са складаемых частак, 
адным з элементаў 
новай канцэпцыі 
зялёнай эканомікі, 
якая сёння як ніколі 
актыўна прапагандуецца 
ў Беларусі, з’яўляецца 
электратранспарт. У краіне 
над яго стварэннем ужо 
не першы год працуюць 
навукоўцы і канструктары. 
І пэўныя вынікі ёсць.
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Электробус МАЗ 303е10 Узор перспектыўнай распрацоўкі

экс пе ры мен таль ную вы твор часць і пя рой дзем да дроб на се
рый най, — дак ла даў Ула дзі мір Гу са коў. Ра зам з тым, па вод
ле яго слоў, ёсць праб ле мы, якія пе ра шка джа юць пе рай сці 
да маш таб най вы твор час ці. У пры ват нас ці, па куль у кра і не 
ня ма прад пры ем ства па вы пус ку ця га вых аку му ля тар ных 
ба та рэй, ку за ваў.

— Гэ та нар маль на. На вош та нам ства раць цэ лы за вод 
або пе ра пра фі ля ваць, ка лі мы не ве да ем, у што гэ та вы льец
ца? — ад рэ ага ваў Прэ зі дэнт і да ру чыў комп лекс на за няц ца 
гэ тым пы тан нем. — Нам па трэб ныя до след ныя ўзо ры, якія 
вы ство ры це. Вы па він ны па клас ці на стол нам бу ду чы ню. 
По тым мы па він ны пра лі чыць рын кі.

Без умоў на, пры ба чан ні дак лад най і вы ве ра най перс пек
ты вы бе ла рус кія прад пры ем ствы за ры ен ту юць на вы твор
часць тых ай чын ных кам па не нтаў для элект ра транс пар ту, 
якія ў нас па куль не вы раб ля юць.

Ра зам з тым сён ня ра бо ты па раз віц ці элект ра транс пар
ту вя дуц ца па са мых роз ных на прам ках. Ся род рас пра цо
вак на ву коў цаў не толь кі лег ка выя аў та ма бі лі. На пля цоў цы 
пра дэ ман стра ва лі два ідэн тыч ных аў то бу сы МАЗ: ды зель
ны і элект ра ця га вы. Па сло вах ген ды рэк та ра ААТ «МАЗ» 
Ва ле рыя Іван ко ві ча, элект ро бус абы хо дзіц ца па куль да ра
жэй за ды зель ны ана ла г, ад нак вы хад на се рый насць да зво
ліць зні зіць ца ну:

— За кошт тэх ніч ных ра шэн няў па ка роб цы пе ра дач, па 
элект ро ні цы, за кошт се рый нас ці мы атрым лі ва ем аб са лют
на кан ку рэнт ную ца ну.

Да ру чэн не Прэ зі дэн та: да мая бу ду ча га го да вы ра біць 
дзя ся так та кіх аў то бу саў для Мін ска і аб лас цей.

Ся род вы ста вач ных экс па на таў быў і до след ны ўзор 
кам бай на для за лі ван ня лё ду, які пра цуе на элект ра пры
ва дзе. Як ка жуць рас пра цоў шчы кі, каш туе та кая ма шы на 
пры кмет на тан ней у па раў на нні з ім парт ны мі ана ла га мі. Ды 
і лёд за лі вае якас на.

Яшчэ ад ну рас пра цоў ку на ву коў цы на зы ва юць кан ку
рэн там Tesla. Раз мо ва пра экс пе ры мен таль ны ўзор бе ла
рус ка га родс тэ ра — двух мес ны элект ра ма бі лькаб ры я лет. 
Ён лёг кі і ма неў ра ны, належыць да кла са з па леп ша ны мі 
ды на міч ны мі ха рак та рыс ты ка мі. Ма шы на мо жа раз ві ваць 
хут касць да 170 км/г і пра яз джаць 270 кі ла мет раў без пад
за рад кі.

Пра дэ ман стра ва лі на экс па зі цыі і ма ла га ба рыт ную ма
шы ну «Му раш» для ачыст кі тра ту а раў і ўбор кі смец ця. Кі

раў нік дзяр жа вы па ці ка віў ся ў мэ ра Мін ска Ана то ля Сі ва ка, 
ці бу дзе за па тра ба ва ная та кая тэх ні ка ў го ра дзе?

— Так, трэ ба пе ра хо дзіць на та кую, — пра гу чаў сцвяр
джаль ны ад каз.

— Да вай це бу дзем на гэ та ары ен та вац ца, — ска заў Прэ
зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад ра бяз на азна ё міў ся з рас
пра цоў ка мі па вы ра бе аку му ля тар ных ба та рэй, а так са ма 
за рад ных стан цый роз на га пры зна чэн ня. Рас па вя лі на
ву коў цы пра ўлас ныя рас пра цоў кі ў сфе ры лі ційіон ных 
і гра фе на вых ба та рэй. Апош нія па эфек тыў нас ці па куль 
са сту па юць, ад нак каштуюць знач на тан ней. Зрэш ты, 
перс пек ты ва зраў на ваць па каз чы кі эфек тыў нас ці цал кам 
рэ аль ная. Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў: ка лі атры ма ец
ца — гэ та бу дзе пра рыў.

Асоб ную ўва гу Прэ зі дэнт на даў до след ным узо рам 
элект ра ве ла сі пе даў, элект ра ску та раў, элект ра са ма ка таў, ці
ка віў ся тэх ніч ны мі ха рак та рыс ты ка мі, хут ка сцю, за па сам 
хо ду. Не ка то рыя ма дэ лі да ру чыў да пра ца ваць з пунк ту гле
джан ня ды зай ну, па ін шых ма дэ лях па га дзіў ся на пра па но
ву ўзяць для экс плу а та цыі ды пра тэс та ваць іх аса біс та.

Ды рэк тар На ву ко вавы твор ча га цэнт ра шмат функ цы я
наль ных бес пі лот ных комп лек саў На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Юрый Яцы на так са ма прад ста віў Прэ зі дэн ту шэ раг 
рас пра цо вак. Мно гія з іх не пер шы год экс плу а ту юц ца ў бе
ла рус кім Мі ніс тэр стве па над звы чай ных сі ту а цы ях, ак тыў
на куп ля юць комп лек сы і ў ін шых кра і нах.

Пас ля за кан чэн ня ме ра пры ем ства жур на ліс ты па пра
сі лі Прэ зі дэн та па дзя ліц ца ўра жан ня мі і аца ніць уба ча нае 
на вы пра ба валь ным па лі го не. Аляк сандр Лу ка шэн ка пра
панаваў не за бя гаць на пе рад. Прай шоў толь кі пер шы этап 
вы ра шэн ня па стаў ле ных за дач. Бу дзе дру гі, вось та ды, маў
ляў, і па га во рым. Тым не менш уба ча нае Кі раў ні ка дзяр жа
вы ўра зі ла:

— Я не ча каў, што яны (на ву коў цы. — Аўт.) здоль ныя 
за ка рот кі пра ме жак ча су ўсё гэ та ства рыць. Каб аца ніць іх 
як след, нам трэ ба па гля дзець, ці ад па вя дае гэ та су свет ным 
стан дар там і якія перс пек ты вы. Не цац ку ж ства ра ем, а та
вар, які трэ ба бу дзе рэа лі зоў ваць на рын ках і атрым лі ваць 
ва лю ту. Але ўво гу ле ўраж вае — і з пунк ту гле джан ня аба
ро ны на шай кра і ны, і з пунк ту гле джан ня вы ка ры стан ня ў 
мір ных мэ тах.

Ва сіль Харытонаў
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Нездар ма на ад ным з ня даў ніх па

ся джэн няў з удзе лам прад стаў ні коў 
Ура да і ўся го кі раў ніц тва кра і ны Прэ
зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
зра біў ад на знач ную вы сно ву: «Эка
но мі ка, а  зна чыць, жыц цё лю дзей, 
не толь кі сён ня, але і ў перс пек ты ве — 
пы тан не ну мар адзін. Усё па він на быць 
пад па рад ка ва на гэ та му пы тан ню».

Без умоў на, Бе ла русь, ма ю чы ад
кры тую эка но мі ку, шмат у  чым за
ле жыць ад тых пра цэ саў, якія ад бы
ва юц ца ў све це. А яны адбываюцца 
на столь кі імк лі ва і не прад ка заль на, 
што па тра бу юць не ад клад на га рэ ага
ван ня. Так, ка ра на ві рус — сур’ ёз ны 
вы клік. Але на  фо не ба раць бы з ім 
нель га аслаб ляць ува гу да праб лем эка
но мі кі.

— Лі та раль на за ча ты ры ме ся цы 
свет змя ніў ся да не па зна валь нас ці. 
Але ці тое яшчэ бу дзе, — пе ра сце ра
гае Кі раў нік дзяр жа вы. — Са юз ні кі, 
якія дзе ся ці год дзя мі ад кры ва лі ме жы, 
уста лёў ва лі доб рыя ад но сі ны па між 
са бой, гэ тыя ме жы ад на ві лі за адзін 
дзень і раз бу ры лі ад но сі ны. Гэ та ты
чыц ца ўся го све ту. Але га лоў нае — гэ
та лю дзі. Гэ та тыя стра ты ва ўза е
ма ад но сі нах лю дзей, якія цяж ка бу дзе 
па поў ніць. На да дзе ны мо мант уся 
су свет ная эка но мі ка зна хо дзіц ца пад 
на ціс кам яшчэ ні кім не вы ра ша най 
праб ле мы — так зва най пан дэ міі. Ві
да воч на, што яна за кра нае і на шу 
кра і ну. Мы экс парт на ары ен та ва ная 
кра і на. Мы ад кры тая, тран зіт ная 
кра і на. Мы не мо жам цал кам іза ля
вац ца ад уплы ву тых пра цэ саў, якія 
ад бы ва юц ца на пла не це…

Усё гэ та ты чыц ца і ста но ві шча спраў 
на наф та вым рын ку. Здзел ка АПЭК, 
якая тры ма ла ся на да моў ле нас цях Ра сіі 
ды Са удаў скай Ара віі на пра ця гу трох 

га доў і якая да зва ля ла ста бі лі за ваць 
цэ ны на наф ту на ўзроў ні 60 до ла раў 
за ба рэль шля хам аб ме жа ван ня зда бы
чы, за вяр шы ла ся 31 са ка ві ка. Па доў
жыць яе не ўда ло ся зза про ці лег лых 
па зі цый двух най буй ней шых гуль цоў, 
што пры вя ло да рэз ка га па дзен ня кош
таў на вуг ле ва да ро ды да шмат га до вых 
мі ні му маў. А вест кі з бір жа вых тар гоў 
апош нім ча сам на гад ва юць звод кі з 
фрон ту: кошт то па дае, то рап там рэз ка 
рас це. Ва ла ціль насць за шкаль вае. Але 
горш за ўсё тое, што вя ду чыя су свет ныя 
гуль цы ўжо на ват не ха ва юць, у якія 
гуль ні гу ля юць і якія мэ ты ста вяць, за
ўва жае Прэ зі дэнт Бе ла ру сі:

— Яны ўжо на ўпрост па чы на юць 
ка заць і гу ляць на па вы шэн не кош таў 
наф ты. У на яў нас ці — кар тэль ная змо
ва. Ідуць іг ры шчы. На жаль, на ўсё гэ та 
мы паў плы ваць не мо жам.

У та кой сі ту а цыі важ на пры ста са
ваць эка но мі ку кра і ны і гра мад ства 
да та го, каб не па нес ці страт або мі
ні мі за ваць іх. За да ча та кіх кра ін, як 
Бе ла русь, — быць га то вы мі да лю бо га 
раз віц ця па дзей. А лепш у най мен шай 
сту пе ні за ле жаць ад наф та вых гуль няў 
буй ных дзяр жаў. Чым больш апор бу
дзе ство ра на для эка но мі кі, тым больш 
устой лі вым бу дзе гра мад ства і не за
леж ная па лі ты ка.

Па куль у  гэ тым пла не зроб ле на 
не ўсё. Праб ле мы, якія па він ны вы ра
шац ца па між суб’ ек та мі гас па да ран ня 
ў рам ках нар маль ных да моў лен ас цяў, 
да во дзіц ца раз гля даць на са мым вы со
кім уз роў ні. Ві да воч на, што пры ўзнік
нен ні скла да нас цяў у  поў най ме ры 
яшчэ не за дзей ні ча ны эка на міч навы
твор чы, дып ла ма тыч ны і юры дыч ны 
па тэн цы я лы кра і ны. Але ж ка лі пы
тан не важ нае і эк стра нае, то на пруж
вац ца па він на ўся вер ты каль ула ды.

Не здар ма прын цы по ва раз гля да
юц ца па ды хо ды на конт та го, якія да
сяг ну ты да моў ле нас ці па па стаў ках 
наф ты, што пра гляд ва ец ца да кан ца го
да і на коль кі дак лад ныя гэ тыя пла ны. 
Зы хо дзя чы з рэ аль най сі ту а цыі ро біц
ца вы сно ва, што ў са мы блі жэй шы час 
трэ ба сысці ад па ста ян ных спрэ чак і 
ста ну веч най ня вы зна ча нас ці. А на не
прад ба ча ныя вы пад кі не аб ход на ства
рыць сур’ ёз ны за пас сы ра ві ны — як 
наф ты, так і па лі ва, — які да зво ліць 
не па ру шаць пра цу га лін і не пе ра ры
ваць тэх на ла гіч ныя пра цэ сы.

Пе рад Ура дам па стаў ле ны шэ раг 
за дач. У тым лі ку ад нос на па велі чэн
ня ма гут нас цяў для за хоў ван ня наф ты 
і наф та пра дук таў, маг чы мас цяў іх на
рошч ван ня.

— Сён ня наф та ў свеце тан ная, 
трэ ба на быць яе, вы ра біць наф та пра
дук ты і ства рыць пэў ны за пас, — ак
цэн туе ўва гу на та кі прын цы по вы мо
мант Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Гэ та важ на і з пунк ту гле джан ня 
пра вя дзен ня вес на вых аграр ных ра
бот. Хар чо вай бяс пе кай сён ня за кла
по ча ныя мно гія па лі ты кі ды кі раў ні кі 
буй ных  між на род ных ар га ні за цый. 
Бе ла русь у свой час па спя хо ва вы ра
шы ла гэ тую за да чу. Але запавольваць 
тэм пы ні ў якім вы пад ку нель га.

Та кім чы нам, на на ра дзе ў Прэ зі
дэн та аб мер ка ва ны пер ша чар го выя 
ме ры па за бес пя чэн ні ўстой лі вай пра
цы эка но мі кі ды са цы яль най сфе ры 
ва ўмо вах су свет най эпі дэ мі я ла гіч най 
сі ту а цыі. Мож на ска заць і паін ша му: 
у цэнт ры ўва гі бы ло зда роўе лю дзей і 
эка но мі кі. Тыя ак цэн ты, якія ў Бе ла
ру сі ста ві лі ся пер ша па чат ко ва, хоць 
ін шыя кра і ны знач на паз ней прый шлі 
да ра зу мен ня важ нас ці ме на ві та эка
на міч ных пы тан няў.

Такі ён,  
моманТ ісціны 
Пан дэ мія ўно сіць пэў ныя ка рэк ты вы ў су час ную рэ ча іс насць. Тым больш вы раз ным па він на 
быць ба чан не эка на міч ных пла наў. А гэ та га мож на да сяг нуць толь кі на пад ста ве скру пу лёз на га 
ана лі зу спраў і вы ве ра ных дзе ян няў: сён ня і ў най блі жэй шай бу ду чы ні.
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Так, ка лі ў ча сы пан дэ міі ме ды кі 
па він ны ля чыць, то Ура ду на ле жыць 
тры маць у  по ле зро ку эка но мі ку. 
Прын цы по вае па тра ба ван не Кі раў
ні ка дзяр жа вы: не ўпа даць у край
нас ці і не спы няць пра цу клю ча вых 
га лін. Усю не ар ды нар насць сі ту а цыі 
на гляд на ілюст руе ня бач ная да гэ туль 
тур бу лент насць на су свет ным рын ку 
наф ты. Ка лі та кое бы ло, каб ф’ю чэр
сы на чор нае зо ла та да ся га лі ад моў
ных кош таў? Та му Прэ зі дэнт на стой
вае:

— Эка но мі ка перш за ўсё. У нас ня
ма ін шых кры ніц для жыц ця, акра мя 
пра цы на шых лю дзей.

Пер шы квар тал апы нуў ся для 
ўсіх вель мі стро гім вы пра ба ван нем. 

Не ма ю чы сы ра він най па душ кі бяс
пе кі, ай чын ная эка но мі ка бы ла вы
му ша на па ры ра ваць уда ры ад ра зу з 
не каль кіх кі рун каў. Гэ та і наф та выя 
аб ме жа ван ні з бо ку блі жэй ша га парт
нё ра, і раз ры вы вы твор чых лан цуж
коў. За тры ме ся цы ва ла вы ўнут ра ны 
пра дукт зні зіў ся на 0,3 %. На фо не 
рэз кіх па дзен няў у ін шых кра і нах вы
гля да ем быц цам бы ня дрэн на. Але 
Аляк сандр Лу ка шэн ка прын цы по ва 
су праць на ват та кіх мі ні маль ных зні
жэн няў:

— Усі мі сі ла мі не аб ход на за ха ваць 
да вер лю дзей да эка на міч най па лі ты
кі, якая пра во дзіц ца. Трэ ба за ха ваць 
цэ на вую ўстой лі васць — па мен шай 
ме ры на са мыя важ ныя для лю дзей та
ва ры і па слу гі.

Яшчэ ад на за да ча для Ура да — за
бяс пе чыць за ня тасць на сель ніц тва. 
Прэ зі дэнт пад крэс ліў:

— Трэ ба сты му ля ваць лю дзей, каб 
яны пра ца ва лі, сты му ля ваць ма лы 
біз нес…

Дзяр жа ва, вя до ма, не ад маў ля ец ца 
ад сва іх аба вя за цель стваў. Але га вор
ка пра тое, што пад трым ка па він на 
быць не агуль най, а кроп ка вай:

— 25 ты сяч ва кан сій толь кі ў Мін
ску. Якое бес пра цоўе?.. Не трэ ба сён ня 
абя цаць, што мы ўсім да па мо жам. Да
па мо жам толь кі тым, хто гэ та га за слу
гоў вае, хто сён ня імк нец ца пра ца ваць.

Урад са свай го бо ку пра па на ваў 
вы зна чыць га лі ны, якія ў най боль
шай сту пе ні па цер пяць ад за па воль

ван ня эка на міч най ак тыў нас ці і па
дзен ня по пы ту. Уне се ны па кет мер іх 
пад трым кі. Гэ та ты чыц ца пы тан няў 
па дат ка аб кла дан ня, арэнд ных, пра
цоў ных ад но сін, а так са ма шэ ра гу ад
чу валь ных са цы яль ных ас пек таў. Тут 
ужо «мяч» на ба ку кі раў ні коў рэ гі ё наў. 
Прэ зі дэнт рас тлу ма чыў:

— Гэ та бу дуць рэ ка мен да цыі гу
бер на та рам. І не ка то рым прад пры
ем ствам, за якія Урад не па срэд на ад
каз вае. Ка лі мы бу дзем вы дат коў ваць 
ней кія гра шо выя срод кі для эка но
мі кі — іх бу дуць дзя ліць гу бер на та
ры. Яны ка жуць: мы са мі раз бя рэм ся 
ка го пад трым лі ваць. Яны ма юць ра
цыю, ім там лепш ві даць. Дзя куй Бо
гу, што рэ гі ё ны бя руць на ся бе гэ тыя 
пы тан ні.

Прэм’ ермі ністр Сяр гей Ру мас 
пры вёў кра са моў ныя ліч бы, якія свед
чаць пра тое, што эка но мі цы ўда ец ца 
спраў ляц ца са знеш ні мі вы клі ка мі:

— Тэм пы рос ту ва ла ва га ўнут
ра на га пра дук та ў пер шым квар та ле 
скла лі 99,7%. Гэ та на адзін пра цэнт ны 
пункт ні жэй квар таль на га пра гно зу, 
але вы шэй усіх ацэнак — і знеш ніх, і 
ўнут ра ных.

У пры ват нас ці, пры кмет на да да лі 
бу даў ніц тва і вы твор часць буд ма тэ
ры я лаў, сель ская гас па дар ка, дрэ ва
ап ра цоў ка, хар чо вая пра мыс ло васць, 
фар ма цэў ты ка, ме та лур гія.

— Па ўсіх ас тат ніх сек та рах так са
ма ёсць ста ноў чая ды на мі ка — кан ста
та ваў Сяр гей Ру мас. — Ця гам лю та га 

і са ка ві ка да да ва лі ўсё. Акра мя наф
та пе ра пра цоў чай га лі ны, якая па ча ла 
пры рас таць з кра са ві ка.

У вы ні ку зба лан са ва ны знеш ні 
ган даль. Ста ноў чае саль да ганд лю та
ва ра мі ды па слу га мі за два ме ся цы гэ
та га го да скла ла 425 міль ё наў до ла раў.

Ві да воч на, у скла да ных сі ту а цы ях 
раз ліч ваць трэ ба першна перш на ўлас
ныя сі лы. Толь кі ма бі лі за цыя ўсіх струк
тур і рэ сур саў да зва ляе за бяс пе чыць 
устой лі вую пра цу эка но мі кі. Ця пер на
сту піў той са мы мо мант, ка лі не аб ход
на пра явіць мак сі маль ную ад каз насць, 
дыс цып лі ну, вы ка наў часць і са ма ад да
чу. Ме на ві та гэ тыя якас ці, зра біў асаб лі
вы ак цэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка, да па
мо гуць пе ра адо лець скла да ны пе ры яд.

Уладзімір Веліхаў
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Сумеснае прадпрыемства «БелДжы» — як прыклад сучаснай кааперацыі
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У 
гэ тым мес цы, як ак
цэн та ва ла ся ўвага ня
даў на ў філь ме, што 
дэ ман стра ваў ся на 
тэ ле ка на ле «Беларусь 
1», сыш ло ся ўсё: бліз
касць ста лі цы, су сед
ства з На цы я наль ным 

аэ ра пор там і транс кан ты нен таль най 
ма гіст рал лю. Іні цы я ты ва Кі тая ўзна
віць ле ген дар ны Шаў ко вы шлях і зра
біць хут кай да стаў ку та ва раў і па слуг 
бы ла пад тры ма на ў Бе ла ру сі на са мым 
вы со кім уз роў ні. У са мой Пад ня бес
най «Вя лі кі ка мень» на зы ва юць пяр
лінай Шаў ко ва га шля ху. 

Яго гіс то рыя па ча ла ся 12 мая 
2015 го да, ка лі ў пар ку, дак лад ней, на 
бу даў ні чай пля цоў цы, па бы ва лі лі
да ры Бе ла ру сі і КНР. Ме на ві та яны 
да лі старт гэ та му пра ек ту. І ўжо сён
ня кі раў нік ад мі ніст ра цыі Кі тай ска

Бе ла рус ка га ін дуст ры яль на га пар ка 
Аляк сандр Яра шэн ка мае пра ва рэ
зю ма ваць:

— За гэ тыя пяць га доў пра ект 
стаў між на род ным пра ек там па пры
цяг нен ні ін вес ты цый з розных кра і н 
све ту. Ка лі па чы на лі ў 2015м, бы ло 8 
кам па ній, ця пер — 59. Ня даў на за рэ
гіст ра ва лі яшчэ ад ну. Рэ зі дэн ты прый
шлі з 16 кра ін: ЗША, Швей ца рыі, Із ра
і ля, ААЭ...

Уся тэ ры то рыя Пар ка — гэ та пяць 
участ каў. Ёсць мес ца ка мер цый най не
ру хо мас ці, пра мыс ло вай, ганд лё вай і 
жы лой. Мін скі пра спект «Вя лі ка га ка
ме ня» — па сут нас ці яго ві зіт ная карт
ка — па куль яшчэ не за бу да ва ны. Тут 
бу дзе ад мі ніст ра цый ны цэнтр пар ка. 
Гэ та мес ца, дзе па чы на ла ся яго гіс то
рыя. І гэ тая част ка ін дуст ры яль на га 
пар ка — са мая лю бі мая ў кі раў ні ка яго 
ад мі ніст ра цыі:

— Кож ны дзень ез джу з Мін ска ў 
парк. І еду з вя лі кай ра дас цю, бо пра
ект вель мі ці ка вы, і ды хаць тут заў сё
ды лёг ка: эка ло гія доб рая.

Ген ды рэк тар кам па ніі па раз віц
ці Пар ка Янь Ган па цвяр джае, што за 
пяць га доў зроб ле на мно гае:

— Мы пе ра хо дзім да вы са ка я кас
на га раз віц ця. За вяр шы лі бу даў ніц тва 
аў та да рог пра цяг лас цю больш за 30 кі
ла мет раў, 176 кі ла мет раў ін жы нер ных 
се так. Па бу да ва на 30 аб’ ек таў. Ця пер у 
пар ку ёсць усе ўмо вы для пры цяг нен
ня ін вес та раў з уся го све ту. І для пра
мыс ло вай ка а пе ра цыі. Так, кам па нія 
Fast Gear — най буй ней шы ў све це вы
твор ца ка ро бак пе ра дач для гру за ві
коў і аў то бу саў — ця пер і ў на шай кра
і не. Ды рэк тар ТАА «ФастМАЗ» Чжао 
Цзянь лінь тлу ма чыць:

— Бе ла русь зай мае вы гад нае геа
гра фіч нае ста но ві шча. У Fast Gear і 

«ВяліКі КАМеНь» —  
ГЭТа брЭнД 
Кі тай ска-Бе ла рус кі ін дуст ры яль ны парк, што раз мяс ціў ся не па да лёк ад Мін ска — гэ та сён ня па сут нас ці  
іна ва цый ны ла ка ма тыў і но выя тэх на ло гіі, якія ў су час ным све це на бы ва юць усё боль шае зна чэн не.  
Бу ду ец ца сам парк, а ра зам з ім там бу ду ец ца і эка но мі ка бу ду чы ні.

Б
еЛ

ТА

План развіцця кітайска-Беларускага індустрыяльнага парка «Вялікі камень» уражвае нават на макеце
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МА За больш чым 20га до вая гіс то рыя 
ўза е ма вы гад на га су пра цоў ніц тва, і 
ця пер мы пра цу ем для су мес на га пра
соў ван ня сва ёй пра дук цыі на між на
род ных рын ках.

У МА За гэ та не адзі ны пра ект у 
пар ку. Ёсць яшчэ «МАЗВей чай», які 
раз ліч вае вы пус каць да 20 ты сяч ды
зель ных ру ха ві коў у год для гру за ві
коў, аў то бу саў і спец ма шын. Усе ма то
ры кла саў Еў ра5 і Еў ра6.

А на ву лі цы Друж най «Вя лі ка га 
ка ме ня» ўзво дзяць арэнд нае жыл лё. 
Пер шы дом на 156 ква тэрма ла этаж
ка з вы со кі мі сто ля мі (ужо пра ек ту юць 
дру гі). Там жы вуць тыя, хто пра цуе ў 
пар ку. Квартплата меншая, чым у го ра
дзе, ёсць уся мэб ля і тэх ні ка. Рас па вя
дае адзін з жы ха роў — спе цы я ліст кам
па ніі па раз віц ці пар ка Ма ры на Го ці на:

— Мне вель мі па да ба ец ца па кой 
тым, што ён мі ні ма ліс тыч ны, тут ёсць 
толь кі па трэб ныя рэ чы. Ні я кіх ліш
ніх прад ме таў ін тэр’ еру. Па да ба ец ца 
ко ле ра вая га ма, яна рас слаб ляе: на ват 
ка лі ты ў дрэн ным на строі, па бу дзеш 
у гэ тым па коі па ру хві лін — і на строй 
па ляп ша ец ца.

Зу сім хут ка ў «Вя лі кім ка ме ні» раз
гор нец ца су вязь па тэх на ло гіі 5G, а 
для пра мыс ло вас ці за пус цяць — па
куль у тэс та вым рэ жы ме — бес пі лот
ны транс парт. Ра зум ны го рад толь кі 
па чы нае свой шлях, але, мяр ку ю чы па 
тэм пах, ідзе ў на гу з ча сам і тэх на ло гі
я мі. Ці на ват апя рэдж ва ю чы іх.

Паводле ўка зу Прэ зі дэн та Бе ла ру
сі ад 2017 го да Парк стаў пры ця галь
най пля цоў кай для біз не су. Рэ зі дэн ты 
не пла цяць па да так на пры бы так 10 
га доў, а за тым яшчэ 40 га доў пла
цяць па ўдвая па мен ша най стаў цы. 
Акра мя та го, рэ зі дэн ты Пар ка вы зва
ля юц ца ад зя мель на га па да тку на не
ру хо масць, а пры ім пар це вы твор ча
ін вес ты цый ных та ва раў не пла цяць 
мыт ныя пла ця жы і па да так на да баў
ле ную вар тасць. Ёсць у іх так са ма 5 
га доў сва бо ды ад па да тку на ды ві дэн
ды, а па да ход ны па да так зні жа ны з 13 
да 9%.

Кам па нія Zoomlіon — су свет
ны лі дар па ства рэн ні спец тэх ні кі. 
Кампанія стала рэ зі дэн там «Вя лі ка
га ка ме ня» ў 2015 го дзе. Асноў ная 
ідэя — аб’ яд наць кан ку рэнт ныя пе ра
ва гі двух прад пры ем стваў: ад на ша га 
МА За — ша сі, ад Zoomlіon — на вяс
ное аб ста ля ван не. Хут ка пла ну юць 
за пус ціць кан ве ер і за пяць га доў вы

пус ціць 900 адзі нак спец тэх ні кі. Рас
па вя дае ды рэк тар кам па ніі «Зум лі ён 
БЕЛРУС» Юань Сюнь:

— «Вя лі кі ка мень» — доб рая ба за 
для вы твор час ці пра дук цыі і раз віц ця 
на шай кам па ніі, у тым лі ку з пунк ту 
гле джан ня ла гіс ты кі: гэ та важ ны іна
ва цый ны ву зел на Шаў ко вым шля ху. 
На шы па тэн цый ныя спа жыў цы — і 
ў Еў ра са ю зе, і ў ЕА ЭС. Зна хо дзя чы ся 
тут, мы ахо пім абод ва гэ тыя рын кі.

Але ці не бу дуць прад пры ем ствы ў 
го ра дзе іна ва цый дуб ляваць іс ну ю чы 
рэ аль ны сек тар? Пад час «Вя лі кай раз
мо вы» з жур на ліс та мі Аляк сандр Лу ка
шэн ка ад зна чыў, што ця пер у «Вя лі кім 
ка ме ні» ства ра юц ца прад пры ем ствы, 
якіх ня ма ў Бе ла ру сі. Ды і пра дук цыя ў 
боль шас ці ідзе не на ўнут ра ны ры нак, 
а за ме жы кра і ны:

— Ця пер мы ства ра ем прад пры ем
ствы, якіх ня ма ў Бе ла ру сі. Імк нем ся, 
каб яны бы лі су мес ныя, а га лоў нае — 
са мыя су час ныя, па апош нім тэх на ла
гіч ным укла дзе. Гэ та зна чыць нам па
трэб ныя сён ня не прос та ін вес ты цыі, 
нам па трэб ныя вы со ка эфек тыў ныя 
пра су ну тыя вы твор час ці, якія бу дуць 
вы да ваць та вар заўт раш ня га дня. Там 
не па він ны быць толь кі кі тай скія ці бе
ла рус кія прад пры ем ствы. Там па він ны 
быць прад пры ем ствы лю бой кра і ны.

У пла нах пе ра вес ці 90% ад мі ніст ра
цый ных пра цэ дур у ліч бу. Бю ра кра тыя 
не па він на ста на віц ца пе ра шко дай для 
раз віц ця біз не су ў ін дуст ры яль ным 
пар ку, вы ра шы лі там. І ад ра зу пе рай
шлі ад слоў да спра вы. Ня ма і скла да
нас цяў пе ра кла ду: з ін вес та ра мі га во
раць на рус кай, анг лій скай, кі тай скай, 
ня мец кай мо вах. На мес нік на чаль ні ка 
Цэнт ра комп лекс на га аб слу гоў ван ня 
ад мі ніст ра цыі Пар ка Яў ген Мар да се
віч рас каз вае:

— Бы лі пры кла ды, ка лі мы рэ гіст
ра ва лі кам па нію за 8 мінут. Ін шая ці
ка вая асаб лі васць — «бяз віз» на 180 
дзён.

Пра «Вя лі кі ка мень» як най важ
ней шую плат фор му Эка на міч на га по
яса Шаў ко ва га шля ху лі да ры Бе ла ру сі 
ды Кі тая га ва ры лі не ад ной чы. У са мім 
Пар ку ў мі ну лым го дзе пры ма лі фо
рум па рэ гі я наль ным су пра цоў ніц тве 
і раз віц ці ў рам ках іні цы я ты вы «По яс і 
шлях» — ка ля 700 удзель ні каў з амаль 
30 кра ін. Маш таб ная су стрэ ча — драй
вер пры цяг нен ня но вых рэ зі дэн таў ды 
ін вес ты цый. На ву лі цы Сап фі ра вай 
тры га ды та му за клаў пад му рак бе
ла рус кі рэ зі дэнт — кам па нія «Аса ме
ды ка». Гэ ты вя ду чы вы твор ца ме ды
цын скіх рас ход ных вы ра баў на рын ку 
ЕА ЭС вы пус кае труб кі для апа ра таў 
штуч най вен ты ля цыі лёг кіх, пры чым 
па ло ву пра дук цыі ад гру жае на экс
парт. Акра мя та го, рас пра ца ваў ін ды
ві ду аль ную сіс тэ му аба ро ны для ме ды
каў: ды халь ныя мас кі і бак тэ ры яль ны 
фільтр з вы со кі мі сту пе ня мі аба ро ны. 
Ця пер іх ад праў ля юць у бе ла рус кія 
баль ні цы, па ра лель на вы кон ва ю чы за
ка зы за меж ных парт нё раў.

У бок Пар ка гля дзяць і еў ра пей цы. 
Ле тась ад кры ла ся і ўжо за пус ці ла вы
твор часць элект ра транс пар ту швей
цар ская кам па нія «Хесс»: збі рае ку за
вы для бес кан такт ных тра лей бу саў. У 
перс пек ты ве швей цар цы на ла дзяць 
вы пуск і га то вых ма шын. Янь Ган пе
ра ка на ны:

— «Вя лі кі ка мень» у бу ду чы ні па
ві нен адыграць важ ную ро лю для між
на род на га ганд лю, ства рэн ня га лін 
но ва га ты пу. І стаць пля цоў кай эка на
міч на га рос ту, іна ва цый най плат фор
май.

Аляк сей Фя до саў

 дарЭчы
 � рэ зі дэнт ін дуст ры яль на га пар ка «Вя лі кі ка мень» — тАА «Між на род-

ная тэх на ла гіч ная кам па нія «ін тэ ле кту аль нае аб ста ля ван не» — бяз-
вы плат на пе рад ала на цы я наль на му аэ ра пор ту Мінск сваю ня даў на 
рас пра ца ва ную ма дэль ро ба та для дыс тан цый на га вы мя рэн ня тэм пе-
ра ту ры. Ак цыя ад бы ла ся пры ўдзе ле Ам ба са ды Кнр у Бе ла ру сі ды Кі-
тай ска-Бе ла рус ка га ін дуст ры яль на га пар ка. ро бат здоль ны ў рэ жы ме 
рэ аль на га ча су вы зна чыць тэм пе ра ту ру ча ла ве ка ды ідэн ты фі ка ваць 
яго асо бу. ін фар ма цыя пра за ме р тэм пе ра ту ры пе рад аец ца і за хоў ва-
ец ца ў воб ла ку. так са ма ад СЗАт «Кам па нія па раз віц ці ін дуст ры яль-
на га пар ка» аэ ра пор ту пе ра да юц ца ві дэа эк ра ны для ад люст ра ван ня 
за ме раў.
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к
Кан такт з ві ру сам — ня хай гэ та 

бу дзе грып, COVІD19 або ін шы — 
да лё ка не для ўсіх закан чва ец ца 
хва ро бай. На прык лад, на кру із
ным лай не ры Dіamond Prіncess, 
які ста яў на ка ран ці не ля бе ра гоў 
Япо ніі, ка ра на ві рус цыр ку ля ваў у 
да во лі за мкнё най пра сто ры, але ім 
за ра зі ла ся толь кі ка ля 20 %, якія 
зна хо дзі лі ся на бор це. Ад ча го ж 
за ле жыць на ша здоль насць су
праць ста яць ін фек цы ям? Ці ёсць 
спо са бы яе ўзмац ніць? Кроп кі над 
«і» да па мог рас ста віць ды рэк тар 
Ін сты ту та бія фі зі кі і кле тач най 
ін жы не рыі НАН Бе ла ру сі Анд рэй 
Ган ча роў, які не пер шы год да сле
дуе скла да нае ўза е ма дзе ян не іму
ні тэ ту і ві ру саў.

два ба кі ад на го ме да ля 

— Ці праў да, што ў лю бой па-
пу ля цыі ёсць част ка арганізмаў, 
не ўспры маль ная да ві ру саў?

— Так, пэў ны ад со так лю дзей 
устой лі вы да лю бых узбу джаль ні
каў хва роб. Ёсць так зва ны пры ро джа ны іму ні тэт, і ў не ка
то рых ён доб ра спраў ля ец ца. Плюс мае вя лі кае зна чэн не 
коль касць уз бу джаль ні ка, якая трап ляе ў ар га нізм: ка лі 
кры ху — іму ні тэт, хут чэй за ўсё, спра віц ца і вы пра цуе 
ўстой лі васць, ка лі ві рус ная на груз ка вя лі кая — ча ла век 
за хва рэе. На прык лад, з ка ра на ві ру сам. Ка лі да кра нуцца 
да руч кі, на якую па тра пі ла слі на за ра жа на га, і грэ ба ваць 
пра ві ла мі гі гі е ны, та ды, хут чэй за ўсё, можна пе ра хва

рэць у лёг кай фор ме. А вось ка лі 
вы, на прык лад, урач і па ста ян на 
кан так ту е це з па цы ен та мі, якія 
каш ля юць, чха юць, то пры не адэ
кват най аба ро не бу дзе це хва рэць 
больш цяж ка.

— Але на кру із ным лай не ры, 
дзе быў па ста ян ны бліз кі кан-
такт, за хва рэ ла ка ля 700  ча-
ла век з 3,7 ты ся чы. Ня ўжо ў ас-
тат ніх быў на столь кі вы со кі 
пры род ны іму ні тэт?

— Не. Папер шае, лю дзі зна
хо дзі лі ся з пэў на га мо ман ту ва 
ўмо вах іза ля цыі. Трэ ба яшчэ 
ўліч ваць, коль кі там бы ло па цы
ен таў з без сімп том ны мі фор ма мі. 
Па вод ле апош ніх звес так — кі
тай скіх, еў ра пей скіх, ра сій скіх — 
ка ля 60 % па цы ен таў ад лі ку тых, 
у  ка го вы яў ле ны РНК ві ру са, 
не ма юць ні я кіх сімп то маў. Але 
гэ та не азна чае, што яны не хва
рэ юць. На прык лад, у па ло вы лю
дзей з без сімп том най плын ню 
хва ро бы з та го ж лай не ра бы лі 
вы яў ле ны спе цы фіч ныя зме ны ў 

лёг кіх, што па каз ва ла на на яў насць пнеў ма ній. І пры тым 
ча ла век ся бе ад чу ваў вы дат на. У гэ тым так са ма не бяс пе
ка COVІD19.

— Ці ёсць безсімп том ная хва ро ба сведчаннем таго, 
што ар га нізм не су пра ціў ля ец ца ві ру су? Ці дрэн на, што 
ад сут ні чае рэ ак цыя?

— З ад на го бо ку, тое, што ві рус не ак ты ві зуе за над та 
моц на імун ную сіс тэ му, не вы клі кае сур’ ёз ных па шко

З ан ты ві рус най  
пра гра май
Як су праць ста яць ка ра на ві рус най ін фек цыі? Пра гэта рас па вёў ды рэк тар Ін сты ту та  
бія фі зі кі і кле тач най ін жы не рыі НАН Бе ла ру сі Анд рэй Ган ча роў
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джан няў лёг кіх, гэ та доб ра: ча ла век па праў ля ец ца. Уяў ля
е це, што бы ло б, ка лі б ва ўсіх іму ні тэт бур на рэ ага ваў? 
Але з ін ша га бо ку, у та кіх па цы ен таў ёсць ве ра год насць 
та го, што ме на ві та адап тыў ны пра тэк тыў ны іму ні тэт, які 
фар міру ец ца пас ля хва ро бы, бу дзе не  над та ўстой лі вы. 
У прын цы пе, на шы се зон ныя ві рус ныя ін фек цыі — ры
на ві ру сы, адэ на ві ру сы, ба ка ві ру сы, ча ты ры шта мы ка ра
на ві ру саў і гэ так да лей — не да юць пра цяг ла га іму ні тэ ту, 
мак сі мум годдватры да іх вы яў ля юц ца ан ты це лы. Гэ та 
не ад зёр або вет ра ная вос па, з які мі ка лі ўжо раз су тык
нуў ся, то дру гі раз не за хва рэ еш.

бцЖ ні пры чым?

— Ужо гу чаць мер ка ван ні, што ў вы пад ку з COVІD-19 
іму ні тэт на огул не фар міру ец ца…

— Пач нем з та го, што гэ та но вы ка ра на ві рус, мы яго 
ве да ем уся го не каль кі ме ся цаў. У яго ёсць, на прык лад, 
па да бен ства з SARS, тым не менш ма ец ца і шэ раг ін шых 
асаб лі вас цяў. Папер шае, ён не на столь кі па та ген ны — 
праг на зу ец ца, што ў кан чат ко вым ра хун ку з улі кам бес
сімп том ных фор маў мы вый дзем на ля таль насць мак сі
мум 0,5 %, і гэ та пры тым, што ся рэд ні ўзрост па мер лых 
у За ход няй Еў ро пе — пад 80 га доў. Ся род эка на міч на ак
тыў на га на сель ніц тва смя рот насць бу дзе вель мі ніз кай. 
Што ты чыц ца іму ні тэ ту, то да дзе ныя па куль не за над та 
ра дас ныя: у шэ ра гу пе ра хва рэ лых пас ля аль бо на огул 
не вы яў ля юц ца ан ты це лы, аль бо вы яў ля юц ца ў вель мі 
ня знач най коль кас ці. Тое ж са мае ты чыц ца клет ка ва га 
іму ні тэ ту. Гэ та свед чыць, што іму ні тэ т не сфар міра ваў
ся і мож на за хва рэць із ноў. Акра мя та го, мы па куль яшчэ 
не ве да ем пра тэк тыў ны ўзро вень ан ты це лаў. Гэ та зна
чыць, на ват ка лі ча ла век пе ра нёс хва ро бу і ў яго ёсць ан
ты це лы, не маг чы ма ска заць, якой коль кас ці да стат ко ва, 
каб ён не за хва рэў яшчэ раз.

— А ці мо жа сфар міра вац ца пе ра кры жа ва ны іму ні-
тэт? Ска жам, ча ла век пе ра хва рэў ін шым ка ра на ві ру сам 
і гэ та аба ро ніць ад яго но ва га ты пу. Ці згу ля юць сваю 

ро лю па пя рэд нія пры шчэп кі? На прык лад, ця пер шмат 
ка жуць пра ўнё сак БЦЖ.

— У вы пад ку з ін шым ка ра на ві ру сам у тэ о рыі гэ та 
маг чы ма, бо ан ты це лы ўтва ра юц ца да не каль кіх па доб
ных бял коў ві ру са. Але дак лад на ка заць пра тое мы па
куль не мо жам. Па БЦЖ: тое, што пра во дзі ла ся, гэ та на
ват не да сле да ван ні, а па раў на нне за хвор ван няў у рэ гі ё нах, 
якія за ле жаць ад шмат лі кіх фак та раў — тра фі ку, ген дэр
ных, уз рос та вых асаб лі вас цяў на сель ніц тва. На ват у Бе ла
ру сі больш за ўсё вы пад каў у Мін ску і Ві цеб ску — ін шыя 
воб лас ці ідуць з за трым кай, хоць вак цы на цыю БЦЖ пра
вод зяць усю ды ад ноль ка ва. Ме ха нізм, з да па мо гай яко га 
гэ тая пры шчэп ка, зроб ле ная ка лісь ці ў дзя цін стве, маг ла б 
аказ ваць па зі тыў ны эфект на іму ні тэт кан крэт на да ка ра
на ві ру су, не вя до мы. А вось ге не тыч ныя асаб лі вас ці мо гуць 
гу ляць ро лю. З’я ві лі ся пуб лі ка цыі, якія па каз ва юць, што 
пэў ныя ва ры я цыі ў па вяр хоў най струк ту ры бял ку, ACE2, 
праз які ві рус пра ні кае ў клет ку, здоль ныя ра біць яе ўла
даль ні ка больш пры ступ ным або, на ад ва рот, устой лі вым 
да та ко га ўмя шан ня.

— Як вы лі чы це: па поў ніць но вы ка ра на ві рус шэ ра гі 
се зон ных ін фек цый або сы дзе ў мі ну лае, і мы бу дзем ус па-
мі наць яго, як, на прык лад, «сві ны грып»?

— Ка лі ві рус бу дзе до сыць кан сер ва тыў ны, не ста не ак
тыў на му ці ра ваць і па вяр хоў ная струк ту ра яго не ста не 
моц на змя няц ца, то ён мо жа па сту по ва сыс ці з цыр ку ля цыі. 
Ця пер сек ве на ва на ўжо до сыць шмат шта маў COVІD19, 
сот ні. Па ка за на, што му та цый не так шмат, і гэ та доб ра. З 
ін ша га бо ку, пра цяг ласць пра тэк тыў на га іму ні тэ ту да яго 
не вя лі кая. Ка лі б яна бы ла ўмоў на 10 га доў, боль шая част
ка пе ра хва рэ ла б і ві рус ад на знач на сы шоў. Пра гноз да ваць 
скла да на. COVІD19 па во дзіць ся бе не зу сім ты по ва для 
ВРВІ — пе рад аец ца не толь кі рэ спі ра тор ным, але і кан такт
ным шля хам. Ду маю, у Еў ро пе сі ту а цыя да лі пе ня ста бі лі
зу ец ца. Са мае га лоў нае, коль кі пе ра хва рэе лю дзей — ка лі 
ад сот каў 70–80, то ён, хут чэй за ўсё, сы дзе з цыр ку ля цыі. 
Ка лі менш, маг чы мы яшчэ ўздым.

Юлія Ва сі лі шы на
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В
ольга Бахметава, жы
харка пасёлка Чонкi, 
што пад Гомелем, — 
куратар мiжнароднай 
анлайншколы хлеба 
на  заквасцы, у  якой 
вучыцца больш за дзве 
тысячы рускамоўных 

вучняў з 40 краiн. Яна пацвяр джае: 
ёсць усплёск цiкавасцi да хлебнай 
справы. Яна ўпэўнена, што дамашнi 
каравай — гэта пра каштоўнасць про
стых рэчаў i пра вяртанне да «каранёў 
жыцця».

Дом з бярвення на ўскраiне Чонак 
сужэнцы Бахметавы называюць «шпа
ковенькай». Маўляў, сапраўдныя гас
падары — гэта птушкi, што аблюбавалi 
ўсю верхнюю частку зруба. Птушыны 
гоман запаўняе дом. Але калi трапля
еш унутр абжытай сямейнай прасто
ры, то разумееш, што насамрэч вабiць 
птушак. Так, незвычайны водар! Хлеб
ным духам запаўняе прастору Вольга 
Бахметава. Жартуе, што тры гады таму 
перажыла прафесiйную «рэiнкарна
цыю»: у мiнулым жыццi яна — юрыст з 
амаль 20гадовым стажам. Новае жыц
цё падарыў хлеб.

— Смачны хлеб пачаўся з нясмач
нага, куплёнага, якi надта хутка пса
ваўся, — дзелiцца сваёй матывацыяй 
Вольга. — Аднойчы знаёмая прынесла 
мне закваску для хлеба. Прычым нiчо
га пра выпяканне з яе не расказала. Iн
тарэс ахапiў мяне. Пачала шмат чытаць 

пра хлеб на заквасцы. Зразумела, што 
я, юрыстка, якая нiколi нiчога не пяк
ла, упершыню магу ўзяцца за справу, 
дзе рэальна ўбачу вынiк цеплынi ўлас
ных далоняў, прыроднай душэўнай чу
ласцi, пазiтыўнага характару. Праўда, 
атрымаўся «iнтуiтыўны хлеб», i вынiк 
быў не заўсёды стабiльны.

Муж Вольгi, Вячаслаў, глядзеў на 
«хлебнае шаманства», а  сам шукаў 
у сецiве для жонкi школу хлебапёкаў. 
Знайшоў мiжнародную анлайншколу 
хлеба на заквасцы, заснаваную мас

коўскай сямейнай парай. Вольга па
чала браць урокi. Яе зацягнула. Кажа: 
хруст скарынкi першага ўдалага да
машняга бохана, нiбы рубiльнiк, неш
та пераключыў у душы. Вольга больш 
не вярнулася да юрыдычнай практыкi:

— Аказалася, што самае склада
нае ў прыгатаваннi хлеба — стрымаць 
сябе чатыры гадзiны i не адламаць ка
валачак. Ёсць нават такая французкая 
прымаўка: сапраўдны джэнтльмэн па
кiдае даме скарыначку. Так, немагчыма 
ўстаяць перад пахам, перад выглядам 

СМАк  
цёПЛАГА ХЛеБА 
Сёння зразумелае жаданне людзей выходзiць у краму як мага 
радзей, у тым лiку па прадукты першай неабходнасцi. Многiя 
ў гэты час вырашаюць, што менавiта цяпер атрымалi выдатны 
стымул навучыцца пячы хлеб самастойна. Асаблiва папулярныя 
боханы на заквасцы. Пачаць кармiць сваiх дамачадцаў 
смачным i карысным хлебам, асвоiць новую для сябе прафесiю, 
якая ў далейшым зможа прынесцi заробак… Чаму б і не!
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Закваска — гэта жывы арганізм
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скарынкi. Вось такi вынiк проста ад 
таго, што прыручыў у сваiх руках муку 
ды ваду.

Хлебапёк расказвае, што працэс 
атрымання самой закваскi можа зай
маць да сямi дзён. Потым яе захоўва
юць у слоiку i толькi падкормлiваюць:

— Закваска ў нашай сям’i — хатнi 
гадаванец. Яе падкормка вельмi дыс
цыплiнуе ўсiх членаў маёй сям’i, бо 
гэта — жывы арганiзм! З маленькай 
кроплi нараджаецца сiла, якая дае хле
бу рост i той самы смак. Закваска кор
мiцца штодзень. Усё па грамах трэба 
ўзважыць, каб не перакармiць i не па
кiнуць яе «галоднай».

У Вольгi жытняя i пшанiчная за
кваскi. Яна тлумачыць, як пачынаецца 
працэс:

— На самiх зярнятках ёсць мiкра
арганiзмы. Вось з iх робiцца мука i зме
шваецца проста з вадой. У цяпле ўсё 
закiсае, iдзе рост дзiкiх драж джэй i ма
лочнакiслых бактэрый. Закваска расце 
пяцьвосем гадзiн, потым ставiм рош
чыну — дадаём ваду i муку. На рош
чыне замешваем цеста, якое пакiдаем 
расстойвацца для далейшага закiсан
ня.

Прыгатаванне хлеба займае ў за
лежнасцi ад гатунку ад 12 гадзiн да 
сутак. У гэтым, як сцвяржаюць пра
фесiяналы, i ёсць уся «соль»: працэсы 
закiсання ўжо скончаны, i такi хлеб 
больш карысны для страўнiка чалаве
ка. Да таго ж такі хлеб нiколi не пакры
ецца цвiллю.

— Працэс працяглы, але ў тым i 
асалода сакральнага хлебнага дзейст
ва, — дзелiцца ўражаннямi Вольга. — 
Вучышся адчуваць хлеб: як ён дыхае, 
рэагуе. Добры натуральны хлеб — гэта 
пра стасункi ды энергетычны ўзаема
абмен.

Дарэчы, свае хлебныя пачастункi 
Вольга выпякае ў звычайнай духоўцы. 
Яна здолела цалкам змянiць гастрана
мiчныя прыхiльнасцi сваiх дамачад
цаў у дачыненнi да крамнай выпечкi. 
А яшчэ — парада ўсiм матулям: ме
навiта хатнi хлеб заклаў у сям’i Бах
метавых добрую традыцыю снедаць i 
вячэраць разам — без гаджэтаў i пра
гляду тэлевiзара.

— Калi ты пачынаеш вучыцца 
пячы хлеб, то, здаецца, разам з за
кваскай расцеш i ты сам. Добры хлеб 
змяняе чалавека нават вонкава, — для 
Вольгi выпяканне дамашняга хлеба 
не  бiзнес, а  хучэй падпрацоўка. — 
Працэс займае даволi шмат часу. Каб 
пячы хлеб у  вялiкiх аб’ёмах, трэба 
толькi гэтым i займацца. У мяне ёсць 
некалькi клiентаў, але я не стаўлю гэта, 
так бы мовiць, на вытворчую лiнiю. 
Я пяку ў сярэднiм 15 боханаў некалькi 
разоў на тыдзень.

Яна прайшла ў хлебнай гiсторыi 
ўсе этапы: пякла, каб адказаць на ўлас
ны выклiк, потым — для сваёй сям’i, 
вырабляла хлеб на  продаж, ладзiла 
майстаркласы па выпяканнi. Цяпер 
яе цалкам паглынула выкладанне хле
бапякарскай справы. Яе i вучняў пах 

самаробнага хлеба яднае нават праз 
тысячы кiламетраў. Вольга як куратар 
мiжнароднай школы праводзiць уро
кi для жыхароў розных куткоў свету. 
Дарэчы, падтрымка анлайн на ўсiх эта
пах стварэння хлеба — 24 гадзiны ўсе 
сем дзён на тыдзень.

— Я кажу, што праз хлеб у  маё 
жыццё прыйшло вельмi шмат лю дзей. 
Гэта сотнi розных гiсторый, лёсаў. 
Гэта асэнсаванне, што перад мукой i 
вадой усе роўныя — багатыя цi бед
ныя. Не важна i тое, хто на якой мове 
размаўляе i дзе жыве. Усе вучацца ша
наваць простыя рэчы ў сваiм жыццi.

У жыццi Вольгi Бахметавай на са
мым пачатку яе хлебнага шляху так
сама адбылася цiкавая гiсторыя, якая 
надала сiлы рухацца да мэты.

— «Хлебныя каранi», як я кажу, 
толькi пачалi прарастаць у глыб маёй 
душы, — дзелiцца Вольга. — Я марыла 
пабываць на майстаркласе амерыкан
скага хлебапёка Джэфры Хамельмана. 
Яго ў свеце лiчаць хлебным гуру. Ён 
прыехаў у СанктПецярбург. Я звяза
лася з арганiзатарамi сустрэчы. Адка
залi мне, што са ста чалавек на май
старклас адабрана толькi дзесяць. 
Я вырашыла, што ўсё роўна паеду — 
дачакаюся зорку каля дзвярэй залы, 
дзе праходзiць навучанне вырабу хле
ба.

Вольга так i зрабiла. Калi ж паба
чыла амерыканца, працягнула кнiгу 
майстра для яго аўтографа i выдала 
сваю гiсторыю захаплення хлебам.

— Гуру аказаўся простым у зносі
нах чалавекам. Ён так расчулiўся, па
чуўшы, адкуль я прыехала да яго, што 
загадаў наступным разам уключыць 
мяне ў спiс удзельнiкаў яго майстар
класа. Так, са мной звязалiся потым, 
але папярэдзiлi, што кошт навучан
ня — 800 долараў. Я адмовiлася, бо 
грошай зусiм не было. Аднак мне праз 
нейкi час зноў патэлефанавалi i даслалi 
бясплатнае  iмянное запрашэнне ад 
Джэфры Хамельмана. Ён мяне памя
таў увесь гэты час!

Дарэчы, цяпер акрамя выкладання 
хлебапякарскай справы на мiжнарод
ных анлайн курсах Вольга Бахмета
ва — выхаванка гомельскай школы 
«Сацыяльны прадпрымальнiк». Не так 
даўно яна стала фiналiсткай конкурсу 
найлепшых бiзнесiдэй сярод самаза
нятых гамяльчан.

Наталля Капрыленка.
Фота з сямейнага архiва Бахметавых.

Такі хлеб упрыгожыць любое застолле
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уУжо само інфармацыйнае абгрун
таванне вылучэння твораў Анатоля 
Шаркова і Алены Харашэвіч для ўд
зелу ў конкурсе на суісканне Дзяр
жаўнай прэміі ўражвае маштабнасцю 
пералічанага. Удастоены іх аўтары 
такога гонару за рэалізацыю праек
та «Жыць і памятаць» і публікацыю 
серыі кніг: «Жыць і памятаць. Са
вецкія воінскія пахаванні ў Еўропе», 
«Апошні прытулак салдата», «Стаўка 
Вярхоўнага галоўнакамандуючага 
Рускай арміяй у гады Першай сус
ветнай вайны ў падзеях і асобах», 
«Абеліскі памяці Рускай імператар
скай арміі Першай сусветнай вай
ны», «Па слядах савецкапольскай 
вайны». Напісаны яны не толькі па 
бездакорна вывераных архіўных 
гістарычных звестках, але і павод
ле асабістых уражанняў. Убачанае 
і асэнсаванае надае кнігам асабліва 
даверную інтанацыю і менавіта той 
мастацкі каларыт, якога так не хапае 
звычайна дакументальнай публіцы
стыцы. Дарэчы, у адной з кніг аўтары 
мімаходзь згадалі, што толькі для яе 
напісання ім давялося звярнуцца да 
98 дакументальных крыніц.

У кнізе «Абеліскі памяці Рускай 
імператарскай арміі Першай сус
ветнай вайны» апісана менавіта тая 
гістарычная праўда, якая сама сябе 
сцвярджае. І справа не ў тым, што 
Анатоль Шаркоў, якога, на  жаль, 
нядаўна не  стала, — доктар гіста
рычных навук, прафесар, адзін з 

распрацоў шчыкаў Крымінальна
выканаўчага кодэкса  — уваходзіў 
у Саюз пісьменнікаў Беларусі, а Але
на Харашэвіч даўно і таленавіта су
працоўнічае з радыёстанцыяй «Бела
русь», з’яўляецца аўтарам і суаўтарам 
шматлікіх кніг пра Першую і Другую 
сусветныя войны, член СПБ. Абодва 
сталі лаўрэатамі прэміі «За духоўнае 
адраджэнне» за 2015 год. Проста да
кладнасць таго, пра што яны пішуць, 
не толькі дакументальная, але і асо
басная. Кніга — натуральны працяг 
унікальнага праекта «Жыць і памя
таць», які ажыццяўляецца Мінскім 

ВыраТаВаныя 
кашТоўнаСці
кнігі Анатоля Шаркова і Алены Харашэвіч захапляюць 
гістарычнай дакладнасцю

Алена Харашэвіч
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Усіхсвяцкім прыходам з дабрасла
вення яго настаяльніка протаіерэя 
Фёдара Поўнага. Ёсць усе падставы 
лічыць, што «Абеліскі памяці» — ад
зінае ў айчыннай і замежнай гіста
рыяграфіі выданне аб праблемах за
хавання аўстравенгерскіх, нямецкіх 
і расійскіх пахаванняў Першай сус
ветнай вайны ў Брэсцкай, Віцебскай, 
Гро дзенскай і Мінскай абласцях Бе
ларусі. Ды, вядома ж, яшчэ ў 14 краі
нах свету. Аўтары пабывалі менавіта 
там, дзе адбываліся падзеі, пра якія 
і словамі, і адметна ілюстрацыйна 
апавядаюць, паступова пераконва
ючы нас у тым, што бессэнсоўнага, 
няўдзячнага воінскага гераізму быць 
не можа.

Для таго, каб асэнсаваць страш
ную статыстыку страт, трэба хоць бы 
мець уяўленне пра тое, дзе і як гінулі 
воіны Першай, або «эксперыменталь

най», як яе часам яшчэ называюць, 
вайны. Бо менавіта на ёй упершыню 
былі ўжытыя танкі, агнямёты, сама
лёты, кулямёты, тарпедныя катэры, 
падводныя лодкі, міны і нават хіміч
ная зброя… Ці варта здзіўляцца са
праўды жахлівай колькасці ахвяр 
гэтага выпрабавальнага палігона 
нялюдскасці?! Аўтары не абагульня
юць. Яны шукаюць канкрэтыку. Вось 
чаму ім спатрэбілася вярнуцца да 
найбольш значных падзей Першай 
сусветнай. Там, дзе яны адбываліся, 
засталіся імянныя, але часцей за ўсё 
безыменныя магілы.

У кнізе «Апошні прытулак салда
та» сабраны апісанні і фатаграфіі магіл 
аўстравенгерскіх, нямецкіх і расійскіх 
вайскоўцаў на тэрыторыі Беларусі, да
ецца кароткая інфармацыя пра загі
нулых і абставіны іх смерці. Аўтарамі 
зроблена вялікая праца па складанні 

зводнай табліцы з пералікам усіх вя
домых на той час пахаванняў. Выданне 
з’яўляецца лагічным працягам іх кніг, 
выдадзеных на  рускай і нямецкай 
мовах: «Воінскія пахаванні Першай 
сусветнай вайны ў Беларусі» (2010 г.); 
«Карта воінскіх пахаванняў Першай 
сусветнай вайны з каментарамі на рус
кай і нямецкай мовах» (2014 г.).

Кніга «Па слядах савецкапольскай 
вайны» ўвабрала ў сябе асноўныя па
дзеі 1919–1920 гадоў. Яна знаёміць чы
тачоў з пахаваннямі воінаў Чырвонай 
Арміі і Войска Польскага, крытычна 
ацэньвае іх сучасны стан і таксама 

з’яўляецца своеасаблівым даведнікам 
для ўсіх, хто наведвае гэтыя гістарыч
ныя месцы.

А найбольш грунтоўна раскры
ваецца першапачатковы дэвіз праек
та «Жыць і памятаць», які вылучаны 
на Дзяржаўную прэмію, у аднаймен
най кнізе.

У назве выкарыстаны два пры
зыўныя дзеясловы, якія сталі дэвізам 
гэтага цяпер ужо ўсенароднага праек
та. Духоўным суаўтарам яго трэба па 
праве лічыць настаяльніка Усіхсвяц
кага прыхода ў Мінску протаіерэя 
Фёдара Поўнага.

І не толькі таму, што ў выданні вы
карыстаны шматлікія фатаграфіі з яго 
асабістага архіва. Ён першапачаткова 
быў і застаецца натхняльнікам, галоў
ным арганізатарам. Ды і сама кніга 
цалкам адпавядае сутнасці ўзведзена
га Храмапомніка ў гонар Усіх Святых 
і ў памяць пра ахвяры, якія паслужылі 
выратаванню нашай Айчыны.

Удзельнікам праекта давялося на
ведаць далёкія і блізкія ад Беларусі 
месцы баёў. А яшчэ трэба было ўзяць 
там зямлю для вечнага захоўвання ў 
крыпце Храмапомніка, удакладніць 
звесткі пра тое, дзе знайшлі апошні 
прытулак вайскоўцы. Першая экспе
дыцыя прайшла па рэгіёнах Германіі, 
Аўстрыі, Польшчы, Венгрыі, Чэхіі, 
Славакіі, Італіі. Аўтараў цікавілі 
не толькі магілы загінулых у баях, 
але і ваеннапалонных, закатаваных 
у нацысцкіх лагерах, на прымусовых 
работах, якія памерлі ад непасільнай 
працы, а таксама непаўналетніх вяз
няў. І гэта быў толькі пачатак велізар
най працы, бо трэба было наведаць 
многія з 49 краін, дзе знаходзяцца 
пахаванні, каб удакладніць тое, што 
яшчэ да іх, можа быць, і не спрабавалі 
ўдакладняць.

Анатоль Шаркоў і Алена Харашэ
віч таленавіта падштурхоўваюць нас 
да таго, каб жылі і памяталі. Робяць 
гэта ўжо не толькі сваімі кнігамі, але 
і ажыццяўленнем праекта «На славу 
агульнай Перамогі!». Вынікам рэаліза
цыі яго стане і падрыхтаваная да вы
дання А. В. Шарковым і А. І.Харашэвіч 
кніга «Святая памяць Вялікай Перамо
гі». Але ўжо цяпер матэрыялы іх экспе
дыцый і даследаванняў леглі ў аснову 
фарміравання навуковых фондаў і экс
пазіцыі Музея памяці, які ствараецца ў 
Храмепомніку.

Ізяслаў Катляроў

Анатоль Шаркоў і Алена ХарашэвічSb.by
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м
а б ы ц ь ,  п р а  г э 
т ую казку ведае 
большасць з нас. 
І, напэўна, у кож
нага свая гісторыя 
знаёмс тв а з  ёй. 
Ёсць яна і ў мяне. 

Цяпер, калі ўспамінаю «Кошкін дом», 
не магу не ўсміхацца. Бо ў дзесяцігадо
вым узросце я, удзельніца школьнага 
драмгуртка, захацела сама паставіць 
гэты спектакль. І кошку сыграць. Але 
не пыхлівай і пагардлівай, якой прад
стаўлена яна ў казцы, а вясёлай і вы
сакароднай дамай з добрым і жаласлі
вым сэрцам. І абавязкова ў пышнай 
спадніцы з валанамі, якую мама мне 
так і не паспела пашыць. Памятаю, 
як рэпеціравала сваю ролю перад лю
стэркам, прыкладваючы да твару ма
ску ўсмешлівай кошкі, і там, дзе яна 
загадвае свайму прыслужніку, двор
ніку Васілю прагнаць пляменнікаўка
цянят, я прамаўляла тэкст паіншаму. 
Ужо не  памятаю, ці рыфмаваліся ў 
мяне радкі, але сутнасць будучай дзеі 
была такая: кошка кацянят пусціла 
ў дом адразу, іх абагрэла і накарміла, 
пра ўсё распытала ды спаць паклала. 
А назаўтра загадала прыём наладзіць, 

Дом, які 
пабуДавалі 
Даша і каця 

Жыццё оперы Паўла 
Вальдгардта «Кошкін 
дом» па матывах 
аднайменнай казкі 
Самуіла Маршака 
ў Вялікім тэатры 
Беларусі пакуль 
прыпынілася. 
Ці надоўга? Пытанне 
застаецца адкрытым. 
Але, на шчасце, 
прэм’еру сыграць 
паспелі!
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гасцей — Казла з Казой, Пеўня з ку
рыцаю і Свінню — паклікаць, каб ка
цянят ім прадставіць… Толькі потым, 
падчас прыёму павінен быў загарэцца 
Кошкін дом…

Увогуле, я перайначыла канфлікт 
казкі і зацвердзіла галоўную думку: 
ніколі, ні пры якіх умовах не адмаўляй 
у дапамозе тым, хто ў ёй мае патрэбу. 
Мне важна было расказаць пра тое, 
што тварыць добрыя справы — на
туральны стан чалавека. У маёй ін
тэрпрэтацыі была закладзена ідэя 
сусветнай дабрыні і ўзаемадапамогі, 
бо менавіта ж гэта мы пакліканыя ў 
жыцці прымнажаць, а не жыць па
водле прынцыпу: ты — мне, я — табе. 
Гэта значыць, ніякай антытэзы ў маім 
разуменні ў спектаклі быць не павінна. 
Вядома ж, тады я паняцця не мела ні 
пра інтрыгу ў драматургіі, ні пра кан
флікт… Памятаю, як даказвала маме, 
што мы ва ўсім павінны ісці ад лепшага 
да яшчэ лепшага, ад дабра да большага 
дабра, калі тая нешта казала мне пра 
Маршака, якога нельга перапісваць, і 
пра нейкую дыялектыку…

Я і цяпер часам думаю: чаму так 
адчайна хацела сыграць кошку толькі 
міласэрнай, любячай… І прыходжу 
да высновы: у дзяцінстве мы гранічна 
востра адчуваем прыгажосць гэтых 
душэўных якасцяў, таму што нашы 
душы чыстыя, спагадлівыя, не замут
неныя асабістым жаданнем камфорту, 
дабротаў і выгод толькі сабе, любіма
му… А натуральны стан дзяцінства — 
радасць, адкрытасць жыццю, уменне 
дзяліцца, адмаўленне пакут… У гэтым 
я праз час пераканалася, калі чытала 
чатырохгадоваму сыну Багдану казкі. 
Добра памятаю і тое, як лёгка ён адда
ваў свае цацкі, як шкадаваў самотных 
старых… І як не мог змірыцца з тым, 
што, да прыкладу, Дзюймовачка, ге
раіня вядомай казкі, трапіла ў цёмную 
нару Крата, і ёй пагражаў нават лёс 
стаць яго жонкай. Сын кожны раз, калі 
мы даходзілі да гэтага месца, пачынаў 
плакаць, нягледзячы на   тое, што ведаў 
шчаслівы канцы гісторыі: Дзюймо
вачка ўратуецца дзякуючы ластаўцы і 
трапіць у цудоўны свет, выйдзе замуж 
за прынца эльфаў. Калі я казала яму, 
давай прапусцім гэты кавалак, ён пра
сіў: а ты пра Крата хуткахутка прачы
тай, а я вушы закрыю…

Нагадаю, што ж на самой справе 
адбылося ў «Кошкіным доме» ў ін
тэрпрэтацыі маладых і крэатыўных 
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Рэжысёр-пастаноўшчык Дар'я Пататурка і мастак-пастаноўшчык кацярына Шымановіч 
падчас работы над макетам дэкарацый

Сцэна са спектакля
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пастаноўшчыкаў — рэжысёра Дар’і 
Пататуркі і мастачкі Кацярыны Шы
мановіч, 46гадовага дырыжорапас
таноўшчыка Алега Лесуна і хормайс
тра з досведам Сяргея Аграновіча. 
Узяўшы за аснову музычны матэрыял 
савецкай класікі, партытуру оперы 
савецкага кампазітара Паўла Вальд
гардта, аўтара музыкі да трыццаці 
драматычных спектакляў, а таксама 
сімфанічных твораў і некалькіх сотняў 
рамансаў і песняў, яны здолелі памай
стэрску «спакаваць» немудрагелістую 
гісторыю пра Кошку, якая не пусціла ў 
дом сваіх пляменнікаў, у павучальную 
оперу пра дабро, якое перамагло зло.

«Мы вырашылі аб’яднаць му
зыку, лялечны тэатр і вершаваны 

тэкст, — падзяліліся задумамі паста
ноўшчыкі на прэсканферэнцыі перад 
прэм’ерай. — Гэта будзе пазнавальна
забаўляльная гісторыя. Мы паспрабу
ем паказаць свет дзяцей праз оперу, 
а оперу праз свет дзяцей…» 

Так яно і здарылася. Мы ўбачылі 
на сцэне ўсё тое, чым і як, гуляючы, ка
рыстаюцца дзеці. Канструктар, цацкі, 
нават маляваны чорны агонь пажару 
ў відэапраекцыі, выкананы ў муль
цяшнай стылістыцы «калякімаля
кі» — адлюстраванне дзіцячага свету, 
дзе персанажы жывуць па сваіх зако
нах. Мастак па святле Сяргей Навіцкі 
прапанаваў відэакантэнт з анімацыяй. 
І сцэна, і касцюмы персанажаў — усе 
ў светлых танах. І фарбы на  сцэне 
чыстыя, характэрныя для свету дзя
цінства. Але чаму агонь пажару чор
ны? А які, спытаем, колер можа быць 
у страху? У зла? Вядома ж, чорны або 
цёмнашэры. Такое дзіцячае ўспры

манне! Ніяк не аранжавы. Як па мне, 
дык спектакль атрымаўся такім, як 
калі б яго ставілі дзеці. А гэта значыць, 
што часткі сюжэтнай канвы, якія ідуць 
адна за  адной, зроблены наўмысна 
фрагментарнымі, складваюцца як 
пазлы не адразу, а з невялікай доляй 
не імгненнага траплення. Для таго, каб 
гэта зразумець, дастаткова ўспомніць, 
як дзеці іграюць спектаклі. Як міла 
трымаюць паўзы, успамінаючы тэкст, 
ці наадварот: выгаворваюць словы так 
выразна, быццам хочуць атрымаць 
вышэйшую адзнаку. І ў тым вялікая 
заслуга і Дар’і Пататуркі, дарэчы, гэта 
яе дэбют на вялікай опернай сцэне, і 
Кацярыны Шымановіч, якім удалося 
данесці салістам ды іншым выканаў

цам стыль паводзінаў на сцэне. А пры 
гэтым выканаўцы і спяваюць, катаючы 
планшэтных лялек па сцэне, якія ўма
цаваныя на рухомых платформах!

Як прызнаваліся самі пастаноў
шчыкі, працаваць ім было і весела, 
і цікава. Скажу яшчэ і так: «Кошкін 
дом» у  Вялікім  — крэатыўны тэст 
на праверку дзяціннасці душы і даро
слага чалавека, выдатная магчымасць 
праверыць яго здольнасць паглыбляц
ца ў свет дзяцінства, уменне гуляць, 
адкідваючы стэрэатыпы «як трэба». І 
Даша, і Каця, і выканаўцы, і ўдзельнікі, 
а іх больш за 40 у спектаклі, гэты тэст 
прайшлі! Сведчу: вынік — станоўчы! 
Ва ўсялякім разе, я і мае калегі, з якімі 
давялося мець зносіны пасля спекта
кля, у тым пераканаліся.

Двухактовая опера атрымалася 
лёгкай, дынамічнай, насычанай музы
кай светлай, жыццесцвярджальнай. 
Кожнае дзеянне доўжыцца па 20 мі

нут. «Кошкін дом», як і разлічвалі па
станоўшчыкі, дазволіць бацькам па
гутарыць з дзецьмі ў антракце і пасля 
спектакля на тэмы маралі, пагаварыць 
пра музыку і пра тое, што ж такое жанр 
оперы. Дарэчы, разпораз у антракце 
гучалі дзіцячыя пытанні: чаму Кошка 
кацянят да сябе ў хату не пускае… Тое 
пацвярджае маё перакананне: дзяцінст
ву ўласціва натуральнае жаданне дапа
магчы тым, хто мае ў тым патрэбу.

У «Кошкіным доме» — стыльная 
сцэнаграфія. Яе асноўная дэкарацый
ная ідэя — канструктар, плюс аніма
цыя. На сцэне — кубікі, прастакутнікі, 
паралелепіпеды, сферычныя сегменты, 
якія служаць і курасаднем для юных 
пеўнікаў, і кармушкамі для свінак.

Канфлікт оперы выяўляецца хут
ка: да багатай цёткі Кошкі прыхо дзяць 
пляменнікісіроткі, яны жаласліва і 
пранікнёна спяваюць — просяць ежы 
і прытулку. А яна, вядома, іх не ўпу
скае, загадвае прагнаць. А потым сю
жэт разгортваецца ўсё хутчэй: у доме 
Кошкі ў час прыёму гасцей здараец
ца пажар. Застаўшыся без прытулку, 
Кошка разам з верным слугой Васілём 
шукае, дзе б пажіць, у Пеўня і Куры
цы, потым у Казла і Казы і, нарэшце, у 
Свінні — ва ўсіх тых, каго яна прымала 
ў сваім доме.

Але былыя Кошкіны госці адмаўля
юць пагарэльцам: ім не ўласціва быць 
міласэрнымі, маўляў, навошта абця
жарваць сябе чужымі праблемамі. І 
толькі бедныя кацяняты праяўляюць 
спагадлівасць і спачуванне ды ўпуска
юць у свой бедны домік пацярпелых.

Фінал оперы шчаслівы. На  ўсе 
праблемныя пытанні, пастаўленыя 
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перад гледачом, мы атрымаем адка
зы граматна выбудаваным сюжэтам 
у яго музычным дынамічным абрам
ленні. І, заўважу, прагучаць яны без 
дакучлівай дыдактыкі. Спагадлівасць 
і дабрыня ў казцы Вялікага тэатра — 
гэта абсалютныя каштоўнасці, якія 
не карэлююць з падыходам да жыцця: 
«ты мне — я табе». Бо кацяняты ад
казваюць дабром на бессардэчнасць і 
абыякавасць Кошкі, яе не асуджаюць і 
не крыўдзяцца. І гэта самы магутны па 
сваім уздзеянні духоўны ўрок.

Дарэчы, гэтая опера ў беларускім 
Вялікім пастаўлена ўпершыню. З’явіўся 
спектакль вельмі хутка, за пару меся
цаў, з улікам пажаданняў новага ды
рэк тара тэатра: Аляксандр Пятровіч 

схільны да пашырэння рэпертуару для 
дзя цей… І паглядзець спектакль мы 
паспелі. Наколькі мне вядома, опера 
была ў тэатры мастацкім саветам адо
брана, захоплена прынятая дзеткамі 
рознага ўзросту. Па словах работнікаў 
тэатра, і дзеці, і іх бацькі пакідалі залу 
з задаволенымі ўсмешкамі на тварах, 
рэзюмуючы: спектакль цікавы. Сама і 
я чула, як дзеці казалі: Кошка стала до
брайдобрай… Што пацвяр джае і маё 
адчайнае дзіцячае імкненне надзяліць 
Кошку пазітыўнымі рысамі характа
ру. Дарэчы, у тыя юныя гады мне так 
і не ўдалося паставіць «Кошкін дом»: 
усе магчымыя ўдзельнікі спектакля за
хварэлі на грып. І я была ў іх ліку. А по
тым прыйшло лета з яго вакацыямі, і 
новыя захапленні…

Працуючы над нататкамі, узяла з 
інтэрнэту водгукі школьнікаў на гэты 
выдатны твор Самуіла Маршака. Вось 
некаторыя з іх:

…П’есаказка Маршака «Кошкін 
дом» мне вельмі спадабалася. Шкада 
было кацянят — пляменнікаў Цёткі 
Кошкі. У пачатку казкі Кошка была 
занадта эгаістычнай і жорсткай у да
чыненні да кацянят, але перажытыя 
ёю і катом Васілём беды — пажар і ад
маўленне сяброў даць ім, пагарэльцам, 
прытулак — прымусілі яе змяніцца. 
У канцы творы Кошка з катом Васілём 
папрасіліся жыць у старую хатку да 
кацянят, і тыя, ведаючы, як страшна 
быць без дома, пусцілі іх да сябе. Гэтая 
п’есаказка вучыць дабрыні, спагад
лівасці, дапамозе бліжняму. Кожны, 
нават багаты, павінен памятаць, што 
заўтра ён можа апынуцца на месцы 
бяздомных…

…Казка вучыць нас праяўляць 
міласэрнасць і спачуванне да тых, 
хто мае патрэбу ў дапамозе. Вучыць 
не адварочвацца ад маючых патрэбу, 
вучыць умець паступіцца сваімі ін
тарэсамі, сваім спакоем для таго, каб 
зрабіць камусьці добрую справу.

…Кошка спачатку не выявіла спага
ды да бедных галодных пляменнікаў, і 
потым ёй ніхто не дапамог у бядзе, акра
мя тых жа самых пляменнікаў. Гэтая 
казка вучыць таму, што не тыя нашы 
сябры, хто з намі ў добрую гадзіну, 
а тыя, хто будзе з намі ў цяжкую хвіліну.

…У гэтай казцы можна знайсці 
шмат павучальнага, напрыклад, абы
якавасць, якую праяўляюць да нас су
седзі. Гэта няправільна і так не павінна 
быць…

Вось такія, крыху наіўныя, але 
шчырыя думкі дзяцей і падлеткаў па
цвярджаюць: казка «Кошкін дом» за
патрабаваная.

І яшчэ карысная інфармацыя з 
абшараў інтэрнэту. Самуіл Маршак 
перапісваў «Кошкін дом» тройчы, 
пашыраючы і дапаўняючы тэкст 
на працягу 25 гадоў. Прэм’ера пер
шай версіі адбылася ў пачатку 20х 
гадоў, у Краснадары. Маршак кіра
ваў там секцыяй дзіцячых дамоў і 
калоній, іх у маладой савецкай краі
не было мноства, і арганізаваў ра зам 
з групай былых беспрытульнікаў 
адзін з першых дзіцячых тэатраў 
у краіне, па прыкладзе якога потым 
пачалі арганізоўвацца ТЮГі… Але 
тое было пазней, а тады ў Красна
дары савецкі дзіцячы тэатр толькі 
зараджаўся — і рабіў гэта на правах 
самадзейнасці. Для пастановак спа

чатку перапрацоўвалі казкі вядо
мых пісьменнікаў, але потым пачаў 
з’яўляцца і арыгінальны рэпертуар. 
Менавіта тады будучы класік і зас
навальнік савецкай дзіцячай літара
туры і прыдумаў «Кошкін дом». Ле
гендарная п’еса была апублікавана 
ў 1922 годзе ў зборніку «Тэатр для 
дзяцей», у 1945 з’явіўся пашыраны 
варыянт, у  1947  выйшла першае 
асобнае выданне, у 1948 годзе для 
Тэатра лялек Абразцова быў напіса
ны трэці варыянт, які стаў канчатко
вым. «Кошкін дом» тройчы экрані
заваўся «Союз мульт фильмом», 
фірма «Мелодия» выпусціла пра 
гісторыю Кошкіных апартаментаў 
аўдыёспектакль, а тэатральных па
становак як у прафесійным, так і 
ў аматарскім тэатры было столькі, 
што й палічыць немагчыма.

Валянціна Ждановіч.
Фота Міхаіла несцерава.
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Прэм’ера оперы 
«Вілісы. Фатум» 
Джакама Пучыні, 
рэжысёрскі дэбют 
Аксаны Волкавай, 
заслужанай 
артысткі Беларусі, 
яшчэ наперадзе

Прыма ў новай ролі

П
ра тое, што Аксана Волка
ва расказала мастацкаму 
савету тэатра і як бачыць 
сваю пастаноўку, гаво
рыць Алена Балабановіч, 
вядучы рэдактар службы 

маркетынгавых камунікацый Вялікага 
тэатра.

— Спачатку, як прызнавалася Ак
сана, яна вельмі хвалявалася. Больш 
за тое — ёй было нават страшна. Але 
сабралася такая цудоўная каманда, 
што паступова да Аксаны прыйшла 
ўпэўненасць: яны робяць добры спек
такль. Над операй працавала пастано
вачная група: дырыжор Іван Касцяхін, 
мастак Этэль Іошпа (Расія), балетмай
стар Вольга Костэль, хормайстар Ніна 
Ламановіч. Гэта дыпломная праца 
Волкавай, якую яна будзе абараняць 
на сцэне тэатра. Дарэчы, педагог Ак

саны — прафесар кафедры опернай 
падрыхтоўкі і харэаграфіі, заслужаны 
дзеяч мастацтваў Беларусі, рэжысёр 
Маргарыта Мікалаеўна Ізворска
Елізар'ева.

Каб выбраць оперу для пастаноўкі, 
Аксана пераслухала вялікую коль
касць рознага музычнага матэрыялу. 
Але менавіта «Вілісы. Фатум» зачапіла 
яе прыгажосцю і эмацыйнасцю. Ды і 
сутыкненне светаў — рэальнага і эфе
мернага, па словах актрысы, вельмі 
добрая глеба для тэатральнай сцэны. 
«Мяне ўсхвалявалі героі, — казала 
яна. — Персанажы вельмі выразныя, 
а  з дапамогай сучасных мастацкіх 
сродкаў мы зможам ярка і дынамічна 
распавесці гісторыю кожнага з іх. Гэта 
гісторыя — пра сутыкненне дабра і 
зла, пра каханне і здраду, але самае 
галоўнае  — пра злачынства і пака
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ранне, а апошняе заўсёды чакае чала
века за тыя ўчынкі і дзеянні, якія ён 
здзяйсняе. Думаю, гледачы абавязкова 
ўбачаць паралелі і з раманам «Партрэт 
Дарыяна Грэя» Оскара Уайльда.

Этэль Іошпа, мастакпастаноў
шчык Маскоўскага музычнага тэатра 
імя Канстанціна Станіслаўскага і Ула
дзі міра НеміровічаДанчанкі, ства
рыла цікавыя дэкарацыі і касцюмы, 
дзе важную ролю нясуць сімвалы. Да 
прыкладу, такія: шкло, якое можа пра
чыт вац ца і як роўнядзь возера, і як 
люстэрка, і як дарога; яшчэ і кветкі — 
жывыя і завялыя; і матылёк як вобраз 
далікатнага жаночага пачатку; гэта 
і вэлюм як абяцанне новага жыцця; 
таксама і закальцаванае само дзеянне.

Дырыжор Іван Касцяхін натхніўся 
музычным матэрыялам, паводле яго 
словаў, пышным і сучасным. Харэо
граф Вольга Костэль паведаміла, што 
падзялілася некаторымі сваімі ціка
вымі ідэямі з рэжысёрам. Галоўны 
хормайстар, народная артыстка Бела
русі Ніна Ламановіч сказала пра тое, 
што развучвае са сваімі артыстамі 
хору арыгінальны матэрыял, які яшчэ 
не гучаў на сцэне Вялікага.

«Я з даверам стаўлюся да пастано
вачнай групы і да Аксаны Волкавай, 
якая вырашыла паспрабаваць сябе ў 
новай прафесіі. Спадзяюся, усе твор
чыя ідэі ўвасобяцца ў жыццё. Вельмі 
хочацца, каб мы гадавалі сваіх мала
дых рэжысёраў…» — сказаў на закан
чэнне мастацкі кіраўнік тэатра Валян
цін Елізар'еў.

Гіс торыя,  якая папярэднічае 
стварэнню паўнавартаснай двухакт

най оперы Джакама Пучыні такая. 
Факты сведчаць, што ідэя яе напісан
ня пераследвала маладога кампазітара 
з самага дзяцінства, яшчэ з тых часоў, 
калі юны сямнаццацігадовы Джака
ма пешшу прайшоў з роднай вёскі ў 
Пізу толькі для таго, каб захапіцца 
пастаноўкай Аіды Джузэпэ Вердзі. На
стаўнік юнага кампазітара ў міланскай 
кансерваторыі Понкіелі разумеў, што 
толькі ў оперы можа цалкам раскрыц
ца самабытны і яркі талент Пучыні. Ён 
параіў маладому кампазітару напісаць 
аднаактовую оперу для конкурсу, які 
быў абвешчаны ў 1883  годзе мілан
скім тэатрам «Ілюстрато». Понкіелі 
ўзяўся знайсці лібрэтыста, і неўзабаве 
Пучыні быў прадстаўлены вядомаму 
паэту Фердынанду Фантано, які выра
шыў, што для пачаткоўцакампазітара 
самым прыдатным будзе фантастыч
ны сюжэт. Такім чынам, лібрэта было 
напісана паводле старагерманскай ле
генды, сюжэт якой быў раней выкары
станы ў балеце «Жызэль» французкага 
кампазітара Адана. Опера атрымала 
назву «Вілісы». Неўзабаве яна была 
пастаўлена ў міланскім тэатры «Даль 
вермэ», прэм'ера адбылася 2 чэрвеня 
1884 года. Яна выклікала ўсеагульнае 
захапленне (1884) (https://operaguide.
ru/italianopera/).

Спадзяемся, што і мы яго адчуем. 
А пакуль пажадаем усім, хто заняты ў 
пастаноўцы, як і Аксане Волкавай, па
спяховага ўвасаблення творчых заду
маў. Верым, што па восені каранавірус 
цалкам адступіць, і мы ўжывую атры
маем асалоду ад новай оперы.

Міхаліна Чаркашына

Над операй 
працавала 
пастановачная 
група: дырыжор 
Іван Касцяхін, 
мастак Этэль 
Іошпа (Расія), 
балетмайстар 
Вольга Костэль, 
хормайстар Ніна 
Ламановіч. Гэта 
дыпломная праца 
Волкавай, якую яна 
будзе абараняць на 
сцэне тэатра. 
Дарэчы, педагог 
Аксаны — прафесар 
кафедры опернай 
падрыхтоўкі і 
харэаграфіі, 
заслужаны дзеяч 
мастацтваў 
Беларусі, рэжысёр 
Маргарыта 
Нікалаеўна 
Ізворска-Елізар’ева.
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з
Замест каравая — торт у выглядзе танка, палявая кух

ня, маладыя ў камуфляжы, ваенізаваны картэж… Гэта вя
селле ў стылі мілітары. Калі выбраць іншы прыкід, памя
няць афармленне і сцэнар, а, можа, і месца «дыслакацыі», 
атрымаецца ўжо свята аля «фэнтэзі», «рок», «панк», «сты
лягі», «кантры» і гэтак далей. Жаніха, нявесту і гасцей мо
гуць ператварыць у мафію, герояў любімага фільма, а само 
вяселле будзе нагадваць квэст ці мюзікл. Куды толькі ні за
ходзіць фантазія арганізатарў, каб зачапіць кліента! Сён
ня замаўляюць нават розыгрышы, калі да маладых пры
язджае «сапраўдная» аператыўная група, каб затрымаць 
іх за незаконнае захоўванне наркотыкаў — у падкінутых 
пакунках з белым парашком насамрэч насыпана цукровая 
пудра.

маладыя ў тапках?

Сёння можна падабраць для свята розныя забавы і 
афармленне. Для вашых паслуг — клоўны, мімы і фокуснікі, 
шаржысты, каляровы дым і фотабудкі, шоу мыльных бур
балак і карціны з пяску, запусканне галубоў і паветраных 
ліхтарыкаў, шакаладныя фантаны і дэкор ручной работы. 
Былі б толькі грошы! Маладых могуць пакатаць у карэце, 
лімузінах, на цеплаходзе, верталёце, паветраным шары, ды 
нават на танку. Памяшканне дэкаруюць пад любы сцэнар. 

Адпаведна, і гасцям прыйдзецца прытрымлівацца пэўнага 
дрэскоду. А чаму б не дамовіцца, каб усе сяброўкі нявесты 
прыйшлі ў сукенках аднаго колеру ці, як варыянт, падабралі 
адзенне пад колеры вясёлкі?..

На што толькі ні ідуць самі жаніх і нявеста ў пошуку 
арыгінальнасці — вяселле на роварах, байках, у самалёце, 
у супермаркеце, у аквапарку, са скачкамі з тарзанкі ці з па
рашутам, з пэўнымі «прыкідамі», напрыклад, калі маладыя 
і госці прыходзяць… у піжамах і тапках.

Апошнім часам загаварылі пра экавяселлі, падчас якіх 
не выкарыстоўваецца пластык, і наогул усё святкаванне ар
ганізоўваецца так, каб адходы пасля яго былі зведзены да 
мінімуму. Маладыя на такім вяселлі могуць замест кветак 
збіраць цацкі і пачастункі, якія пасля перадаюць дзіцячаму 
дому, альбо саджаць дрэвы ці вывучаць радавод і рыхтава
ць кнігу, дзе распавядаецца гісторыя сем’яў жаніха і нявес
ты. Відаць, вяселле як проста шоу ці забава многіх сучасных 
маладых ужо не задавальняе і пары хочуць напоўніць яго 
нейкім сэнсам.

Можа, таму расце попыт на беларускія вяселлі, якія ла
дзяц ца ў замках ці аграсядзібах. Таксама маладыя заказва
юць выязныя рэгістрацыі, калі, у адрозненне ад класічнага 
роспісу ў загсе, можна падабраць любую абстаноўку, пры
думаць сюжэт і музычнае афармленне, пад якое маладыя 
абмяняюцца пярсцёнкамі.

Вяселлі  
ў розных сТылях 
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Хіба не запомніцца цырымонія, што праходзіць у адной 
з самых прыгожых залаў Мірскага замка? Тым больш, калі 
пару будзе сустракаць сам Пане Каханку? «Царскія вяселлі» 
ладзяцца і ў Новым замку ў Гродне. Часам пад яго маладыя 
і госці стараюцца падабраць касцюмы, каб усё нагадвала 
Сярэднявечча. Уласна, рэквізіт для такіх стылізацый сёння 
могуць прапанаваць у святочных агенцтвах. Вам арганізу
юць і рыцырскае шоу з двубоямі на шаблях і мячах, гасцям 
дадуць пастраляць з лука, пазнаёмяць са старажытнай му
зыкай, танцамі ды забавамі. Але не ўсе маладыя адразу ме
цяць у шляхту ці князёў. І на вяселлі, зладжаным па народ
ных традыцыях, таксама нікому сумаваць не давядзецца.

свята ў вышыванках

У нашых продкаў працэс стварэння новай сям’і быў 
складаным і працяглым рытуальнаабрадавым комплексам. 
Вяселлю маглі папярэднічаць сватанне, запоіны, змовіны, 
агледзіны (калі бацькі высвятлялі стан гаспадаркі хлопца ці 
дзяўчыны, і ці здольныя будуць маладыя забяспечыць сваю 
сям’ю).

Гэта сёння будучыя нявесты спраўляюць дзявочнікі 
ў кавярнях, танцавальных клубах, аквапарках ці ў спаса

лоне. А раней у паненскі (дзявочы) вечар усе былі заняты 
важнай справай — рабіўся вясельны вянок для нявесты і 
ўпрыгажэнні да свята. А чаго варты абрад выпякання ка
равая! У Моталі сёння — гэта адна з самых запатрабаваных 
«фішак» падчас экскурсій, на якія возяць у тым ліку замеж
ных турыстаў. Госці дапамагаюць майстраваць з паперы і 
стужак кветкі, у якія пасля «апранаюць» каравай.

Наогул, «каравайны» бізнес трэба развіваць, тым больш 
што апошнім часам на такую прадукцыю попыт павялічыўся. 
«Мы цяпер на Брэстчыне рэалізуем праект па падтрымцы жа
ночага прадпрымальніцтва, і адна з ідэй, вартая ўвагі, — гэта 
закупка печы, у якой можна рабіць вялікія караваі», — дзеліц
ца старшыня праўлення грамадскага аб’яднання «Адпачынак 
у вёсцы» Валерыя Кліцунова. У Беларусі выдатна працуюць 
Дамы культуры і цэнтры рамёстваў, якія маглі б падключац
ца да правядзення вяселляў у народных традыцыях. Многія 
аграсядзібы супрацоўнічаюць з фальклорнымі калектывамі, 
што дазваляе праводзіць розныя імпрэзы на даволі высокім 
узроўні. Летась у аграсядзібе «Стулы» адшумеў шыкоўны вя
сельны фэст, маладыя і госці (дарэчы, усе былі ў вышыванках) 
з задавальненнем акунуліся ў старажытны абрад.

Гаспадыня сядзібы «Прыазёрнай» — культуролаг, у мі
нулым рэжысёр, таксама можа дапамагчы маладым зладзіць 
шыкоўнае свята. Напрыклад, галандзец і францужанка там 
адзначылі вяселле, стылізаванае пад паганскае.

Аматараў беларускага фальклору і культуры чакаюць 
у сядзібе «Палескія традыцыі». У гаспадароў ёсць вялікая 
калекцыя касцюмаў палешукоў, і гасцям дазволяць у іх ап
ранацца.

Часам для маладых праводзяцца і майстаркласы, нап
рыклад, іх вучаць народным танцам, кавальству, жаніх 
і нявеста робяць з гліны гаршкі ці якіянебудзь сувеніры 
на памяць. А чаму б не навучыць будучую жонку ткаць, 
вышываць, гатаваць беларускія стравы?..

«Вяселлі на вёсцы заўсёды праходзяць паіншаму, — 
заўважае Валерыя Кліцунова. — Там іншая ежа, спевы, 
захавалася каласальная нематэрыяльная спадчына, а су
дакрананне з нашай культурай — гэта неверагодна цікава! 
Аграсядзіба — не проста пляцоўка для правядзення вясел
ля. Важна яшчэ прадумаць, як ладзіць святы, каб знаёміць 
лю дзей з беларускімі традыцыямі, культурай, падвы шаць 
павагу да свайго, вучыць ім захапляцца».

Алена ДзядзюляВяселле ў народным стыле
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У Рэс пуб лі кан скай мас тац кай га
ле рэі «Па лац мас тац тваў» па 
ву лі цы Каз ло ва ў Мін ску тра

ды цый на ў май скія дні ла дзяць экс
па зі цыю з тво раў ве тэ ра наў Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. Не здра дзі лі гэ тай 
тра ды цыі ар га ні за та ры і сё ле та, прад
ста віў шы вы ста ву «75 га доў Па мя ці». 
У за ле вы ве сі лі пра цы мас та коў, якія 
са мі прай шлі па су ро вых сцеж ках той 
вай ны, ве да лі пра яе, што на зы ва ец ца, 
не па чут ках.

Так, зна мя наль ны юбі лей — 75 га
доў з дня Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын
най вай не — на гад вае нам пра па дзеі 
і вы ні кі мі ну ла га, пра ге ра іч ныя і тра
гіч ныя ста рон кі гіс то рыі ХХ ста год дзя. 
Сён ня нас ад дзя ляе ад пе ра мож на га 
мая 1945 го да вя лі кі ад рэ зак ча су. І гэ
ты вы стач ны пра ект пад час сё лет ня га 
юбі лею га во рыць пра Па мяць. Ме на ві

та яна ста ла асноў ным і пе ра ка наў чым 
кам па не нтам твор час ці тых бе ла рус кіх 
мас та коў, якія ў аса біс тай бія гра фіі ме
лі да чы нен не да дра ма тыч ных па дзей 
вай ны.

Знач ная част ка гэ тай экс па зі цыі 
дэ ман струе гле да чам ра бо ты з но ва
га пра ек та Бе ла рус ка га са ю за мас та
коў «За ла тая ка лек цыя». Гэ та больш 
за 100 жы ва піс ных па лот наў і гра фіч
ных ліс тоў з фон даў гра мад скай ар га
ні за цыі, на пі са ных з па чат ку 1960х 
па 1990 га ды і пры све ча ных тэ ме вай
ны. Мно гія аў та ры прад стаў ле ных 
тво раў — Л. Шча мя лёў, М. За лоз ны, 
М. Дан цыг, В. Цвір ка, Я. Зай цаў, І. Ста
се віч, У. Сталь ма шо нак, Г. Ва шчан ка, 
І. Ба саў, М. Се ля шчук ды ін шыя — вы
дат ныя май стры са вец ка га і су час на
га ай чын на га мас тац тва. Маш таб ныя 
па лот ны гэ тых мас та коў пе ра ка наў ча 

рас кры ва юць ус пры ман не па дзей вай
ны і лё су яе звы чай ных удзель ні каў 
у кан тэкс це кан цэп цыі Па мя ці як най
важ ней шай ма раль най ка тэ го рыі.

На вы ста ве мож на бы ло па зна ё
міц ца як з хрэс та ма тый ны мі, доб ра 
вя до мы мі тво ра мі, так і з ра бо та мі, 
зна ё мы мі толь кі спе цы я ліс там. Аб’
яд ноў ва юць кар ці ны з ка лек цыі Бе
ла рус ка га са ю за мас та коў у ад ной экс
па зі цый най пра сто ры тыя шчы рыя і 
са праўд ныя эмо цыі, якія яны вы клі
ка юць у гле да чоў. «У гэ тых ра бо тах 
пе ра кон вае аса біс тае ўспры ма нне вай
ны. Ня гле дзя чы на ка но ны і ўмо вы, 
якія ў той мо мант бы лі ўста ноў ле ны 
для мас тац тва, у кар ці нах на шых па
пя рэд ні каў гу чыць жы вы, шчы ры го
лас са праў да на га жы ва пі су, — лі чыць 
стар шы ня Бе ла рус ка га са ю за мас та коў 
Глеб От чык. — На ват тыя мас та кі, якія 

У розных выставачных залах, 
але ў адной мастацкай прасторы 
сустрэліся работы беларускіх 
мастакоў, прысвечаныя 
75-годдзю Перамогі  
ў Вялікай Айчыннай вайне 

УсХВАляВАНАсць  
тВорчАгА  
ВыкАзВАННя
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не ўдзель ні ча лі ў ба я вых дзе ян нях, 
прый шлі ў твор часць у пас ля ва ен ны 
час, вы рас лі пад ура жан нем баць коў
скіх гіс то рый, ус пры ма лі вай ну як 
част ку ўлас на га жыц ця».

Вы ста вач ны пра ект «75 га доў Па
мя ці» не дае ацэ нак па дзе ям ва ен на га 
ча су. Ён дае магчымасць прадоўжыць 
асэн са ван не вай ны на прыкладзе тво
раў су час ных аў та раў, па каз вае сён
няш нюю эва лю цыю ад но сін да тра гіч
ных ста ро нак гіс то рыі кра і ны мі ну ла га 
ста год дзя.

Ся род удзель ні каў вы ста вы  — 
прад стаў ні кі роз ных па ка лен няў, ужо 
ста лыя і зу сім ма ла дыя аў та ры. Асаб
лі вая ўва га на да дзе на тво рам 
на род ных мас та коў Бе ла ру сі.

Вай на  — гэ та не  толь кі 
боль і смерць, кроў, вы бу хі 
сна ра даў, пе ра мож ныя са лю
ты. Вай на — гэ та са праўд нае 
сяб роў ства, вер насць, вост рае 
ад чу ван не пры га жос ці зям лі, 
якую трэ ба ра та ваць ад во ра
гаў. Гэ та ўспа мі ны і раз ва гі.

Кан цэп цыі ра бот су ча
ных аў та раў да во лі шы ро кія. 
Мас та кі пароз на му пе ра
жы ва юць тэ му вай ны і пе ра
мо гі, мі ну ла га і су час нас ці. 
Мас тац кая вы ста ва да зва ляе 
кож на му твор цу пра маў ляць 
пасвой му, га ва рыць моўч кі, 
удум лі ва, да лі кат на і глы бо ка 
эма цы й на. Яна так са ма да
зва ляе лю бо му, на ват са ма
му па тра ба валь на му гле да чу, уба чыць 
у экс па зі цыі неш та но вае, ці ка вае, су
гуч нае з яго унут ра ны мі ад чу ван ня мі, 
і ад чуць жы вы вод гук у сэр цы.

Тэ ма Вя лі кай Ай чын най вай ны 
асаб лі вая і для ма ла дых мас та коў. Для 
ўну каў і праў ну каў пе ра мож цаў гэ та 
тэ ма ча ла ве чых па ку таў і вар тас ці ча
ла ве ча га жыц ця, за ха ван ня па мя ці пра 
подз ві г, вы яў лен не хіст кас ці і крох кас
ці су час на га свету пе рад велізарнымі 
пагрозамі.

З упэў не нас цю мож на ска заць, 
што бе ла рус кае вы яў лен чае мас тац
тва змаг ло і праз 75 га доў за ха ваць да 
тэ мы Вя лі кай Ай чын най вай ны са мае 
сур’ ёз нае стаў лен не. Да рэ чы, у роз ны 
час ні адзін са зна ка мі тых мас та коў, 
чые ім ёны ўвай шлі ў за ла ты фонд на
цы я наль най куль ту ры — За ір Азгур, 
Ва лян цін Вол каў, Анд рэй Бем бель, 
Іван Ахрэм чык, Яў ген Зай цаў, Мі ха
іл Са віц кі, Вік тар Гра мы ка, Гаў ры іл 

Ва шчан ка, Ула дзі мір Сталь ма шо нак, 
Май Дан цыг, Ле а нід Шча мя лёў, Ва сіль 
Су ма раў ды ін шыя, — не змог за стац ца 
ў ба ку ад гэ тай тэ мы.

Так, ва ен ная эпо ха — не толь кі 
ча ла ве чыя ах вя ры, боль страт. Гэ та 
яшчэ ве лі зар ны свет па чуц цяў і пе
ра жы ван няў са сва і мі са цы яль ны мі, 
ма раль ны мі асаб лі вас ця мі. І кож нае 
па ка лен не мас та коў шу ка ла ўлас
ны ключ да рас крыц ця гэ та га све ту. 
Мас тац тва 1940–1950х га доў, якое па 
сут нас ці з’яў ля ец ца пунктам ад лі ку ў 
раз віц ці ва ен най тэ мы, у ней кай ме
ры пры ня та па пра каць у свое асаб лі
вай ла кі роў цы тых па дзей, за ліш няй 

іх па ста но вач нас ці. Ад нак, раз гля да
ю чы тыя тво ры, не вар та за бы ваць, 
што гэ тая, на чый сьці ця пе раш ні по
гляд, «ла кі роў ка» пе ра да ва ла шчы
рыя па чуц ці. З’яў ля ю чы ся ад на ча
со ва і да ку мен там эпо хі, і аса біс тым 
пе ра жы ван нем мас та ка, і част кай 
усе агуль на га ду хоў на га ўзды му, яны 
мо гуць быць зра зу ме лыя толь кі ў та
кім адзі ным кан тэкс це. А да свое асаб
лі вай вы яў лен чай лі та ра тур нас ці, ін
сцэ ноў кі ва ен ных па дзей пры во дзіў 
сам мас тац кі ме тад «вя лі ка га сты лю», 
які па тра ба ваў шмат лі кіх пад рых
тоў чых эцю даў і эс кі заў, улас ці вая 
бе ла рус кай шко ле са цы я ліс тыч на га 
рэа ліз му ўста ноў ка на дак лад ную пе
ра да чу на ту ры. Мас тац тва та го ча су 
бы ло не па срэд ным вод гу кам на яшчэ 
зу сім ня даў нія, што на зы ва ец ца, 
не асты лыя па дзеі вай ны. Ад сюль — 
васт ры ня і ўсхва ля ва насць твор ча га 
вы каз ван ня.

Вя ду чыя мас та кі пер ша га пас ля ва
ен на га па ка лен ня аба вяз ко ва зна хо дзі
лі пе ра ка нальныя вы яў лен чыя ра шэн
ні для сва іх кар цін, што і вы зна чы ла 
іх твор чае даў га лец це. Кла сі кай ста лі 
маш таб ныя шмат фі гур ныя кам па зі
цыі Яў ге на Зай ца ва, Сяр гея Ра ма на ва, 
Іва на Ахрэм чы ка, Ва лян ці на Вол ка ва, 
скульп тур ныя парт рэ ты За іра Азгу
ра і Анд рэя Бем бе ля. Важ ную ро лю ў 
фар ма ван ні па тры я тыч най тэ ма ты
кі вы яў лен ча га мас тац тва вы кон ва лі 
фран та выя ма люн кі і эцю ды, у якіх 
аў та ра мі бы лі за фік са ва ныя бу дзён
ныя ім гнен ні вай ны. Ужо ў тыя га ды 
бы лі вы пра ца ва ны сю жэ ты і ма ты вы, 

якія ста лі ў да лей шым ты по вы мі: 
тра ге дыя гі бе лі ге роя, су праць ста
ян не, го рыч страт, дра ма тыч ныя 
ка лі зіі бою… Вя ду чае мес ца ся
род іх за няў пар ты зан скі эпас, які 
рас кры ваў мност ва раз на стай ных 
жыц цё вых і ма раль ных ас пек таў 
вай ны, шмат у чым вы зна чыў шы 
эва лю цыю бе ла рус ка га вы яў лен ча
га мас тац тва.

з ця гам ча су стаў лен не да ва
ен най тэ мы па ча ло мя няц ца. 
З’яў ля юц ца ін шыя ма ты вы 

і ак цэн ты, га лоў ным ста но віц ца 
не да ку мен таль ная дак лад насць, 
а рас крыц цё глы бо ка га фі ла соф
ска га сэн су па дзей, су вя зі ча соў, 
аб агуль нен не і пуб лі цыс тыч насць. 
Не  ўсё тут ад ноль ка ва каш тоў
на, ад нак не су мнен на, што гэ ты 
кі ру нак уз ба га ціў і па шы рыў га

ры зон ты вы яў лен ча га мас тац тва. І 
ва ен напа тры я тыч ная тэ ма ты ка ў цэ
лым, маг чы ма, ады гра ла тут га лоў ную 
ро лю. Яе з пос пе хам рас пра цоў ва лі 
тыя ж Ле а нід Шча мя лёў, Ге ор гій Па
плаў скі, Вік тар Гра мы ка, Мі ка лай На
за ран ка, Ба рыс Арак чэ еў. Ма раль ныя 
ма ты вы, якія амаль не су стра ка лі ся ў 
іх тво рах ра ней, ста но вяц ца вя ду чы
мі — на па лот нах дра ма ча ла ве чых 
лё саў. На ва тар скі мі ў вы ра шэн ні тэ
мы ста лі «Пар ты зан скае вя сел ле» Мая 
Дан цы га, «Маё на ра джэн не» Ле а ні да 
Шча мя лё ва, тво ры Мі ха і ла Са віц ка га, 
у якіх вя лі кае зна чэн не ме ла аса цы я
тыў нажан ра вая ас но ва. А з да па мо
гай ме та фар і сім ва лаў на бы ва юць моц 
на пер шы по гляд бу дзё ныя па дзеі.

Але не ўза ба ве зноў абу джа ец ца 
ці ка васць да сут нас ці да ку мен таль
ных пад ра бяз нас цяў. Тво ры не ка то
рых мас та коў ужо ў 1970х на сы ча
ныя імк нен нем вяр нуц ца ў мі ну лае, 
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ад чуць яго ва ўсёй праў дзі вас ці, што 
ві да воч на па шмат фі гур ных кам
па зі цы ях Іва на Ці ха на ва, Ана то ля 
Шыб нё ва, Сяр гея Ра ма на ва. У гэ ты 
час Мі ха іл Са віц кі ства рае адзі ную ў 
сва ім ро дзе се рыю «Ліч бы на сэр цы», 
за сна ва ную на аў та бія гра фіч ным ма
тэ ры я ле. Па лот ны се рыі — не прос та 
дра ма тыч ны аповед пра вы пра ба ван
ні вай ны. Гэ та па сут нас ці на пру жа
ны ма на лог удзель ні ка і свед кі тых 
жу дас ных па дзей. Не здар ма трак тоў
ка ва ен най тэ мы Мі ха і лам Са віц кім 
рэз ка вы лу ча ец ца сва ёй асаб лі вай 
эма цы й нас цю.

Улас на ка жу чы, для мно гіх мас
та коў, у  тым лі ку і для ўдзель ні каў 
ва ен ных дзе ян няў, з ча
сам га лоў ны мі ва ўва саб
лен ні вай ны ста но вяц ца 
ме на ві та звя за ныя з ёй 
раз на стай ныя ча ла ве чыя 
эмо цыі, якія зна хо дзяц ца 
паза ідэа ла гіч нымі ра м
камі. І эмо цыі гэ тыя па
збаў ля юц ца бы лой васт
ры ні, ні бы па кры ва юц ца 
па ці най ча су, вы зна ча
юц ца стры ма най тугой 
або эле гіч ным на стро ем. 
Та кія пра цы «Сал да ты», 
«У  не ўмі ру часць»  — Іо
сі фа Бе ла но ві ча, «Вяс на», 
«Тры вож ная зі ма» — Кі ма 
Шас тоў ска га.

Ч а с  ц я  к о м  а ў  т а  р ы 
з вя р  т а  юц  ц а  д а  т э  м ы 
«Жан чы на і вай на», якая 
шы ро ка вар’ і ру ец ца ад 
сю жэ таў пра бе жан цаў, 
адзі но кіх удоў, спус то ша
най зям лі — да аб агуль не
ных, сім ва ліч ных воб ра заў. На прык
лад, на  кар ці не Іо сі фа Белановіча 
«22 чэр ве ня. Брэсц кая крэ пасць «фі
гу ра Ма ці ў жа лоб ным адзен ні з дзі
цем на ру ках аса цы ю ец ца з кла січ ным 
ма ты вам па мі нан ня. З лі рыч най мяк
кас цю гэ тая тэ ма вы ра ша на ў ад ной з 
са мых зна ка мі тых кар цін Фё да ра Ба
ра ноў ска га «Лаз ня». Жыц ця ра дас ны 
бы та вы сю жэт, які апя вае жа но чую 
пры га жосць, ства рае аша лам ляль ны 
кант раст з не ча ла ве чай тра гіч нас цю 
ва ен на га ча су. У цэ лым, па чы на ю чы 
з 1970х га доў усё час цей паў ста юць 
кам па зі цыі сім ва ліч на га пла на, у якіх 
тэ ма ге ра іч на га мі ну ла га па да ец ца 
апа срэд на — праз лю дзей, пры ро ду, 
ар хі тэк ту ру, прад ме ты.

Па доб ны па ды ход атры маў шы
ро кае рас паў сюдж ван не і ў пра цах 
апош ніх двух дзе ся ці год дзяў. Як пра
цяг гэ тай лі ніі ўспры ма юц ца вы ка
на ная ў за вост ра намі ні ма ліс тыч най 
ма не ры кар ці на Ула дзі мі ра Ко жу ха 
«Ста ры ге не рал і хлоп чык», па бу да
ва ная па прын цы пе фраг мен тар на га 
кі на кад ра, рэ лі гій насім ва ліч ныя сю
жэ ты Ры го ра Не сце ра ва («Ім гнен ні 
веч нас ці»), Над зеі Лі вен це вой («Год 
1941»).

Ад на з асаб лі вас цяў су час най 
трак тоў кі тэ мы вай ны, якая ві
да воч на вы яві ла ся і ў ця пе раш

няй экс па зі цыі ў га ле рэі «Па лац мас
тац тваў», — у тым, што ўжо ра ней бы лі 

зной дзе ны і вы ка ры ста ны прак тыч на 
ўсе воб раз ныя і мас тац кія яе ра шэн
ні. Бо не ад на ра зо ва звяр та лі ся мас та кі 
да вы яў лен ня зла, муж нас ці і ге ра із му, 
пе ра да ючы ўсё гэ та зна ё мы мі, хрэс
та ма тый ны мі срод ка мі. Мно гія жы
ва піс цы пра цяг ва лі вы ка рыс тоў ваць 
спад чы ну са вец ка га ба таль на га жан ру 
ў ад люст ра ван ні ва ен ных эпі зо даў — 
як на гіс та рыч ным, так і на су час ным 
ма тэ ры я ле. Як плас тыч нае ўва саб
лен не тэ мы да гэ туль за хоў ва ец ца ў 
жы ва пі се і скульп ту ры тра ды цый ны 
парт рэт ве тэ ра на — «Парт рэт баць кі» 
Ула дзі мі ра Глад ко ва, «Парт рэт Ге роя 
Са вец ка га Са ю за пал коў ні ка Зо та ва» 
Мі ка лая Ва лын ца, «Парт рэт пе ра мож
цы» Аляк санд ра Бат ві нён ка.

І ўсё ж, ха рак тэр ным з’яў ля ец ца 
тое, што на ця пе раш няй вы ста ве бы
лі прад стаў ле ны лі рыч ныя пей за жы 
і на цюр мор ты мас та коўве тэ ра наў. 
Хоць тэ ма вай ны ў гэ тых ра бо тах па
ра ней ша му пры сут ні чае. Яна рэ аль на 
ад чу ва ец ца то праз вы бар пей заж на га 
ма ты ву, то ў вы гля дзе воб раз на га ўспа
мі ну пра да лё кае мі ну лае («Фран та выя 
да ро гі» Аляк сея Зін чу ка, «Аку па цыя» 
Ле а ні да Шча мя лё ва, «Год 1945. 3 ма ёй 
бія гра фіі» Мі ка лая На за рчу ка).

Так, уба чыць на вы ста ве, якая на
зы ва ла ся «75 га доў Па мя ці», мож на 
бы ло і пра цы ма ла дых мас та коў пост
са вец кай эпо хі. Ка лі ка заць шчы ра, да
лё ка не ўсе з іх вы ра ша юц ца звяр нуц ца 

да тэ мы так зва на га 
«гра ма дзян ска га гу
чан ня», якая пра ду
гледж вае вя лі кую 
ад каз насць аў та ра. І 
спра ва тут не ў са мім 
ма тэ ры я ле, па тэн
цы ял яко га яшчэ да
лё ка не вы чар па ны, 
а  ў пэў ным су пра
ці ве гэ та га ма тэ ры
я лу. Тэ ма вай ны, як 
свай го ро ду не толь
кі са цы яль ны, але і 
куль тур ны фе но мен, 
не па тра буе аба вяз
ко вай па фас нас ці 
мас  т а ц  ка  й  мо вы. 
Яна заў сё ды бы ла і 
за ста ец ца бліз кай 
веч ным праб ле мам 
даб ра і зла, шчас
ця і па кут, жыц ця 
і смер ці, вер нас ці і 
здра ды  — сло вам, 

уся му та му, што з’яў ля ец ца тры ва лай 
ас но вай для твор час ці ў лю бым сты лі, 
кі рун ку і ма тэ ры я ле. На ва тар скае пра
чы тан не тэ мы, на кшталт та го, як гэ та 
ад бы ло ся ў бе ла рус кім вы яў лен чым 
мас тац тве, мо жа з’я віц ца толь кі ў вы
ні ку но вых по шу каў, сва бод на га твор
ча га пе ра асэн соўван ня тра ды цый ных 
ува саб лен няў па дзей. Гэ ты вы нік на
да лей бу дзе шмат у  чым за ле жыць 
ад па тра ба ван няў ча су, пра фе сій на га 
май стэр ства і досведу но ва га па ка лен
ня мас та коў.

Не су мнен на, для мас та коў ста
рэй ша га па ка лен ня вай на бы
ла част кай іх бія гра фіі. Мно гія 

іх тво ры ста на ві лі ся прос та эпіч ным 
рас по ве дам, час ця ком па бу да ва ным 

мастацтва
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на  кан крэ ты цы рэ аль ных сю жэ таў. 
Але чым да лей ады хо дзіць ад нас час 
тых ва ен ных па дзей, тым час цей мас
та кі звяр та юц ца да яго з да па мо гай 
воб раз най трак тоў кі: псі ха ла гіч най, 
ра ман тыч най аль бо лі рыч най. Вай на 
ста ла на бы ваць «ча ла ве чы» твар. Но
выя аў та ры не толь кі ад люст роў ва лі 
пэў ныя рэ аль ныя аб ста ві ны і ўчын кі 
ге ро яў сва іх кар цін, яны шу ка лі аса
цы я цыі, пе ра да ва лі эмо цыі, тужылі, 
ра да ва лі ся, вы каз ва ю чы ўсё гэ та, сто
я чы ля маль бер та. Для мас та коў не як 
на ту раль на ад кры ла ся маг чы масць пе
ра да ваць свае шчы рыя дум кі і па чуц ці.

Мож на сме ла ка заць, што і ў XXІ 
ста год дзі ва ен напа тры я тыч ны жанр 
атры маў да лей шае раз віц цё. Але ўся 
роз ні ца ў тым, што ка лі ра ней пра 
вай ну ка за лі «ад пер шай асо бы», аў
та ры асаб лі ва ары ен та ва лі ся на ўлас
ныя ўспа мі ны, то  сён ня мас та кі 
«пра чыт ва юць» тэ му аса цы я тыў на, 
пе ра кла да ю чы яе на  гіс та рыч ную 
праб ле ма ты ку, на муж насць лю дзей 
у ба раць бе з во ра гам, на ад люст ра
ван не ра дас ці за пе ра мо гу. Кі раў нік 
сту дыі ва ен ных мас та коў, ство ра най 
пры Мі ніс тэр стве аба ро ны, Мі ка лай 
Апі ёк лі чыць: «На ша за да ча — не згу
біць тое леп шае, што бы ло да сяг ну та 
па пя рэд ні ка мі. Мы прак тыч на не ма
ем та буя ва ных тэм. Усё за ле жыць ад 
здоль нас цяў і сме лас ці мас та ка, яго 
гра ма дзян скай па зі цыі. Ка лі хтось ці 
імк нец ца па глыб ляц ца ў гіс то рыю, 
ня хай не шу кае для ся бе толь кі са мыя 
эфект ныя яе мо ман ты. Гэ та прын цы
по ва — па каз ваць не толь кі пе ра мо гі, 
але і па ра зы, ра дасць і боль, на шу сі лу, 
сме ласць і муж насць. Не аб ход на быць 
сум лен ны мі пе рад гіс то ры яй і су час
нас цю». 

Сён ня мас та кісту дый цы імк нуц ца 
вы ву чыць умо вы су час най ар мей скай 
служ бы. Пас ля па ез дак на кан крэт ныя 
во ін скія аб’ ек ты шмат лі кія за ма лёў кі 
ды эцю ды кла дуц ца ў асно ву кар цін 
на вай ско вую тэ ма ты ку. Зга даю толь кі 
не ка то рыя з іх: «Вы пуск ні кі Мінск ага 
су во раў ска га» Мі ка лая Апі ё ка, «Буй
ніц кае по ле» Ула дзі мі ра Урод ні ча, «Ба
ла да пра лёт чы ка Ула дзі мі ра Кор ва та» 
Ула дзі мі ра Гар дзе ен кі. А ары ен та цыя 
на да сяг нен ні са вец ка га ба таль на га 
жы ва пі су да па ма гае сту дый цам ад чу
ваць ся бе ўпэў не на на вы шы ні твор
чай пе ра ем нас ці.

«75  га доў Па мя ці»  — без пе ра
боль шан ня, гран ды ёз ны вы ста вач ны 

пра ект. І спра ва, ма быць, на ват не ў 
яго маш та бах, хоць на ват ста ра жы лы 
не ўзга да юць: ка лі гэ та ўся пра сто ра 
мінск ага Па ла ца мас тац тваў ад да ва
ла ся на ад ну вы ста ву. Але экс па зі цыя, 
ба га тая мас тац кай раз на стай нас цю 
вы со кай год нас ці, та го па тра ба ва ла. І 
ра шэн не ар га ні за та раў — а гэта праў
лен ня Бе ла рус ка га са ю за мас та коў — 
бы ло аб са лют на апраў да ным.

без умоў на, лёс вы яў лен ча га мас
тац тва Бе ла ру сі ў са ра ка выя га ды 
мі ну ла га ста год дзя быў цес на звя

за ны з хо дам ва ен ных па дзей. Част ка 
мас та коў апы ну ла ся на фрон це, част
ка да лу чы ла ся да пар ты зан ска га ру ху. 
Ня гле дзя чы на цяж кія ўмо вы мас та кі 
пра ца ва лі пад час вай ны. Яны знай шлі 
для ся бе больш зруч ныя фор мы ад
люст ра ван ня рэ ча іс нас ці: ма лень кія 
эцю ды, на кі ды, фран та выя за ма лёў кі, 
пла ка ты і ка ры ка ту ры, парт рэ ты. Пас
ля вы зва лен ня Бе ла ру сі мас та кі ра бі лі 
шмат лі кія твор чыя ка ман дзі роў кі па 
мес цах ва ен ных па дзей, ства ра лі воб
ра зы ге ро яў вай ны. У па ста ян най экс
па зі цыі ў На цы я наль ным мас тац кім 
му зеі прад стаў ле ны тво ры жы ва пі су, 
гра фі кі, скульп ту ры, дэ ка ра тыў на
пры клад но га мас тац тва, пры све ча ныя 
аба ро не Брэсц кай крэ пас ці, воб ра зам 
пар ты зан і пра слаў лен ню па мя ці Ге ро
яў Са вец ка га Са ю за, за гі нулых пад час 
вай ны. Баць ка Мі най (Мі най Шмы
роў), Мі ка лай Гас тэ ла, Леў Да ва тар, 
Аляк сей Да ну ка лаў, Кан стан цін За сло
наў, Пётр Куп ры я наў, Але на Ма за нік, 
Мі ха іл Сіль ніц кі і дзед Та лаш (Ва сіль 

Та лаш) — гэ та ге роі, подз ві гі якіх на
тхня лі мас та коў.

У экс па зі цыі му зея мож на ўба чыць 
тво ры боль шас ці на род ных мас та
коў Бе ла ру сі, якія ства ра лі мас тац
кі ле та піс Вя лі кай Ай чын най вай ны: 
За іра Азгу ра, Ана то ля Ані кей чы ка, 
Іва на Ахрэм чы ка, Анд рэя Бем бе ля, 
Гаў ры і ла Ва шчан кі, Ва лян ці на Вол ка
ва, Аляк сея Гле ба ва, Вік та ра Гра мы
кі, Льва Гу мі леў ска га, Мая Дан цы га, 
Яў ге на Зай ца ва, Ар ле на Каш ку рэ ві ча, 
Ра і сы Куд рэ віч, Паў ла Мас ле ні ка ва, 
Ге ор гія Па плаў ска га, Мі ха і ла Са віц
ка га, Сяр гея Се лі ха на ва, Ула дзі мі ра 
Сталь ма шон ка, Ві та ля Цвір кі, Ва сі
ля Ша ран го ві ча, Ле а ні да Шча мя лё ва. 
Толь кі адзін прык лад. Для кар цін Мая 
Дан цы га заў сё ды бы лі ха рак тэр ныя 
маш таб насць по шу ку, яс насць сю жэ ту 
і сэн са вая знач насць. Асаб лі ва яск ра ва 
гэ та і ўва соб ле на ме на ві та ў па лот нах 
на тэ му вай ны. Не здар ма та кія кар ці
ны аў та ра як «І па мя тае свет вы ра та
ва ны…», «Бе ла русь — ма ці Пар ты зан
ская», «На вар це мі ру» зна хо дзяц ца ў 
за ла тым фон дзе на цы я наль на га вы яў
лен ча га мас тац тва.

Сён ня жан ра вы дыя па зон тво раў 
у экс па зі цыі вель мі шы ро кі: ад парт
рэ таў і пей за жаў да сю жэт натэ ма
тыч ных кар цін. На пра ця гу не каль кіх 
дзе ся ці год дзяў мас та кі ства ра лі але
га рыч ныя і ме та фа рыч ныя кам па
зі цыі, эма цый на і дра ма тыч на пе
ра да ва лі тра гіч ную і на пру жа ную 
ат мас фе ру ва ен ных дзён. Гэ та — «Ба
ла да пра ма ці» Ле а ні да Ася доў ска га,  
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«Не ска ро ныя» Ві та ля Цвір кі, «Ста яць 
на смерць» Яў ге на Зай ца ва, «Мы вер
нем ся» Аль гер да Ма лі шэў ска га, «Па
мя ці ад на па лчан» На та на Во ра на ва, 
«Ма кі» Мі ка лая За лоз на га, «Ус па мін» 
Із ра і ля Ба са ва, «Ві цеб скія ва ро ты» і 
«Пар ты зан ская ма дон на» Мі ха і ла Са
віц ка га, «1941  год. Над Пры пяц цю» 
Вік та ра Гра мы кі, «Пра рыў» Гаў рыі ла 
Ва шчан кі, «Дзя куй, ма ма!» Іва на Рэя, 
«Пес ня пра пар ты зан» Ва сі ля Су ма ра ва.

Не су мнен на, Вя лі кая Пе ра мо га 
вост ра, не абы яка ва і ад чу валь на ад
люст ра ва на ў твор час ці бе ла рус кіх мас
та коў. Год ных прац на гэ тую тэ му вель мі 
шмат. І не здар ма леп шыя з іх зна хо дзяц
ца ў фон дах га лоў на га му зея кра і ны.

Да рэ чы, ар га ні за ва на ў На цы
я наль ным мас тац кім му зеі і вір ту
аль ная вы ста ва ад ной кар ці ны  — 
«На дзя жур стве. Па ча так бла ка ды». Яе 
аў тар — вя до мы са вец кі мас так Аляк
сандр Са ма хва лаў.

Гэ тая пра ца бы ла на пі са на мас та
ком у 1943 го дзе ў Но ва сі бір ску, ку
ды ён быў эва ку я ва ны з Ле нін гра да ў 
1941 го дзе ра зам з ака дэ міч ным Тэ
ат рам дра мы імя Пуш кі на, для яко га 
афарм ляў спек так лі. На тхнё ны бес
прэ цэ дэнт ным пры кла дам муж нас ці 
жы ха рак бла кад на га Ле нін гра да, якія 
слу жы лі ў пад раз дзя лен нях мяс цо вай 
су праць па вет ра най аба ро ны, Аляк
сандр Са ма хва лаў ства рае вя лі кую 
сю жэт ную кар ці ну, дзе ад люст роў вае 
дзяў чы ну  — бай ца пад раз дзя лен ня 
на зі ран ня, аб вест кі ды су вя зі на па сту 
до ма по бач з Ад мі ра лцей ствам.

Пад час бла ка ды з ве рас ня 1941 го
да па сту дзень 1944га Ле нін град увесь 
час пад вяр гаў ся на лё там авія цыі і ар

таб стрэ лам. У за да чы на зі раль ні каў 
ува хо дзі ла са чыць за тым, дзе ў ра ё не 
ўпаў сна рад аль бо бом ба, і не ад клад
на пе ра да ваць звест кі ў штаб, каб там 
ве да лі, ку ды вы сы лаць па жар нае ці 
са ні тар нае пад раз дзя лен не. З вяс ны 
1942га пад раз дзя лен ні мяс цо вай су
праць па вет ра най аба ро ны на 85 пра
цэн таў бы лі ўкам плек та ва ныя жан чы
на мі, бо пас ля цяж кай бла кад най зі мы 
мно гія муж чы ны за гі ну лі ад го ла ду, 
ін шыя бы лі на  фрон це. Ле нін град
ская жа но чая ар мія, пе ра адоль ва ю чы 
не ве ра год ныя цяж кас ці, з ры зы кай 
для жыц ця, са ма ад да на лік ві да ва ла 
на ступ ствы на лё таў авія цыі, нес ла 
дзя жур ства на вы шках, абясш кодж
ва ла бом бы і мі ны, раз бі ра ла за ва лы, 
ту шы ла па жа ры, ха ва ла за гі нулых і 
аказ ва ла ме ды цын скую да па мо гу па
цяр пе лым.

У кар ці не мас так да ся гае вы со кай 
мас тац кай вы раз на сці. Эма цый нае 
на пру жан не, га тоў насць да дзе ян ня, 
ня злом ная во ля і са ма ад да насць на
да юць воб ра зу не па збеж ны ге ра іч ны 
па фас, ха ця і ад це не ны тон кай лі ры
кай дэ та ляў. Са ма хва лаў здо леў унес
ці ў аб ліч ча сва ёй ге ра і ні тую сту пень 
аб агуль нен ня, якая да зва ля ла б кож
най з шас нац ца ці ты сяч дзяў чат, якія 
слу жы лі ў пад раз дзя лен нях мяс цо вай 
су праць па вет ра най аба ро ны, уба чыць 
у ёй ся бе.

Гэ тая буй на фар мат ная (270  х 
275  см) кар ці на па сту пі ла ў му зей 
у 1946 го дзе з фон даў ды рэк цыі мас
тац кіх вы стаў і па на рам СССР. Больш 
за 70 га доў твор за хоў ваў ся ў фон дах 
му зея, на ка та ны на вал, бо меў па трэ
бу ў до след най му зей най рэ стаў ра цыі. 

Пэў ны час рэ стаў ра та ры Свят ла на 
Дзі куць і Аляк сандр Кі рэль зай ма лі ся 
гэ тай спра вай. І вось пас ля за вяр шэн
ня ўсіх рэ стаў ра цый ных ме ра пры ем
стваў кар ці на ўпер шы ню экс па ну ец ца 
ў сце нах На цы я наль на га мас тац ка га 
му зея да 75год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі.

А вось у На цы я наль ным цэнт ры 
су час ных мас тац тваў Рэс пуб лі кі Бе
ла русі з на го ды 75год дзя Пе ра мо гі за
пра ца ва ла вы ста ва «Ал фа віт вай ны». 
Гэ та — між на род ны пра ект, які аб’ яд
ноў вае аў тар скія вы каз ван ні мас та коў 
з Бе ла ру сі, Ра сіі ды Укра і ны на тэ мы 
Вя лі кай Ай чын на й, Дру гой су свет най 
вай ны. Фо та здым кі, ар хіў ныя і зма дэ
ля ва ныя ар тэ фак ты, ін ста ля цыі, жы
ва піс і гра фіч ныя ліс ты склад ва юц ца ў 
экс па зі цыю і ства ра юць кан тэкст для 
да сле да ван ня і по шу ку ад ка заў на пы
тан ні: як мы сён ня ўспры ма ем і рэ агу
ем на па ве дам лен ні Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, як яны счыт ва юц ца су час ным 
ча ла ве кам і якія пер ша па чат ко ва іс
ну ю чыя сэн сы за хоў ва юц ца ў гіс та
рыч най па мя ці су час ні каў? Дзе вяць 
аў та раў рас пра цоў ва юць тэ му вай ны 
праз прыз му пры ват най ся мей най мі
фа ло гіі, злу ча ю чы «жы вую па мяць пра 
вай ну» з жорст кай аб’ ек тыў нас цю фо
та свед чан няў і да ку мен таў, здзяйс ня
ючы ін тэр вен цыю гіс то рыі ў ін тэр нэт
пра сто ру, да сле ду ю чы «мо ву жэс таў» 
вай ны, на на ва асэн соўваючы ро лю 
спад чы ны ва ен на га мі ну ла га.

На вы ста ве прад стаў ле ны ор дэ ны, 
ме да лі і па го ны Вя лі кай Ай чын най 
вай ны з пры ват най ка лек цыі стар шы
ні са ве та Мін скай га рад ской ар га ні за
цыі ве тэ ра наў вай ны ў Аф га ні ста не, 
гвар дыі пал коў ні ка Ула дзі мі ра Шо ка
ва; фа та гра фіі з ка лек цыі бе ла рус ка га 
фа то гра фа Сяр гея Лес ке ця, а так са ма 
фо та здым кі ва ен на га і пас ля ва ен на га 
пе ры я даў з ся мей ных ар хі ваў, са бра
ныя пад час пад рых тоў кі пра ек та.

Усе зга да ныя вы ста вы — у На цы
я наль ным мас тац кім му зеі, га ле
рэі «Па лац мас тац тваў» Бе ла рус

ка га са ю за мас та коў, у На цы я наль ным 
цэнт ры су час ных мас тац тваў, — пры
све ча ныя жыц цю, яго бяз меж най каш
тоў нас ці. Па мяць не мо жа пры туп ляц
ца. Не здар ма ж у за лах вы стаў ле ны 
ра бо ты ма ла дых твор цаў, якія па ка за
лі пасвой му эма цы й ны по гляд на па
дзеі вай ны, аба пі ра ю чы ся на ўспа мі ны 
баць коў і дзя доў.

Ве ні я мін Мі хе еў.
Фота аўтара.
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