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Жыццёваядарогацяперашняга
генерал-маёразапасуЛюцыяна
СурынтапачаласяўМаладзечанскім
раёнеіпрайшлапразАфганістан,
атаксама“гарачыякропкі”Савецкага
Саюза.Напачатку90-хёнбыў
першымкамандуючымсіламіспец-
аперацыйУзброеныхСілБеларусі.

Калі адзначалася 100-годдзе Разан-
скага гвардзейскага вышэйшага паветра-
на-дэсантнага ордэна Суворава двойчы
Чырванасцяжнагакаманднагавучылішча
імягенералаармііВ.П.Маргелава, тоў
адным з расійскіх выдавецтваў выйшла

кніга“Дорогойчестиимужества”.(Неўсе
ведаюць:ВасільМаргелаў—этнічныбе-
ларус.Хоцьнарадзіўсяён27снежня1908
годаўЕкацярынаславе(пазней—Днепра-
пятроўск,цяпер—украінскігорадДніп-
ро),стаўзнакамітымвоеначальнікамуРа-
сіі,аднакзаўсёдыпамятаўпраБеларусьяк
зямлюпродкаў.Ягоныбацька,Піліп Іва-
навіч,быўродамзКасцюковіч(цяпергэта
райцэнтр уМагілёўскай вобласці), маці,
Агаф’яСцяпанаўна,—зБабруйскагапа-
вета.Упошукахлепшайдолісям’япера-
ехалаўЕкацярынаслаў,анапачатку1914
годаМаргелавывярнулісядадому.Якразу
Касцюковічахпаслязаканчэнняшасцікла-
саўВасільпачаўпрацоўнуюдзейнасць.У
1928-мдобраахвотнаўступіўуЧырвоную
Арміюдыпрайшоўшляхадкурсантада
генерала.—Рэд.).Згаданызборнікнары-
саў—пра гісторыю славутай установы,
пра тых, хто выбраў ужыццішлях аба-
ронцаўАйчыны. Ісярод іх—сотніўра-
джэнцаў беларускай зямлі. Закончыўшы

вучылішча, яны служылі на розных па-
садах і праяўлялі высокі маральны дух,
мужнасцьістойкасць,вернасцьпрысязе.
Многіяз іхпрайшлісвінцовыагоньАф-
ганістана, пазней—не спатыкнуліся і ў
“гарачых кропках” былога Саюза ды ін-
шыхкраін.Асобныясталігенераламі,ка-
мандаваліпалкамі,брыгадамі,злучэннямі
УзброеныхСілБеларусі,перадавалісвой
досведмаладзейшымабаронцамБацькаў-
шчыны.

У перыяд службы ў Мінабароны
Беларусі, галоўнай ваеннай інспекцыі
Узброеных Сіл, мне пашчасціла часта
сустракацца з цяперашнім генерал-ма-
ёрамзапасуЛюцыянамСурынтам.Су-
стрэчы,гутаркізімбыліўрозныхмес-
цахіўмовах:увайсковыхчастках,яму
падпарадкаваных,навучэннях...Дыпра
тое,штоперажыўёнуходзебаявыхдзе-
янняў і падчаслакальныхканфліктаў,
чуцьнедаводзілася.Ён—зкагортытых,
хто свядома трапіў у вайсковую брую

працавітымюнаком,зусімневедаючы,
шточакаюцьягонаперадзенялёгкіяда-
рогі.Шмат чаго распавёў пазней: тры
гадзіны гутарылі мы перад яго ад’ез-
дам на рэабілітацыю пасля хваробы.
➔ Стар. 6

Іван Ждановіч

Пратое,штоўстудзеніўБела-
русьпрыедзевялікаядэлегацыяз
Новасібірскайвобласціначалез
губернатарамАндрэемТраўніка-
вым, у рэдакцыюнампаведамі-
лаЛюдмілаБяляўская.Калегаі,
можнасказаць,няштатныкарэс-
пандэнт,датагождасведчанаяў
справах Новасібірскага цэнтра
беларускайкультуры.Аякразкі-
раўніца ЦБК, спявачка, вядучая
многіх імпрэзаў Анастасія Дзя-
менцьева была ў складзе дэле-
гацыі.ХтояшчэнечуўНасцюй
праНасцю,небачыўдушэўныя
відэаролікіталенавітайсібірскай
беларускі—гукніцеўнэцедуэт
“Ягода”:атрымаецеэстэтычную
асалоду.Іхоцьурэпертуарыду-
эта пераважаюць песні рускія
народныя (Насця спявае з гар-
маністам-віртуозам Дзмітрыем
Івашчанкам), але й беларускія
“Калядачкі” — ёсць. Здорава
мецьсваіхлюдзейурасійскіхрэ-
гіёнах,зякіміБеларусьадладж-
ваекантакты.

Насустрэчызгубернатарам,
якаяпраходзіла24студзеня,Прэ-
зідэнтБеларусіАляксандрЛука-
шэнкападкрэсліў,штоўаснове
двухбаковага ўзаемадзеяння ля-
жаць даўнія сяброўскія й сва-
яцкіястасункіпаміжлюдзьмі,а

таксамавысокіўзровеньплённа-
гасупрацоўніцтва.Адзначалася:
у Новасібірскай вобласці жыве
цяпербольшза5тысячбелару-
саў,імногіязіх—нашчадкітых,
хтокалісьціасвойваўСібір.

А вось тут— падумаем. Ну
надта ж сціплая нейкая лічба!
Можа, яна паказвае толькі, як
шпарка ідзе працэс асіміляцыі
беларусаў—анерэальнуюпры-
сутнасць нашых супляменнікаў
у расійскім рэгіёне? Рыхтуючы

нататкі,язнайшоўупацвярджэн-
не сваіх развагаў аўтарытэтнае
меркаваннеў“ВедомостяхЗако-
нодательного собрания Новоси-
бирской области” (03.08.2017).
Цытуюўарыгінале:“Яуверена,
чтонас гораздобольше,—счи-
тает председатель Новосибир-
скойрегиональнойнационально-
культурнойавтономиибелорусов
Надежда Санцевич. — В конце
1980-х годов в Новосибирской
области было около 200 тысяч

белорусов, а учитывая “корен-
ную”сущностьнарода,сомнева-
юсь, чтомногие уехали.Просто
раньше была строчка в паспор-
те, а сейчас каждый волен сам
определять национальную при-
надлежность. Да и десятилетия
естественной ассимиляции с
Россией не могли не сказаться:
молодые поколения в большей
степени считают себя частью
единогонарода,единойстраны”.
➔ Стар. 5
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Ба ло ты —  
цар ства  

эка чыс ці ні 
Стар. 8

І сяб ры, і сва я кі
ПрыгАЖоСцьіСіЛА

Служацьутэатры
ДрамтэатруБеларускай
Армііпрысвоенаганаровае
званне“Заслужаны
калектыўБеларусі”

УМінскупрацуекалячаты-
рох дзясяткаў тэатраў: драма-
тычных, музычных, пластыч-
ных... “Падмосткі армейскага
тэатра—унікальныя,боўсёгэта
спалучаюць,—з гонарам гаво-
рыць Алена Давыдава, кіраўні-
ца літаратурна-драматургічнай
часткі тэатра.— Задумваўся ж
ёнукласічнымварыянце.У2002
годзе яго заснаваўМіністр аба-
роныЛеанідМальцаў,назваўшы
“тэатраммоцныхпачуццяў”.Кі-
равацьновымтэатрамдаручылі
выдатнаму драматургу Аляк-
сеюДудараву.Насцэнеішліяго
спектаклі пра людзей на вайне,
прычыміцяпердудараўскіяге-
роіжывуцьнагэтайсцэне”.

Рашэнне Савета Міністраў
абпрысваенніДрамтэатруБела-
рускайАрміізвання“Заслужаны
калектыўБеларусі”—знакавая
падзея.Гэтажіацэнкаяговаж-
кага ўнёска ў развіццё нацыя-
нальнайкультуры,дасягненніў
галінемастацтва.Гэта— і гля-
дацкаепрызнаннедомайзамя-
жой,досведвыхаваннямоладзі.

Сёння ў тэатры ставяцца
розныяспектаклі:камедыі,дра-
мы,вадэвілі,казкі—утымлі-
ку “Снежная каралева”. Гэты
спектакль адзначны ІІІ Нацы-
янальнай тэатральнай прэміяй
яклепшыспектакльдлядзяцей.
Цяпермастацкаякіраўніцаўтэ-
атры—МарынаДударава.

Іван Іванаў

Кні гі  
зблі жа юць  

лю дзей
  Стар. 3

Чым год  
за пом ніў ся

Стар. 4

Ад ным з най больш перс пек тыў ных эка на міч ных парт нё раў для Бе ла ру сі  
ў Сі бі ры на зваў Аляк сандр Лу ка шэн ка Но ва сі бір скую воб ласць

ДАЛёкія—БЛіЗкія
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Аляксандр Лукашэнка гутарыць з гасцямі з Новасібірска

Ге не рал з Ле ву шоў шчы ны
СыНыАйчыНы

Люцыян Сурынт. Афганістан, 1981 г.
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Падрыхтоўка да ІІ Еўрапейскіх
гульняў-2019ідзепоўнымходам.Ужо
3маяўцэнтрыРымастартуеэстафета
“Полымяміру”,і11маябольшза400
факеланосцаў перасякуць мяжу Бела-
русі.Гэтабудзегалоўнаямультыспар-
тыўная падзея для ўсёй Еўропы. Па
колькасціўдзельнікаўівідахспортуяна
пераўзыходзіцьзімовуюАлімпіяду:ка-
ліўапошняйпаўдзельнічала2,5тыся-
чыспартсменаўу17дысцыплінах,то
ўЕўрапейскіхгульняхуМінскупаспа-
борнічаюць4000спартсменаўу23дыс-
цыплінах.Упраграмугульняўувайшлі
15відаўспорту:бадмінтон,баскетбол
3Х3, бокс, барацьба (грэка-рымская,
вольная,жаночая), веласіпедны спорт
(трэк і шаша), гімнастыка (спартыў-
ная,мастацкая,акрабатыка,аэробіка і
скачкінабатуце),грэблянабайдарках
і каноэ, дзюдо, каратэ, лёгкая атлеты-
ка, самба, стральба з лука, стральба
(куляваяістэндавая),настольнытэніс
іпляжныфутбол.ПадіхуМінскупад-
рыхтавана12спартпляцовак.У8відах
спорту,з15прадстаўленыхупраграме
Еўрапейскіхгульняў-2019,будзеправе-
дзенаафіцыйнаякваліфікацыяналет-
ніяАлімпійскіягульніТокіа-2020,апа
такіхвідахспорту,якбадмінтон,боксі
дзюдо,урамкахгульняўуМінскуадбу-
дуццачэмпіянатыЕўропы.

Зразумела: мерапрыемства такога
маштабу выклікае непадробную ціка-
васцьпаўсімсвеце. І ўжомногіяна-
быліквіткі.Сяродкраін,жыхарыякіх
найбольшактыўныяўгэтым,лідзіруе
Беларусь, як гаспадыня гульняў, на
другіммесцы—Расія,далей—Герма-
нія,Ірландыя,Літва,Польшча.Наогул,
квіткінагульнідобрапрадаюццаў28
краінах.Усягорэалізаванаіхбольшза
20тысяч.Пратоерасказаўжурналіс-
там начальнік упраўлення па марке-
тынгу,камерцыйныхпытанняхірэкла-
мефонду“ІІЕўрапейскіягульні-2019”
МаксімКашкалдананядаўняйсустрэ-
чыўНацыянальнымпрэс-цэнтры.

Самыміпапулярныміспартыўны-
місесіямісяродзапланаваных120-ці

стануць, зразумела, цырымоніі ад-
крыццяйзакрыццяГульняў.Наіхрэа-
лізаванабольшза25%квіткоў,свабод-
ныхдляпродажу.Чакаецца,штосярод
папулярныхбудуцьілёгкаяатлетыка,
мастацкая гімнастыка й акрабатыка,
пляжны футбол і каратэ. На гэтыя
сесііпрададзенаквіткоўбольшза30
працэнтаўадагульнайколькасці.

Пачаўадчуваццапавышаныпопыт
на арэны з невялікай умяшчальнас-
цю. Таму на некаторыя віды спорту
збіраюцца прадаваць квіткі на стая-
лыя месцы.Найперш тое датычыцца
спаборніцтваўпастэндавайікулявой
стральбе.Паколькінашасейнуювела-
гонкурэалізаванакаля50%адагуль-
най колькасці квіткоў, намерваюцца
расшырыцьзонузаўзятараўнастарта-
вайіфінішнайлініях.

Безбар’ернаеасяроддзе—таксама
тое,заштовыступаедырэкцыяГуль-
няў.Большза3тысячыквіткоўнасён-
няшнідзеньзарэзерваванадлямалару-
хомайгрупынасельніцтва.

Агульная колькасць даступных
пасадкавыхмесцаўскладаецяпер381
тысячу.Алеў залежнасці адпопыту
наквіткіянаможабыцьпавялічанада
535тысяч.Коштбілетаўнаспарт-се-

сіідляграмадзянЕўропы:ад2да20
еўра.

Першыэтаппродажуквіткоўстарта-
ваў1снежня,другіпачнеццаўсакавіку,
трэці—умаі.Афіцыйнымаператарам
па іх распаўсюджванніпрызнана тава-
рыства “Тикетпро”. Любы жыхар лю-
бойкраіныможанабыцьквіткіанлайн.
Яны распаўсюджваюцца й праз бела-
рускага тураператара “Цэнтркурорт” і
афіцыйнагатурагента“Вокругсвета”.

Хоць гульні будуць трансляваць у
120 краінах, арганізатары ўсё ж раяць
стацьзаўзятарамінепасрэднанаспарт-
пляцоўках. Выкарыстанне навейшых
тэхналогійпадчасцырымонійадкрыц-
цяйзакрыцця,утымлікутэхналогііда-
поўненайрэальнасці,каляровыхіпраек-
цыйных эфектаў ды многіх элементаў,
якіянедаступныядляпаказупатэлеба-
чанні,зробяцьзнаходжаннегледачоўне-
пасрэднанаарэнахнезабыўным.

Для гасцейМінска пад час Еўра-
гульняў запрацуюць 4фанзоны: каля
Палаца спорту, комплексаў “Мінск-
Арэна”і“Чыжоўка-Арэна”,стадыёна
“Дынама”.Тамбудзеналаджаныган-
дальстравамібеларускайнацыяналь-
найкухнійсувенірамі.

Ган на Лагун

кола дзён
НАПярэДАДНі ВеСткіЗВяЛікАгАСПортУ

Б
ЕЛ

ТА

Б
ЕЛ

ТА

кАЛяДНАерэхА

Стар ты не за га ра мі

Весялілася “Вясёлка”

чэмпіянатеўропы
пафігурнымкатанні—
правялі…

У “Мінск-Арэне” ўпершыню праходзіў чэмпі-
янатЕўропыпафігурнымкатанні.Прыехалаамаль
150фігурыстаў з 34 краін.Сярод яго ўдзельнікаў
былітакіязоркі,як іспанецХаўерФернандэс:ле-
гендарны фігурыст выйграў шэсць папярэдніх
турніраў,інаспаборніцтвахуМінску,заканчваючы
кар’еру,стаўпераможцам.Ужаночымадзіночным
катанні цэнтральнайфігурай была расіянкаАліна
Загітава, ды лепш выступіла, заваяваўшы золата,
яе 16-гадовая суайчынніца Соф’я Самадурава. У
спаборніцтвахпарперамога—уфігурыстаўВанэ-
сыДжэймсіМорганаСіпрэ,французкаяжпара—
трохразовыячэмпіёнысветуГабрыэлаПападакісі
ГіёмСізэрон—перамаглаўтанцахналёдзе.

Наведваючыгала-паказчэмпіянату,Аляксандр
Лукашэнка заявіў: на яго думку, Беларусь заслу-
жыла прыняць і чэмпіянат свету па фігурным
катанні.Выйшаўшынаканькахналёд,Прэзідэнт
ад імя беларусаў і гасцей сталіцы падзякаваў
Міжнароднай федэрацыі канькабежнага спорту
затое,штодаверылаБеларусіўпершынюўяесу-
верэннайгісторыіправесцічэмпіянатЕўропы.“Я
чуюацэнкі—яныстаноўчыя.Гэтаяшчэразпац-
вярджае:мыздольныянабольшае.Ікалівырашы-
цевыпрыехацьсюдызбольшым—яабяцаю,што
вынепашкадуеце”,—запэўніўкіраўнікдзяржавы.

Сусветнуюшахматную
Алімпіяду—чакаем

29студзеняАляксандрЛукашэнкайпрэзідэнт
Міжнароднай федэрацыі шахмат (ФІДЭ) Ар-
кадзьДварковічабмеркаваліўМінскуразвіццёў
Беларусішахматнагаспортуйправядзенне45-й
Сусветнай шахматнай алімпіяды. Як вядома,
Беларусь—даўно ўжошахматная дзяржава. За
апошнія 10 гадоў на афіцыйных міжнародных
спаборніцтвах нашы спартсмены заваявалі 162
медалі.ЛетасьнаСусветнымкангрэсеФІДЭБе-
ларусьатрымалаправаправесціўжніўні2022года
СусветнуюшахматнуюалімпіядуікангрэсФІДЭ,
жаночыКубак светуў2020-м імужчынскі—у
2021-м.ПадчасАлімпіядыкраінузмогуцьнаве-
дацьбольшза3тыс.гульцоўз180краін.

Сусветная шахматная алімпіяда праводзіцца
пачынаючы1927годаразнадвагады.Беларуская
камандадэбютаваланаспаборніцтваху1994-м.У
2022-мБеларусьплануевыступіцьнашахматнай
алімпіядзетрымакамандамі:мужчынскайіжано-
чайзборнымі,атаксамамоладзевай.

А.ДварковічабраныпрэзідэнтамФІДЭлетась,
ітадыжстаршыняБеларускайфедэрацыішахмат
АнастасіяСарокінаабранавіцэ-прэзідэнтамФІДЭ.
Госцьзвярнуўувагунаразвіццёшахматушколах,
потымінаведаўШколуШахматФІДЭўБеларусі.

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

Выхаванцынядзельнайбеларускайшколы
“Вясёлка”,штопрацуеўДаўгаўпілсе
прытаварыстве“Уздым”,накаляды,Новыгод
атрымліваліпадарункітаксамаізБеларусі

Нетолькідзеці,алейідарослыязаўждычакаюцьугосці
ДзедаМароза,прычымабавязковазпадарункамі.Завітаўі
данасгэтыдабрадзейсаСнягуркайнасвята,якоеладзілі
настаўнікіразамзвыхаванцамі.Праходзілажімпрэзаўпа-
мяшканніЦэнтрабеларускайкультуры.Мызапрасіліўсіх
непростананейкуютам“тусоўку”—зладзілінавагодні
шляхецкібаль!

Падчассвятадзецізнаёмілісязтрадыцыямібаляў:як
упрыгожвалізалу,якгаспадарсустракаўгасцейдызнаёміў
зганаровымігасцямі.Мытаксамагуляліўгульнітагочасу.
АпотымунасбыласустрэчазДзедамМарозам:уягопе-
раўвасобіўсяУладзімірСтасевіч, сябармоладзевайгрупы
таварыства“Уздым”.СнягуркаюжбылаАленаРадзівонава,
настаўніцабеларускайшколы“Вясёлка”.Дзеціпадрыхта-
валідасвятакасцюмы,вывучылівершыйпесні.

Былонамусімвельміпрыемна,штовіншавалідзяцей
ібацькоўкіраўніцаЦБКЖаннаРаманоўская,консулГене-
ральнагаконсульстваБеларусіўДаўгаўпілсеМікалайРа-
манкевіч.І,вядомаж,быліпадарункі.АдГенконсульства—
прыгожыясумкізнадпісам“Беларусь.“Вясёлка”,адЦБКі
таварыства“Уздым”—салодкіяпрысмакі.Аяшчэпадчас
святаЭляМарчанка,ЛаймайЛалітаКазлоўскіяатрымалі
падзякі,сувенірызаўдзелуміжнароднымконкурсемалюн-
каў. Конкурс быў прысвечаны творчасці паэта з Нясвіжа
ПаўлаПранузы,праходзіўвосеннюўТаліне.

Нагадаю,штоў снежні2018-ганашадзіцячаядэлега-
цыя—чатырыдзяўчынкі—былаўМінску,наГалоўнай
ёлцы.Абсваіхнезабыўныхуражанняхадпаездкідзяўчынкі
расказалінанашымсвяце.

Мыжвыказваемсловывялікайпадзякізападарункі,а
таксамазацудоўнуюмагчымасцьдзецямразамзбацькамі
паўдзельнічацьусвяцеўМінскуГенконсульствуБеларусіў
Даўгаўпілсе,кіраўніцтвусуполкі“Уздым”.

Нуацяперскончылісяўнасужосвяткі—дыпачаліся
заняткі...

Люд мі ла Сі ня ко ва,куратарбеларускайшколы,
сябарпраўленнятаварыства“Уздым”,г.Даўгаўпілс

Ар га ні за та ры Еў ра пей скіх гуль няў ра яць не ад клад ваць на быц цё квіт коў на апош ні  
мо мант, а за няц ца гэ тым ужо сён ня

Удзельнікі святочнай імпрэзы  
ў Цэнтры беларускай культуры

Лесік з квіткамі запрашае ў Мінск на ІI Еў ра пей скія гульні 

Сэлфі фігурыстаў з Прэзідэнтам

Анастасія Сарокіна знаёміць 
Аркадзя Дварковіча (справа) 

з працай Школы Шахмат ФІДЭ ў Беларусі
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Кні гі зблі жа юць лю дзей
XXVІ Мін ская між на род ная кніж ная вы ста ва-кір маш — гэ та са праўд нае свя та 
як для чы та чоў, так і для кні га вы даў цоў, ганд ля роў, ка лек цы я не раў 
і прос та ама та раў ру кат вор най пры га жос ці

Што б такое выбраць па-
чытаць? Быццам і простае
пытанне, дывельмі цяжка вы-
значыцца,калітрапляешупра-
сторуММКВК.Кніжак—вель-
мі шмат і розных: маленькіх
і вялікіх, танюткіх і тоўстых.
Прыглядваюся— і прозвішчы
аўтараў кніг на стэндах кра-
ін замежжа большаю часткаю
незнаёмыя, бо жывуць яны
недзе “там”, пішуць аб жыцці
з “тымі” клопатамі-турботамі.
Дыгубляццанетрэба:каліты
не можаш знайсці сваю кнігу,
то яна сама знойдзе цябе. Па-
трапіць на вочы й прыцягне
ўвагу сваёй незвычайнай наз-
вай, ці акажацца побач з ціка-
вымсуразмоўцам,цістанепа-
дарункамурукахновагасябра.
Прынамсі, да такой высновы

прыйшла я, наведаўшы выста-
ву-кірмаш, дзе людзей было,
пэўна,неменш,чымкніжак.

Прывітанне кіраўніка на-
шай дзяржавы Аляксандра
Лукашэнкі ўдзельнікам вы-
ставы й міжнароднага сімпо-
зіумалітаратараў“Пісьменнік
і час” агучыў на ўрачыстай
цырымоніі адкрыцця форуму
намеснік кіраўніка Адмініст-
рацыі Прэзідэнта Беларусі
Уладзімір Жаўняк. Выставу
адкрылі, перарэзаўшы стужку
збеларускімарнаментам(фай-

ныя ж атрымаліся закладкі!),
УладзімірЖаўняк,Міністрін-
фармацыіБеларусіАляксандр
Карлюкевіч, дзяржсакратар
Саюзнай дзяржавы Беларусі
й Расіі Рыгор Рапота, спецы-
яльныпрадстаўнікПрэзідэнта
Расіі па міжнародным і куль-
турным супрацоўніцтвеМіха-
ілШвыдкой.Дарэчы,такуюж
стужачкумогсабепавязацьна
рукукожнысведкатаесвяточ-
найпадзеі.

А цэнтральным экспанен-
там на выставе стала Расія.
Дэлегацыя з братняй краіны
прывезла каля 500 кніг вя-
дучых выдавецтваў, зладзіла
нямала сустрэч з расійскімі
папулярнымі літаратарамі.
Нямала гаварылі пра ўзаема-
абагачэнне культур народаў,
рускага й беларускага, і якім
бачацьсветнашыпісьменнікі.
АУладзімірГрыгор’еў,намес-
нік кіраўніка Федэральнага
агенцтва па друку ймасавых
камунікацыях,абвясціў:Расія
таксамазапрашаеБеларусьна
Маскоўскую кніжную выста-
ву — у якасці цэнтральнага
экспанента.

Аколькіўсягоцікавагабы-
ло на нацыянальным стэндзе
Беларусі! Расійскім гасцям,
бачыла, вельмі спадабаўся аў-
тарскі праект калекцыянера
УладзіміраЛіхадзедава“Упо-
шуках страчанага”: паштоўкі,
кнігі,фатаграфіі,дакументына
старабеларускай мове. Уразіў
іх і друкарскі станок, рэкан-
струяваныпаводлевыяваўXVІ
стагоддзя. Побач — і надру-
каваныя на ім копіі старонак
Бібліі Францыска Скарыны.
Наведнікі знаёміліся і з экс-
пазіцыяй, прысвечанай Адаму
МіцкевічуіЯнуБулгаку.Мно-
гіхзацікавілібеларускіянацы-
янальныястроі,выданніпраіх.

Усяго на XXVІ Мінскую
міжнародную кніжную выста-
ву-кірмаш прыехала 439 экс-
панентаў з 35 краін. Сярод
замежных гасцей—Швецыя,
Германія, Грэцыя, Францыя,
Фінляндыя, Славакія, Сербія,
Румынія, Рэспубліка Карэя,
Італія,Польшча,Егіпет,Венг-

рыя, Балгарыя, Кітай, Тур-
цыя ды іншыя.Кожная краіна
прадставіла на сваім стэндзе
літаратуру сваіх знакамітых
пісьменнікаў. На румынскім,
напрыклад, можна было ко-
раткапазнаёміццазтворчасцю
такіх пісьменнікаў, як Мірча
Кэртэрэску, Міхай Эмінэску,
МарынСарэску,КрысціянТэ-
адарэску,пагартаўшыневяліч-
кую кніжачку з іх творамі,
перакладзенымі,дарэчы,набе-
ларускуюмову.Апрачэшскую
літаратуру ў Беларусі напіса-
ла газета “СZECH”. Фінлян-
дыя таксама дала магчымасць
недасведчанаму чытачу хутка
зарыентавацца ў сваёй белет-
рыстыцы,паэзіі,коміксахідзі-
цячайлітаратуры:здапамогай
невялікагабуклета.Мнецікава
было даведацца, што фінскія
пісьменнікі пішуць на трох
мовах— фінскай, шведскай і
саамскай. І колькасць кніжак,
якіядрукуюццаўкраіне,даво-
лівялікая:фінывельмілюбяць
чытаць. Любоў да чытання ў
сем’яхпрывіваеццатамзран-
няга дзяцінства: паводле ста-
тыстыкі больш за 70 працэн-
таў бацькоў чытаюць дзецям
услых. Вось, падумалася, як
трэба супрацьстаяць інтэрнэт-
агрэсіі ў дачыненні да юных
чытачоў.Хоцьсяродэкспанен-
таў не значылася Палесціна,
дыўсёжяеАмбасадаўБела-
русі пастаралася прадставіць
культуру далёкай краіны праз
вершы самага значнага сучас-
нага арабскага паэтаМахмуда
Дарвіша: іх можна было пра-
чытацьпа-руску.Сваекнігівы-
ставіла й бібліятэка Інстытута
імяГётэўМінску,Польскі ін-
стытутуМінскудыіншыя.

Упершыню ў сталіцы бы-
ла зладжана экспазіцыя мас-
тацкіх кніг пісьменнікаў дзяр-
жаў-удзельніц СНД “Чытаем
разам — спазнаём адзін ад-
наго”… На ёй былі прадстаў-
лены 56 кніг з Азербайджана,
Арменіі, Беларусі, Казахстана,
Кыргызстана, Расіі, Малдовы,

Таджыкістана й Туркменіста-
на.Дарэчы, 2019-ынапрасто-
рыСНДабвешчаныГодамкні-
гі.Адметнайтое,штопадчас
міжнароднайвыставы-кірмашу
ў Мінску на праспекце Пера-
можцаў, 51/1 урачыста адкры-
ласяноваякнігарня“Дружба”.
І там прайшла ўжо, у прыват-
насці,прэзентацыякніжныхсе-
рыйумежахпраекта“Беларусь
і Кітай: масты дружбы”. Гэта,
нагадаю,сумесныпраектвыда-
вецтва“Мастацкаялітаратура”

зпекінскім“Выдавецтвам
па выкладанні й даследа-
ваннізамежныхмоў”.

Упершынювыставапад
дэвізам“Большчымкнігі”
праводзілася як на пло-
шчах выставачнага комп-
лексу, так і ў кнігарнях,
бібліятэках, музеях, былі
арганізаваны літэкскурсіі,
паэтычныя маршруты, тэ-
матычныя семінары й аў-
тограф-сесіі, праводзіўся
гастрафэст.

Ган на Лагун.
Фота: Іван Ждановіч.

Факсімільнае перавыданне Буквара 1618 года прэзентуе 
намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Алесь Суша

Факсімільны Буквар 1618 года — 
каштоўны сувенір

Разрэзалі стужку — і атрымаліся памятныя кніжныя закладкі

У Аксаны Спрынчан ёсць і 
ўкраінскія родавыя карані, 

Анхела Эспіноза Руіс родам 
з Іспаніі — але паэтэсы 
абедзве пішуць вершы  

па-беларуску 

Паэт, галоўны рэдактар 
“Литературной газеты“ 

Максім Замшаў пераклаў 
на рускую мову санеты 

Янкі Купалы і чытаў іх на 
сустрэчы з чытачамі  

ў Мінску

Роз ныя 
ко ле ры 
свя та
Штозаімпрэзыпраходзілі
нарозныхстэндахкраін
уплынівыставы-кірмашу?
Пратоедаведваемся
зпрэс-рэлізаў,дасланых
урэдакцыю.

Польшча
Польскі Інстытут у Мін-

ску,ІнстытуткнігідыАмбасада
Польшчы на Польскім стэндзе
прадстаўлялінавінкійбестселе-
рыўсіхжанраўлітаратуры:мас-
тацкай, дакументальнай, папу-
лярна-навуковай і навуковай,
даведнікі, падручнікі, альбомы
йкоміксы.Большасцьвыданняў
—напольскаймове,атаксамана
беларускайірускай.Прадстаўля-
лісякнігі,выдадзеныяпрыпад-
трымцы Польскага Інстытута,
цікавыя экзэмпляры са збораў
Бібліятэкі Польскага Інстытута.
Прэзентаваўся альбом “Чэслаў
Немэн” (ён — этнічны бела-
рус),выдадзеныда80-хугодкаў
знакамітага спевака. Аўтары—
Вера Савіна і Віталь Раковіч.
Чытачам прадставілі й трэцюю
частку“Менскайтрылогіі”поль-
ска-беларускагапразаікаСяргея
Пясецкага(родамзЛяхавіч)“Ні-
хтодабромнедасцьзбаўлення”ў
перакладзенабеларускуюмову.
германія

Амбасада Германіі ў Белару-
сідыІнстытутімяГётэвыставілі
насваіхстэндахкнігізГерманіі.
Гэтабылозахапляльнаепадарож-
жаўсветнямецкіхказакілегенд.
Нямецкія гісторыі можна было
прачытаць іпаслухаць.Укалек-
цыі—большза300кніг, у тым
ліку й прыгожыя фотаальбомы,
кнігідлядзяцейіюнацтва.Стэнд
Інстытута імя Гётэ прысвячаўся
новай нямецкамоўнай белетрыс-
тыцы, былапрадстаўлена калек-
цыякнігпражыццёйтворчасць
ФранцаКафкі.Шматбылоахво-
чых перанесціся ў віртуальную
рэальнасць пры дапамозе інста-
ляцыі“Vrwandlung”(“Метамар-
фоза VR”), зробленай паводле
навелыКафкі“DіeVerwandlung”.
Дарэчы, асаблівасць стэнда Ам-
басадыГерманіі—тое,штопрад-
стаўленыянаімкнігінепрадаюц-
ца, а па традыцыі па заканчэнні
выставы-кірмашу перадаюцца ў
дарбеларускімшколамдыіншым
установам,якіяробяцьсвойунё-
сакупапулярызацыюйвывучэн-
ненямецкаймовыікультуры.
італія

Госцем Італьянскага стэнда
быўбардМіміЛакашулі.Вядо-
мы выканаўца прадставіў сваю
кнігу “Як лятальная машына”
(2018),спяваўдлягледачоў.Мімі
сумяшчаў ранейпрацу лекара з
захапленнембардаўскайпесняй,
потым пачаў супрацоўніцтва з
такімі вядомымі майстрамі як
Франчэска дэ Грэгары, Энрыка
Руджэра ды іншымі. Па запра-
шэнніАмбасадыІталіікраінуна
выставе прадстаўляла Габрыэ-
лаДэбетта, выкладчык-лінгвіст,
аўтар падручнікаў па навучанні
італьянскай мове як замежнай.
Янапрадставіла кнігу “Італьян-
скі калейдаскоп”: дапаможнік
длявывучэнняітальянскаймовы
наасновелітаратурнагатэксту.

Іван Ждановіч
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Чым год за пом ніў ся
СУПЛяМеННікіўцюМеНі

Вынікі працы за мінулы
годпадводзілісянапасяджэнні
праўлення суполкі. Асноўнае
паведамленне рабіў Ганаровы
генеральны консул Рэспублікі
Беларусь у Цюменьскай воб-
ласціУладзімірШугля,ёнжай
нязменныстаршыняпраўлення.
Размова,якзаўсёды,былаціка-
вая,павучальная,зпазітыўным
настроем.

Вартанагадаць,штоУладзі-
мірФёдаравіч—яшчэйстар-
шыня камісіі па развіцці гра-
мадскайдыпламатыідыпрацы
з суайчыннікамі Грамадскай
палаты Цюменьскай вобласці,
атаксамачленГрамадскайпа-
латыРасііV склікання.Ён уз-
начальваехолдынгавуюкампа-
ніюГандлёвыдом“Мангазея”,
на базе якой працуе консуль-
ства—награмадскіхпачатках.
Рознабаковыя дзейнасці ды
ўласныя захапленні вядомага
беларуса — на карысць бела-
рускамурухуўЦюмені: бо ён
валодае цікавай інфармацыяй,
якой з намі дзеліцца. Пасля
сустрэч з ім заўсёды ёсць пра
што паразважаць, асэнсаваць
свае пачуцці ў дачыненні да
Беларусі, Расіі, адметныяфак-
тызплынібеларуска-расійскіх
кантактаў.

2018-ыбыўнапоўненыяркі-
міпадзеямі,штоспрыяліўмаца-
ванню сяброўскіх і гандлёвых
сувязяў Цюменьскай вобласці
зБеларуссю.Скажам,прайшла
акруговаяаграпрамысловаявы-
става “Тюмень-Агро 2018” і
традыцыйная выстава-прэзен-
тацыя прадпрыемстваў АПК,
прымеркаванаядаДняработні-
ка сельскай гаспадаркі.Як вы-
нік— больш стала беларускіх
прадуктаў, што рэалізуюцца
праз сетку магазінаў Цюмені,
Екацярынбурга,Кургана.Дата-
гожуМагілёвепрайшоўVФо-
румрэгіёнаўРасіідыБеларусі,
наякімпадводзілісявынікісу-
працы, абмяркоўваліся праб-
лемныя пытанні, заключаліся
новыядамовы.

Укастрычнікуадбыўсявізіт
дэлегацыі грамадскіх дзеячаў
Табольска ў Мінск. Госці прэ-
зентавалінафілфакуБеларуска-
гапедуніверсітэта імяМаксіма
Танка ўнікальнае факсімільнае
выданне “Евангелие Фёдора
Достоевского”, затым перадалі
ягоўфондыНацыянальнайбіб-
ліятэкіБеларусі.Выданнебыло
перададзена і ў музей школы
вёскі Дастоева, што ў Іванаў-
скімраёнеБрэстчыны.Цікаваю
былайсустрэчатабалякоўзна-
меснікамМіністракультурыБе-
ларусі.

Яшчэ адзін цікавы факт
з гісторыі расійска-беларус-
кага супрацоўніцтва. Летась у
Цюменьскім кардыялагічным
цэнтрыпрацавалілекарынача-
ле з галоўным кардыёлагам з
Мінска. І такая супраца меды-
каўпрадаўжаецца.Умаі-2019у
Цюменізапланаванысімпозіум,
якіпройдзеўплыніДзёнбела-
рускай кардыялогіі ў Расіі: бу-
дзем сустракаць вялікую дэле-
гацыюзБеларусі.

Прадаўжаюцца й сумесныя
адукацыйныя праекты. Атры-
маўшы муніцыпальны грант
па праекце “Еўразійскае сту-
дэнцтва”, кіраўніцтва суполкі
выправіла дэлегацыю (5 сту-
дэнтаў і школьнікаў на чале з
дарадцам Генконсула Паўлам
Смірновым) у Брэст. Сібіракі
там сустракаліся з беларускімі
равеснікамі,утымлікуйзмін-
скай гімназіі №19, якія раней
прыязджаліўЦюмень,атакса-
ма сакратаромЦКБеларускага
рэспубліканскага Саюза мола-
дзі.Мацнеюць сяброўскія кан-
тактыміжшколай№68, гімна-
зіяй№83Цюменідыгімназіямі
№19 і№1 адпаведна ўМінску
йБрэсце.“Усёгэтавельміваж-
надляабменудосведампрацы,
длядружбымоладзіРасіідыБе-
ларусі,— упэўнены Уладзімір
Шугля.— Да таго ж, нагадаю,
ужойнекалькіВНУЦюменіды
Беларусі на аснове падпісаных
дагавораўсупрацоўнічаюць”.

Калі размова на пасяджэнні
зайшлапраСаюзнуюдзяржаву,
Уладзімір Фёдаравіч падкрэс-
ліў: развал Савецкага Саюза
перш заўсёпрайшоўпадушах
людзей.Прычымадгалоскіёсць
іпагэтычас.АпадзеінаУкраі-
не—сведчаннетаго,штотрэба
з павагай ставіцца да гісторыі
народаў,якіякалісьціядналаРа-
сія, а затым Савецкі Саюз. На
бытавым, культурным узроўні,
лічыцьУладзімірШугля,Саюз-
ная дзяржава Расіі ды Беларусі
адбылася. Па многіх сацыяль-

ных напрамках створаны роў-
ныяўмовы:яўныхўшчамленняў
правоў грамадзян няма. Аднак,
удакладніўГенконсул,“угандлё-
ва-эканамічнымпланепатрэбна
адзінаяпалітыкацэнаўтварэння
іпадаткаабкладання,тарыфнага
інетарыфнагарэгулявання, вы-
рашэння пытанняў уласнасці ў
рамкахСаюзнайдзяржавы.Ёсць
адрозненні ў сферы зямельнай
уласнасці.Акрамятаго,пагэты
час няма Саюзнага канстыту-
цыйнага акту, а гэта галоўнае”.
Нагадаў ён і словы Прэзідэнта
БеларусіАляксандраЛукашэнкі
нанядаўняйсустрэчызгуберна-
тарам Новасібірскай вобласці:
“АказваючыпадтрымкуБелару-
сі,Расіяпершзаўсёпадтрымлі-
вае сябе”. На жаль, тое пакуль
разумеюцьдалёканеўсе.

Уладзімір Шугля — гэта і
паэт-філосаф. Ён, скажам, вы-
веў такую формулу лёсу: “Лёс
ёсцьгены,выхаваннейабставі-
ны, прычым галоўнае—выха-
ванне,бочымбольшвыхаваны
чалавек,тымменшуплывуаказ-
ваюцьнаягонеспрыяльныяака-
лічнасці.Унемалойступеніна
лёсуплываейхарактар”.Запаэ-
тычнызборнік“Четвертоеизме-
рение”ёнадзначаныўБеларусі
літаратурнай прэміяй “Залаты
Купідон”(2014).У2018-муша-
наваны дыпломамЛаўрэата лі-
таратурнай прэміі Свету, заня-
ўшыпершаемесцазападборку
вершаў, апублікаваную ў анта-
логіі “Литературная Евразия”,
стаў фіналістам прэміі “Поэт

года”ўнамінацыі“Лирика”.Так
штойвершытаксамагучаліна
пасяджэнніпраўленнясуполкі.

Мы ведаем, што Уладзімір
Шугляпаглыбленавывучаегіс-
торыю.Штоцікаваедаведваец-
ца—імкнеццападзяліццазна-
мі:ёсцьужотакаятрадыцыя.На
гэты раз ён раздаў тэксты для
хатніхчытанняўіразважанняў.
Сярод іх матэрыялы пра тое,
што дапятроўская Масква бу-
давалася ўмногім сіламі бела-
русаў.Скажам,вядома:Сцяпан
Палубес з Мсціслава ды Ігнат
Максімаў з Копысі стварылі
кафлю (изразцы) знакамітага
Круціцкага церама. Палубес
займаўсятаксамадэкараваннем
храма Пакрова Прасвятой Ба-
гародзіцы ў Ізмайлаве. Кожны
атрымаўіраздрукоўкубрашуры
ВалерыяЯрмоленкі “Белорусы
иРусскийСевер”(Мінск,2009).
УладзімірФёдаравіч з гонарам
распавёўпрабеларускуюМан-
газеюнапоўначыЦюменьскай
вобласці, у гонар якой і сваю

фірму назваў. Зачытаў радкі
пра тое,што “прадстаўнікі бе-
ларускага народа зрабілі вялікі
ўнёсакукультурнаейгаспадар-
чаеасваеннеСібіры,прымаючы
актыўныўдзелубудаўніцтвега-
радоўіастрогаў.Шляхтапапаў-
няла шэрагі ваеннай адмініст-
рацыі,якая“рабілапалітыку”ў
Сібіры”.ІсамУладзімірШугля
ніколінезабываепродкаў.

У ходзе размовы на пася-
джэнні праўлення суполкіУла-

дзімірШугляпадкрэсліў:усебе-
ларускіясуполкінашагарэгіёну
змоманту стварэнняпрацуюць
у адной звязцы. Усе— актыў-
ныяўдзельнікірозныхімпрэзаў:
міжнацыянальных фестываляў,
конкурсаў, выстаў. Галоўны ж
кірунак грамадскай працы бе-
ларускіхсуполак—зберажэнне
беларускайкультуры,спрыянне
міжнацыянальнай стабільнасці.
Многія беларусы-сібіракі сталі
кіраўнікамірозныхдзяржаўных
і грамадскіх структур. У пры-
ватнасці, Уладзімір Фёдаравіч
адзначыў пазітыўную працу
Цюменьскай абласной грамад-
скай арганізацыі “Нацыяналь-
на-культурнае таварыства «Аў-
таноміяБеларусь»”,якуюцяпер
узначальваеМарыяПіскун.

Падчассяброўскайразмовы
на пасяджэнні Мікалай Сапе-
га, які ўзначальвае Заводаукаў-
скі філіял і кіруе Рэгіянальнай
грамадскайарганізацыяй“НКА
«Аўтаномія Беларусь»” падзя-
каваў Генконсулу за разумныя

сацыяльна-палітычныякансуль-
тацыі.Мікалай Васілевіч удак-
ладніў,штоцяперпублікацыіў
СМІнезаўсёдыаб’ектыўныя, і
такая інфармацыйная дапамога
вельміважная,каліабмяркоўва-
юццаспрэчныяпытанні.

Напасяджэннібыўзаслуха-
ныймойпраектміжнароднага
турмаршруту “Дорогами пред-
ков-самоходов: из Беларуси в
Западную Сибирь”. Пры тым
Уладзімір Фёдаравіч нагадаў,
што беларускія журналісты
Іван і Валянціна Ждановічы,
тэлежурналісты, навукоўцы з
Мінска хадзілі ўжо “сцежкамі
беларусаўнаЦюменьскайзям-
лі”. Цяпер жа варта падумаць,
якзацікавіцьтакіміпадарожжа-
мііншыхіякбагатуюгісторыю
заходнесібірскіх беларусаў ін-
тэграваць у вялікую Гісторыю
БеларусаўСвету.

Традыцыйна пасля такіх па-
сяджэнняў мы разыходзіцца не
спяшаемся: ёсць яшчэ пра што
пагаварыць. Вось і на гэты раз
пілігарбату,віншаваліУладзімі-
ра Фёдаравіча з надыходзячым
днёмнараджэння (бо30студзе-
ня яго ўЦюмені ўжо не было).
І цёпла, душэўна зносіцца сяб-
рамсуполкіўгэтызімовычас.

Люд мі ла Бак ла на ва,
г.Цюмень

весткі з сібіры

Ак ты віс ты аб лас ной гра мад скай ар га ні за цыі “Са юз-ін тэ гра цыя бра тэр скіх на ро даў” згад ва лі  
пра тое, што па спе лі зра біць у 2018 го дзе

Ад рэ дак цыі. Мы гатовы інфармацыйна
падтрымацьміжнароднытурпраект “Дорогами
предков-самоходов: из Беларуси в Западную
Сибирь”.Каліж брацьшырэй, то даўнож, як
кажуць, жыццё падказвае: трэба стварыць ін-
тэрнэт-рэсурс “БеларусыўСібіры”.Бонашых
суродзічаўнапрасторахСібіры—сотнітысяч!
Аднак у такой справе, безумоўна, патрэбная
каардынацыясіл ісродкаў.Мынядаўнапісалі,
штоНацыянальна-культурнаяаўтаноміябелару-
саўуТомскайвобласціпаспяховапаўдзельніча-
лаўконкурсеграмадскаважныхініцыятыўды
атрымалаперамогу.Інемалыягрошынапрацу
патэме“Маепродкі—зБеларусі”будуцьвы-
дзеленысуполцызФондупрэзідэнцкіхгрантаў.
Як пісала нам кіраўніца суполкі Любоў Ада-
скевіч, распачалася праца з Краязнаўчым му-
зеем ды архіваміТомскай вобласці, плануецца
выданнеэлектроннагадаведніка.Згадвалімый
правыставу“Сибирякивольныеиневольные”

ў Томскім абласным краязнаўчым музеі імя
М.Шацілава,прычымупраектаёсцьстаронка
ўінтэрнэце:звялікайколькасцюбеларускіхад-
расоў,лёсаў,прозвішчаў.

БеларусыўСібіры—“неабдымная”тэма,як
ісамаСібір!Зрозныхбакоўрозныялюдзіяеда-
следуюць—товартабылоб і алічбоўвацьна-
працаванае, збіраць базу дадзеных. І ствараць
яе—насучаснымузроўні.Паколькіжубела-
рускіхІТ-спецыялістаўёсцьнапрацоўкіўгэтым
кірунку,точамубімінескарыстацца?Скажам,
укампанііСакраментІТёсцьдосведпрацызба-
замідадзеных,стварэннямультымедыйныхкніг,
падручнікаў.Акалібдалучылісяда гэтайпра-
цы беларусы Іркуцка, Новасібірска, Кургана…
Маемнадзею,што іПасольстваБеларусі ўРа-
сіізразуменнемпаставіццадатакіхпрапановаў,
ініцыятыў,асаблівазулікамтаго,штосібірскія
рэгіёны ўсё больш актыўна супрацоўнічаюць з
Беларуссю.

Уладзімір Шугля

Фак сі міль нае вы дан не “Евангелие Фё до ра До сто ев ско го” 
перададзена ў фон ды На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі
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30гадоўтамунапаўночным
усходзеэстоніі,упавеце
іда-Вірумаабылостворана
Беларуска-эстонскае
згуртаванне

Юбілейная дата для грамад-
скай суполкі— заўсёды нагода
згадаць,якянаўтварылася,раз-
віваецца.Восьіяхачурасказаць
праземлякоў-беларусаўзЙыхві
дыКохтла-Ярве:геаграфічнага-
рады—побач.Якразтам,упа-
вецеІда-Вірумаа,у1989-мбыло
створанаТаварыствабеларускай
культурыБЭЗ.Падгэтайкветка-
вайабрэвіятурайірасцвітаеБе-
ларуска-эстонскае Згуртаванне.
Дарэчы,іэмблемасуполкі—га-
лінкаквітнеючагабэзу.Першым
БЭЗузначаліўУладзімірДзехця-
рук,сампаэт,аўтарзборнікавер-
шаўнабеларускаймове“Сярод
белыхэстонскіхначэй”.

НашаНарвскаебеларускае та-
варыства “Сябры”—на 10 гадоў
маладзейшае за БЭЗ, і “ад нара-
джэння”мызімпрацуемразам.За
велізарную аргдапамогу ў станаў-
ленні“Сяброў”мывельміўдзячны
Маргарыце Астраумавай — гэта
быладругаякіраўніцаБЭЗа,пры-
чымшматгадоў.Наватінепадлі-
чыць,колькіправялімысумесных

імпрэзаў!Мэтыжунас—адны:
наладжваць сяброўскія зносіны
між супляменнікамі, вывучаць і
пашыраць беларускую культуру
ў Эстоніі. Кіраўнікі абедзвюх су-
полак—ускладзеКруглагастала
нацыянальна-культурных аргані-
зацый Іда-Вірумаа пры Мінкуль-
туры Эстоніі.Мы разам і ў такіх
маштабных імпрэзах, як, скажам,
штогадовыфестывальнацменшас-
цяўЭстоніі “Творчыкацёлнарод-
ных культур” (“Rahvuskultuurіde
loomepada”). Фестываль нацыя-
нальнайкухні,закладкаГаюНаро-

даўуНарве,праект“Нашагульны
дом”да100-годдзяЭстоніі—гэта
няпоўныпералікнашыхсумесных
зБЭЗамспраўтолькіўапошнічас.

ДзявятыгодначалеБЭЗа—
Зінаіда Клыга, якая ад пачатку
ўтварэннябылаўсуполцынамес-
ніцайстаршыняў.Бадайштоўсе
30 гадоў яна кіруе й ансамблем
беларускайпесні“БЭЗ”,якінераз
выступаўіўнасуНарве.Мызду-
шэўнайцеплынёюзгадваемшто-
гадовыя студзеньскія “Каляды”,
якіяправодзяццаБЭЗамуЙыхві,
прычымі“Сябры”неразтамгас-

цявалі.НеаднаразоваБЭЗправо-
дзіўіфестывалі“Родныянапевы”
ды“Усмешкапа-беларуску”—з
удзеламтворчыхгуртоўзБелару-
сі.Дыапошнімчасамёсцьпраб-
лемы з атрыманнем бясплатных
віз у Эстонію для самадзейных
калектываўзБеларусі.Тамунават
прыезднаюбілейБЭЗабеларус-
кіхгасцей—падпытаннем.Але
гэта,вядомаж,асобнаятэма.

Напярэдадніюбілею, які будзе
адзначаццаўканцысакавіка,адімя
нарвскіх беларусаў віншую ўсіх
сяброў БЭЗа, нашых вялікіх сяб-
роўМаргарытуАстраумаву,Зінаіду
Клыгу—з30-годдземсуполкі.Гэта
вялікае,знакаваесвятадляўсіхбе-
ларусаўЭстоніі.Атаксамайпры-
гожаястаронкаўгісторыісамойна-
шаймаці-Беларусі,зякоюмыўвесь
час адчуваем непарыўную сувязь.
Як бацькі ганарацца, што недзе ў
далёкім свеце іх дзеці “выйшлі ў
людзі”—такіБеларусьможагана-

рыцца,штоёсцьубеларускайды-
яспарытакіясуполкі,штосістэмна,
прыгожа,натхнёнапрацуюцьнака-
рысцьБацькаўшчыны.

Хочацца яшчэ павіншаваць
ЗінаідуКлыгу,якая,дарэчы,з’яў-
ляеццаісяброўкайРадыЗгурта-
ваннябеларусаўсвету“Бацькаў-
шчына”, з высокай эстонскай
дзяржаўнай узнагародай. Яе
шматгадоваядзейнасць адзнача-
наОрдэнамБелайЗоркіVступе-
ні.Мяркуецца,штоўхуткімчасе
ўзнагародуёйуручыцьсамаПрэ-
зідэнтЭстонііКерсціКальюлайд.

ЖадаюнашымсябрамзБЭЗу
вялікіхтворчыхпоспехаў,новых
цікавых імпрэзаў, і, несумнен-
на, усямернай падтрымкі дзей-
насці: з боку гарадскіх уладаў,
Міністэрства культуры Эстоніі.
Усім—здароўяідаўгалецця.

Люд мі ла Ан нус,кіраўніца
Нарвскагабеларускага
таварыства“Сябры”

І сяб ры, і сва я кі
ДАЛёкія—БЛіЗкія

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Вартазгадацьіпраякасць“бе-

ларускага матэрыялу” ў Сібіры.
Пазалетась часопіс “Беларусь.
Belarus” надрукаваў мой артыкул
“Формулаўдзячнасці”(2017,№11).
Уягопадзагаловак:“Вядомырасій-
сківучоны,акадэмікВалянцінКап-
цюг,чыёімяўшанаванаіўбеларус-
кайнавуцы,заўсёдыпамятаў,што
родавыя карані яго—уБеларусі,
умаленькайвёсачцыКозікіВіцеб-
скайвобласці”.Вёску,якуювыму-
шаныбылі пакінуцьпадпагрозай
бальшавіцкіх рэпрэсій на пачат-
ку30-хбудучыябацькі акадэміка,
АпанасЯкаўлевічіНадзеяВасілеў-
на,неўсеведаюць.Ізніклаўжовёс-
каўВерхнядзвінскімраёне(раней
Дрысенскі) як неперспектыўная.
Аднак родКапцюгоў—усёроўна
жбеларускі!

Наш супляменнік Валянцін
Капцюг цэлых 17 гадоў (1980–
1997) быў старшынёй Сібірска-
гааддзяленняівіцэ-прэзідэнтам
АН СССР — РАН. Рыхтуючы
артыкулправучонага,язнайшоў
публікацыю“Семьразотмерь”з
газеты “Советская Белоруссия”
(1992, 16 снежня). Гэта— Ад-
крытаепісьмоВярхоўнамуСаве-
туРэспублікіБеларусь.Валянцін
Апанасавіч пісаў з супляменні-
камі:ягонаемеркаваннепадтры-
маліакадэмікАндрэйТрафімук
і тады яшчэ член-карэспандэнт
РАНВалянцінПармон.Дарэчы,
у Андрэя Аляксеевіча родавыя
карані — з Жабінкаўскага раё-
на Брэстчыны, называлі яго не
інакш як патрыярхам савецкай
геалогіінафтыйгазу,іёнбольш
за30гадоўкіраваўуНовасібір-
скуІнстытутамгеалогіідыгеафі-
зікі.Несталавучонагаў1999-м:
20гадоўтаму.АбеларусВалян-
цінПармон,якістаўакадэмікам

із1995-гаўзначальваўІнстытут
каталіза, 28 верасня 2017 года
быў абраны старшынёй Сібір-
скагааддзяленняРАН:працягвае
справуВалянцінаКапцюга.Пра
што,аднак,пісалітроевыбітных
беларусаў на Бацькаўшчыну?
Напрыканцы1992-гаўБеларусі
быў нададзены статус дзяржаў-
най толькі белорускай мове. І

мудрыя людзі ў добразычлівай
форме звярнуліся да братоў па
крыві з прапановай: не ўхіляць
“естественногодлябелорусской
науки и техники русского язы-
ка”.Дарэчы,паслярэферэндуму
1995годаўБеларусістатусдзяр-
жаўнайнароўнізбеларускаймо-
вайбыўнададзеныйрускай.

У планах рэдакцыі — пра-
даўжацьзнаёміцьчытачоўзвя-
домымі беларусамі Новасібір-
ска.Будземкарыстаццайкнігай
“Сибирью связанные судьбы:
Знаменитые белорусы в Сиби-
ри” (Новасібірск, 2008) — яе
рэдактар-складальніца Людміла
Бяляўская.Іянажперадаланам
выданне.Людмілападрыхтавала
ўспаміныўнучкіВалянцінаКап-

цюга.МыспісалісяізВалянці-
нам Пармонам, спадзяемся на
супрацу.Іпразгаданыўжогурт
“Ягода”хацеласябрасказаць...

Вернемся,аднак,давынікаў
візіту новасібірцаў у Беларусь.
Хоцьіранейутымрасійскімрэ-
гіёнепрацавалібеларускіяпрад-
прымальнікі (рэгулярна пра-
водзяцца кірмашы беларускіх
тавараў, попытам карыстаюцца
прадукты харчавання, абутак,
тэкстыль, мэбля), ды гандлёва-
эканамічнае ўзаемадзеянне мо-
жабыцьзначнабольшым.Аляк-
сандрЛукашэнка,згадаўшыпра
Новасібірск як навуковую ста-
ліцуРасіі,дадаў,штоўапошнія
гады гэта— адзін з ключавых
пастаўшчыкоў абсталявання
дляБеларускайАЭС,якаяўзво-
дзіцца ў Астравецкім раёне:
“Супрацоўніцтва па запуску
электрастанцыі з’яўляецца ўза-
емавыгадным. Дзякуючы гэта-
мупраектусфармаваныяновыя
тэхналагічныя ланцужкі паміж
прадпрыемствамі нашай краі-
ныйвашагарэгіёну”.Ёнпадзя-
каваў расіянам, якія навучылі
беларусаў будаваць падобныя
аб’екты, івыказаўнадзею,што
“нашыбудаўнікійспецыялісты
наключавыхкірункахбудаўніц-
твабудуцьвамкарысныяпаўсім
свеце”.Датагожіўзаемадзеян-
неўнавуковайсферыПрэзідэнт
назваўвялікайперспектывайды
паведаміў: у бліжэйшы час бу-
дзе вывучана пытанне аб тым,
якНАНБеларусісупрацоўнічае
з Сібірскім аддзяленнем Расій-
скайакадэміінавук.

Якіямогуцьбыцьяшчэкірун-
кі супрацоўніцтва?Бакі гатовыя
пайсці на стварэнне сумесных

вытворчасцяў,дзяліццаўжоапра-
баванымітэхналогіямідывыпус-
кацьпрадукцыю,запатрабаваную
ўрозныхкраінах.Беларусьможа
забяспечыцьпатрэбывобласціў
сучаснайгрузавой,пасажырскай,
сельскагаспадарчай,дарожна-бу-
даўнічайікамунальнайтэхніцы,
пастаўляцьбольштавараўлёгкай
іхарчовайпрамысловасці.Насу-
стрэчы Аляксандр Лукашэнка
як добры прыклад узаемадзян-
ня згадаў сумеснае прадпрыем-
ства па мадэрнізацыі трамваяў
“БКМ-Сибирь”, створанае пры
ўдзеле “Белкамунмашу”. Там
ужомагчымаарганізавацьізбор-
ку тралейбусаў. Гаварылася пра
перспектывысупрацоўніцтва іў
авіяцыйнай, аграрнай сферы —
скажам,прапанаванарэалізаваць
па беларускіх праектах будаў-
ніцтва аграгарадкоў і аб’ектаў
сацыяльнай інфраструктуры ў
сельскай мясцовасці. Прапана-
вана выкарыстоўваць ліфтавае
абсталяванне “Магілёўліфтма-
ша” пры будаўніцтве й рамонце
шматпавярховых жылых дамоў
у рэгіёне. Пры тым Аляксандр
Лукашэнка падкрэсліў: “Мы ад-
крытыя не толькі для дыялогу,
алейсумеснайпрацы.Ігатовыя
выйсцінапэўныядамоўленасці,

калітоебудзепатрэбнасібіракам.
Беларусьякбылавашымродным
домам,такянайзастанецца.Мы
поўныярашучасцізнашымібра-
тамісупрацоўнічаць”.

Губернатар Андрэй Траўні-
каўрасказаў,штопаездкаўБела-
русьаказаласявельмінасычанай
і прадуктыўнай. Дэлегацыя па-
бываланетолькіўМінску,алеіў
другіхгарадах(Віцебск,Гомель,
Магілёў, Бабруйск), наведала
тамбуйныяпрадпрыемствы,са-
цыяльныяйкультурныяаб’екты.
Сібіракі знаёміліся змясцовымі
славутасцямі,наведалійрадзіму
беларускагаПрэзідэнта.

Па выніках візіту Беларусь
іНовасібірскаявобласцьпадпі-
салі мемарандум аб узаемадзе-
янніўгалінеляснойгаспадаркі.
Маюць намер супрацоўнічаць
профільныя прыродаахоўныя
ведамствы ў галіне аховы на-
вакольнага асяроддзя й рацыя-
нальным прыродакарыстанні.
Прайшло ў Мінску й ІV пася-
джэннеСаветадзелавогасупра-
цоўніцтваБеларусійНовасібір-
скай вобласці, пасля якога бакі
падпісалінекалькіпагадненняў
ідамоваўпаразвіццісупрацоў-
ніцтва ў галіне прамысловасці,
транспарту,навукі,адукацыі.

ЛАДіЗгоДА

З юбі ле ем, БЭЗ!

Ад рэ дак цыі.Уменневыбудоўвацьшчырыя,душэўныя,сяб-
роўскія стасункі з іншымі суполкамі суайчыннікаў—неменш
важнае сёння, чым сама праца беларускіх суполак у замежжы.
Тамумывельмірадуемся,каліўнашайпошцез’яўляюццатакія
допісы—калісябрыпішуцьпрадобрыхсяброў.Навялікіжаль,
убуйныхгарадахнапостсавецкайпрасторычасамутвараюццапа
дзве,тры,чатырыбеларускіясуполкі.Здаваласяб,працыхопіць
усім!Аднакзаместгэтагапачынаюццаразмежаванні,спрэчкі,зва-
ды,высвятленнеадносінаў...Такіхочаццаўсклікнуць:людзідоб-
рыя,томожабвылепшінеказаліпрасваюбеларускасць—бо
сорамжаўсімнамзатакое.

Далучаемсядавіншаванняўюбілярам.Маемнадзею,штокаш-
тоўныдосведсяброўстваэстонскіх“Сяброў”іБЭЗабудзе,якдоб-
раярашчына,пашыраццанаўвесьбеларускірухузамежжы.Каб
нашБеларускіКаравайтолькірадасцюпоўніўсэрцылюдзей,каб
нашБеларускіМацярык—мацнеўіпрыгажэў.

беларускі мацярык

Валянцін Капцюг Андрэй Трафімук 

Валянцін Пармон

Амбасадар Бе ла ру сі ў Эс то ніі Вя ча слаў Ка ча наў  
і ўдзель ні кі гур та “БЭЗ”. Йых ві, верасень 2018 
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Ге не рал з Ле ву шоў шчы ны
СыНыАйчыНы

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 
Ёсць пад Радашкавічамі, на

Маладзечаншчыне, вёска Леву-
шоўшчына (цяпер — Краснен-
скі сельсавет.— Рэд.). Там і на-
радзіўся будучы генерал, тады
яшчэўМаладзечанскайвобласці
Беларускай ССР, у шматдзетнай
сям’і партызанаў, ветэранаў вай-
ныСтаніславаІосіфавічаіАлены
Дзям’янаўны.Нялёгкабылобаць-
кам-калгаснікам выхоўваць-гада-
вацьшасцёрадзяцей:дзеньіноч
даводзіласяпрацаваць—усім,па
меры сіл.Маці, згадвае генерал,
садзіласязастолтолькітады,калі
ўсепаядуць.Ібылоўсям’ісвятое
правіла:усепавінныўмецьрабіць
любуюпрацупахатняйгаспадар-
цы, прычым пакорліва, паслух-
мянаіякасна.УшколужЛюцы-
янштодня ездзіў на электрычцы
ў Аляхновічы: за 10 кіламетраў.
Часам,прызнаецца,іўМінскза-
язджалі,цізаместшколы“парты-
заніліўлесе”.Вясковаежыццёз
усімі яго турботамі шліфавала-
выхоўвала хлопца працавітым,
кемлівым, упартым і цягавітым.
Яшчэ прымушала моладзь цяг-
нуццаўгару,нерасслабляццазаў-
сёднае этычнае пытанне: а што
скажуць людзі? Бо сорамжа бу-
дзе,каліўчынішнештанядобрае,
цікаліўшколенахапаешдвоек.

Заканчваючышколу,Люцыян
марыў стаць афіцэрам-дэсантні-
кам, пачаў мэтанакіравана рых-
тавацца да паступлення ў адпа-
веднуюВНУ. І вось ёнуРазані,
а ў вучылішчы адборачны кон-
курс—14чалавекнамесца.Ішто
цікава: закончыўшы звычайную
школу з беларускай мовай на-
вучання, ён паступіў. Дапамаглі
добрая фізпадрыхтоўка, цяга-
вітасць і сіла волі, рост 182 см,
моцныя веды. Сабраўшы сілы ў
кулак,вытрымаўікурсмаладога
байцаўСяльцы,праякіпамятае
кожны выпускнік вучылішча. У
ходзе заняткаў курсант Сурынт
засвоіўнаўсёжыццё:упаветра-
на-дэсантнайсправеважнаўсё,і
нават найменшая недакладнасць
можамецьтрагічныянаступствы.
Трэніравалідухіцеламарш-кід-
кі,кросы,лыжныяшматкіламет-
ровыязабегі.Увучылішчыжар-
там казалі, што ў курсанта ёсць
трыспосабыруху: бягом, страя-
вымкрокамцізпесняй,каліжён
адзін—толькібягом.Утакірытм
жыццябеларусхуткаўцягнуўся,і
праз чатыры гады, у 1975-м, на
дзяржэкзаменах пацвердзіў га-
тоўнасцькамандавацьузводам.

Маладыафіцэрбыўнакірава-
ныслужыцьуБеларусь:357 гвар-
дзейскі парашутна-дэсантны
полк 103 гвардзейскай паветра-
на-дэсантнай дывізіі(ПДД)дыс-
лакаваўся ў пасёлку Баравуха-1
Полацкага раёна. Ён быў нежа-
наты, нікуды не спяшаўся, таму
шмат паспяваў на службе: вы-
конваўусё,штоямударучалася,
многамувучыўпадначаленых,ды
ісамнечамудавучваўся.Потымі
ўасабістымжыцціадбылісязме-
ны:ажаніўсяздзяўчынайЛідай.
Ухуткімчасестаўнамеснікамка-
мандзіра 7-й парашутна-дэсант-
найротыпалка,іўжотадыпраца-
ваўзаротнага,якірыхтаваўсяда
перамяшчэнняпаслужбе.

Назаўсёды запомніў той
дзень: субота, вечар 11 снежня
1979 года. Ён прыбыў з чарго-

вагаводпускуўваенныгарнізон
і рыхтаваўся выйсці на службу.
Дачцы Алесі — крыху больш
загод.Гадзіныў22прыбыўпа-
сыльны: аб’яўлена “Трывога”.
У палку афіцэр атрымаў распа-
раджэнне: падрыхтаваць роту
да маршу па чыгунцы, потым
паветраным транспартам. Хоць
для дэсантнікаў тое было звык-
лайсправай,аленіхтойнечакаў,
штояныдоўганевернуццададо-
му, анехтайніколі…Люцыяну
Сурынтужонкапразпасыльнага
перадала невялікі багаж з неаб-
ходнай маёмасцю, якой ён і ка-
рыстаўся да першага водпуску,
да кастрычніка 1980-га. Чыгун-
каю вайскоўцаў (у старэйшага
лейтэнантаСурынтаўроцебыло
82байцы)перакінуліўБранскую
вобласць, далей разам з баявою
тэхнікай самалётамі— у Арэн-
бургскую.Мароз,завеяісуровы
холад…Цярплівачакалінамаро-
зе, пакуль заправяцца самалёты.
Далей быў аэрадром ва ўзбекі-
станскайФергане,зноўсамалёты
АН-12узляцеліўнеба.Ітолькіза
20хвіліндапасадкісталавядома:
месцачарговагапрызямлення—
БаграмуАфганістане.

26 снежня, здзейсніўшы
шматкіламетровымаршугорнай
мясцовасці, яго рота ды іншыя
падраздзяленні палка размясці-
ліся ля Кабульскага аэрапорта.
Практычна ў голым полі. Спалі
на зямлі на тэнтах, вада і дро-
вы— дэфіцыт. На першым ча-
серотаахоўвалаўКабулевузел
сувязісавецкагагалоўнагаваен-
нага саветніка Мінабароны Аф-
ганістана. Пастаўленую задачу
дэсантнікі выканалі, а старшы
лейтэнант Сурынт датэрмінова
атрымаўзваннекапітана,медаль
“Забаявыя заслугі”.Потымяму
давялосяўдзельнічацьіўбаявых
аперацыях. Вельмі перажываў
афіцэр, прымаў блізка да сэрца,
калічасамзверхупаступалізага-
ды,якіяпростанемагчымабыло
выканацьбезлюдскіхстрат.Зда-
ралася,ішліблакітныяберэтына
ворагаў, у горы, не маючы дак-
ладных разведданых і часу для

падрыхтоўкі.Алеасабістысклад
батальёнаверыўафіцэру,падна-
чаленыя ведалі: капітанСурынт
шматразоўправяраегатоўнасць
кожнага афіцэра да баявых дзе-
янняў, удакладняе ўсе падрабяз-
насціаперацый.Пазнейёншмат
разоў казаў, што кожны ягоны

салдатвартыякмінімуммедаля
“Забаявыязаслугі”.

У верасні 80-га капітана Су-
рынта прызначылі намеснікам
камандзіра 1 парашутнага-дэ-
сантнага батальёна яго палка.
Падраздзяленне прыкрывала
ўчастакмяжызПакістанам,кіла-
метраў40–50,адсочвалісямарш-
руты перамяшчэння людзей,
паставак зброі, боепрыпасаў з
Пакістана, спыняліся дзеянні
бандфарміраванняў.Штаб—пад
Асадабадам, роты й падраздзя-
леннівыконвалібаявыязадачыў
правінцыяхКунар,Лагман,
пад Джэлалабадам, Багра-
маміўіншыхмесцах.Мой
субяседнікзгадвае,якуад-
ной з аперацый пры пад’-
ёменакрутыгорныхрыбет
абставінысклалісятак,што
трэбабылокідкомягозаха-
піць—інакшнебылошан-
цаў выжыць. І трэба было
падняцца ўсім адначасова,
зкрыкам“Ура!”.Марудзіць
нельга: “духі” на хрыбет
лезуць з процілеглага бо-
ку, іх агонь узмацняецца.
Увынікузвуснаўкапітана
Сурынта прагучала неш-
та невыразна-мацюкальнае
(але, як потым казалі, гуч-
наеіўражлівае),іўсераптам
паднялісяізкрыкам“Ура!”
кінулісянатойхрыбет.“Ду-
хі” завагаліся, пакінулі вы-
гадную, ужо захопленую
імі пазіцыю. Доўжылася
тое— імгненні, а загінула
9 нашых воінаў, трое з іх
афіцэры.Такёнупершыню
пабываўубаі,уякімзака-
роткічастакіястраты—ітолькі
двоепараненых(звычайнабыва-
ла па тры на аднаго загінулага).
Калідэсантнікі грэбень захапілі,
мяцежнікі яшчэлезліна яго, ды
ўгарахгаспадарстановішчатой,
хтознаходзіццавышэй.Утымбаі
ёнадчуўсапраўднуюрашучасць
і сапраўдны гераізм таварышаў,
гатоўнасць аддаць сваё жыццё,
ратуючыіншых.Наперадзе,мет-
раху10–15адкапітанакамандзір
узвода, старшы лейтэнант Саша

Палагінраптамспыніўся,выпра-
стаўся ў поўны рост і, шырока
ўсміхаючыся, павярнуўся ў яго
бок,прамовіў:“Таварышкапітан,
усэрца…”—іўпаў.Кінуўсяда
камандзіраягопадначалены—і
таксама быў забіты: відаць, тым
жастралком…

Улютым82-гакапітануЛю-
цыянуСурынтуўручыліпершы
ордэнЧырвонайзоркі.Аўсака-
вікуафіцэрпрыбыўуКастраму:
быўпрызначанынамеснікамка-
мандзіра 1 батальёна 331 гвар-
дзейскага парашутна-дэсантна-
гапалка106гвардзейскайПДД.
Другі ордэн Чырвонай зоркі
атрымаў перад строем палка.
У тым жа годзе беларус пасту-
піў у Ваенную акадэмію імя
М.В.Фрунзе — закончыў яе ў
1985-мзадзнакай.Пасляслужыў
начальнікамштаба328гвардзей-

скагапарашутна-дэсантнагапал-
ка104гвардзейскайВДДуКіра-
вабадзе.(ГорадуАзербайджане,
з 1989 года—Гянджа.—Рэд.).
Утыхмясцінахбылонеспакой-
на:выспявалі,разгаралісяміжна-
цыянальныяканфлікты,уСССР
успыхвалі так званыя “гарачыя
кропкі”.Навачахафіцэрапаку-
тавалі,гінулімірныялюдзі,мяс-
цовыя жыхары шукалі абарону
й прыкрыццё ў ваенных.Не па
чуткахведаеЛюцыянСтанісла-
вавіч,што адбываласяўСумга-
іце, Ерэване,Сцепанакерце, Ба-
ку…Украсавіку1989-га,каліў
сталіцыГрузііабвастраласяпалі-
тычнаяабстаноўка,былімасавыя
выступленнінасельніцтва(намі-
тынгсабраласяда8–10тысячча-
лавек),ёнзнаходзіўсязасабовым
складамуцэнтрыпадзей:напра-
спекцеШатаРуставеліўТбілісі.
Мітынгбыўачэпленыміліцыяйі
войскамі.Зрэшты,пратыяпадзеі
сказана й напісана нямала. Ад-
нак, сведчыцьЛюцыянСурынт,
ні абразы,ніпрамыяпагрозый
агідныя выказванні ў адрас дэ-
сантнікаўнезмаглісправакаваць
іхнаўзброенаеўмяшаннеўкан-
флікт.Яны,бяззбройныя,цвёрда
стаялінапраспекце,падтрымлі-
валісваёйпрысутнасцюпарадак
іспакой.

Нештападобнаеўжобыло іў
Літве, дзе ён камандаваў 285 ву-
чэбным парашутна-дэсантным
палком аб’яднанага вучэбнага
цэнтраПДВуГайжунаі.(Вёскаў
Іанаўскім раёне, непадалёк ад яе
ў пару СССР знаходзіўся ваенны
аэрадром і буйны вучэбны цэнтр
ПДВ.— Рэд.). Усё часцей тады
нацыянальныя кадры ў савецкіх

рэспублікахуваходзілі ў супраць-
стаянне з саюзнымі ўладамі. І
камандзірам вайсковых падраз-
дзяленняўдаводзіласярабіцьусё,
каб выключыць канфлікты паміж

насельніцтвамівайскоўцамі.
У снежні 1991-га пал-

коўнік Сурынт прыбыў
у Беларусь: прыняў 38-ю
гвардзейскую асобную па-
ветрана-дэсантную бры-
гаду. А становішча ў арміі
пасля распаду СССР і яго
УзброеныхСілбыловельмі
складаным.Некаторыяафі-
цэры гублялі веру ў неаб-
ходнасцьслужыцьРадзіме,
імзсем’яміцяжкабыловы-
жывацьіматэрыяльна.Ма-
ральна-псіхалагічнаяабста-
ноўкаўбрыгадзевыклікала
крайнюю заклапочанасць.
Камбрыга хвалявала вялі-
кая колькасць злачынстваў.
Сяржанты й салдаты, пры-
званыя з іншых рэспуб-
лік былога СССР, імкну-
ліся самастойна збегчы
дадому.Стварэннебеларус-
кіхУзброеныхСіл,прыняц-
цепрысягібеларускамуна-
родушматучымвызначылі
перспектывываеннайслуж-
быдляафіцэраў.Палкоўнік

Сурынт у незалежнай Беларусі
стаў першым камандзірам утво-
раных у 1995 годзе мабільных
сіл, першым камандуючым сіла-
мі спецаперацый, створаных на
іхбазеў2007-м.Свойкамандзір-
скі, баявыдосвед ёнда апошніх
дзёнслужбыўвойскуперадаваў
афіцэрскаму складу ўсіх звёнаў.
Мне з вуснаўмногіх таварышаў
генералапаслужбепрыходзілася
неаднаразовачуцьпраягопрын-
цыповасць,ённедапускаўфарма-
лізмуўпадрыхтоўцывойскаў.Без
сумневаў адстойваў свой пункт
гледжання,наваткалітоененад-
тападабаласявышэйстаячамукі-
раўніцтву. Рашучы й даступны,
валявы й мэтанакіраваны, ён і
сёння застаецца верным дэсант-
намубратэрству.

НажыццёвымпрыкладзеЛю-
цыянаСтаніслававічаіягожонкі
ЛідзііАндрэеўнывыхаванадачка
Алеся.Яна—палкоўнік,служыць
у Міністэрстве ўнутраных спраў
Беларусі.АяесынГлеб—выха-
ванецМінскагасувораўскагаваен-
нагавучылішча.

7студзеня2019годаЛюцы-
яну Сурынту споўнілася 65. У
кнізеўспамінаў“Верныдэсант-
наму братэрству” ён апавядае
пра жыццёвы шлях: ад школь-
ныхікурсанцкіхгадоўдакаман-
дуючага сіламі спецаперацый
УзброеныхСіл.Укнізешматім-
ёнаўіпрозвішчаўтых,зкімяму
давялосяслужыць.Аўтарнагад-
ваесённяшнімкамандзірампра
іхадказнасцьякзажыцціпадна-
чаленых,такізалёснезалежнай
Бацькаўшчыны.

Ле а нід Пры шчэ па,
палкоўнікуадстаўцы

Вывад савецкіх войск з Афганістана

15 лю та га 1989 го да за вяр шыў ся вы вад са вец кіх 
войск з Аф га ні ста на. 

Так зва ная Аф ган ская вай на, якая па ча ла ся  
25 снеж ня 1979 го да, доў жы ла ся 3338 дзён.

Генерал-маёр Люцыян Сурынт

Такім ён быў курсантам
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Подз ві гі каў каз цаў на бе ла рус кай зям лі
Жыхаркабардзіна-
БалкарыіАхмедНахушаў
знаходзіцьімёныземлякоў,
якіяўдзельнічалі
ўвызваленніБеларусі
аднямецка-фашысцкіх
захопнікаў.Падключыліся
дасправыягосынідочкі.

Асобныя гарады Беларусі
ўжо адзначаюць 75-годдзе вы-
звалення ад нямецка-фашысц-
кіхзахопнікаў.Знакавуюпадзею
памятаем і мы, адарваныя ад
Бацькаўшчыны яе сыны, дочкі.
У Кабардзіна-Балкарыі жыву я
большза40гадоў.(Родныямяс-
ціныаўтара—гэтаЖабінкаўскі
раёнаБрэстчыны:ёнродамзвёс-
кіМышчыцы,закончыўАзяцкую
СШ.Азяты цяпер — аграгара-
док.— Рэд.). І тут мне цікавыя
падзеі ваеннага часу на тэрыто-
рыіБеларусі,датагожяшаную
такіяпаняцці,якСССР,Радзіма,
дружба народаў. Бо якраз у са-
вецкую пару дзякуючы дружбе
народаўсталамагчымаюВялікая
Перамоганадгерманскімнацыз-
мам. Герояў, што атрымалі тую
перамогу, змагаючыся з вора-
гам на франтах, у партызанскіх
атрадах, усё менш сярод нас. У
Кабардзіна-Балкарскай Рэспуб-
ліцы юбілейны медаль “60 год
вызвалення Рэспублікі Беларусь
ад нямецка-фашысцкіх захоп-
нікаў” быў уручаны 168 ветэ-
ранам-удзельнікам вызвалення
Беларусі. На 65-годдзе Вызва-
леннябыліўшанаваны101чала-
век,на70-годдзе—толькі12.А
ў2017-мнасустрэчуўіхгонар,
якуюправодзіцьштогодуДзень
Незалежнасці Беларусі наш Ка-
бардзіна-Балкарскі грамадскі
рух “За яднанне, сябры!”, змаг-
ло ў Нальчыку прыйсці толькі
3 ветэраны. Цяпер мы рыхту-
емся да ўрачыстасцяў з нагоды
75-годдзя вызвалення Беларусі:
нашансамбль“Каларыт”робіць
канцэртную праграму, будзе
ўручэннемедалёў—свята!

Чымдалеймыадстрашныхга-
доў—тымбольшважнапамятаць
іведаць:якімчынаміякдасталася
Перамога,хтосклаўгаловынаяе
алтар,сваіміжыццямірызыкаваў,
здароўегубляўуімянашагажыц-
ця.Важнанескажацьгістарычную
праўду,аданесціяедамоладзі,да
грамадзян сусветнай супольнас-
ці — каб абараніць ад паклёпаў
подзвіг савецкіх людзей, непры-
нізіцьВялікуюПерамогу. І сярод
тых,хтодобраахвотнікамстаўна
такіпост—АхмедНахушаўзКа-
бардзіна-Балкарыі, з горада Бак-
сана. Ахмед Беталавіч працуе ў
Федэральнай падатковай службы
Расіі па Баксанскім раёне. Разам
са сваімі дзецьмі (студэнтка Ка-
бардзіна-Балкарскагаўніверсітэта
Дыяна, вучаніца 3-й школы Бак-
санаАрыянаівучаньтойжашко-
лы Інал) у вольны ад працы час
займаецца вышукам ураджэнцаў
КБР,якіяўшанаваныябылібаявы-
мі ўзнагародамі пад час Вялікай
Айчыннайвайны,аднакусілуба-
явыхдзеянняўдыіншыхабставі-
наў(частайсмерці)неатрымалііх
усвойчас.Баксанскіяследапыты
ўжоадшукалібольшза150імёнаў
герояў-землякоў.Многіяз іхзагі-
нулі на беларускай зямлі. Даку-
ментыамальнаўсіхперададзены
роднымваўрачыстайабстаноўцы.
Здараецца, пра ўзнагароджанні
неведаліранейнісамігероі,нііх

дзеці,унукі.Колькіцікавыхлёсаў,
колькі болю й радасці адначасо-
ваперажываюцьпошукавікі,калі
выяўляюць такіх асоб! Вядомыя
словы“ўзнагародазнайшласвай-
гогероя”тутякраздамесца.

Чаму пішу пра тое ў газету
“Голас Радзімы”, нясу вестку
праАхмедаНахушавайягопа-
мочнікаўуБеларусь,беларусам

па свеце? Па-першае, многія
выхадцызКабардзіна-Балкарыі
партызанілі,змагалісязворагам
улясахБеларусі.Мы—адаспра-
вы падключыліся й беларусы
КБР — адшукалі, апублікавалі
іхімёныўСМІКабардзіна-Бал-
карыі. Такіх аказалася 27 чала-
век.Датагожмногіяўраджэн-
цыКБРбылі ў радахСавецкай
арміідызагінуліпрывызваленні
Беларусіадворагаў.Па-другое,я
ганарусятым,штомаеземлякі-
беларусы—не ачарсцвелі сэр-
цамі,памятаюцьпраподзвігіво-
інаў розных нацыянальнасцяў,
якіявызваляліБеларусь. І таму
ёсць яркія пацвярджэнні. Пры-
вядуфакты.

18 студзеня 1944 года ў
жорсткім баі на захад ад гора-
да Мазыра, падняўшы байцоў
на чарговы штурм умацаванага
рубяжа, смерцю храбрых загі-
нуў гвардыі старшы лейтэнант
Мухарбі Герандокаў, начальнік
штаба 62 гвардзейскага кавале-
рыйскагапалка,16гвардзейскай
Чарнігаўскайкавалерыйскайды-
візіі.ЗагадампавойскахПерша-
га Беларускага фронта№ 44 ад
28.04.1944 года геройбыўузна-
гароджаныордэнамКутузава ІІІ
ступені (пасмяротна). Дарэчы,
гэтаадзіныкавалертакогаордэ-
наўКБР.ПахаваныбыўМухарбі
Дамжукавіч у брацкай магіле ў
вёсцыМялешкавічы,Мазырска-
гараёна.

Ахмед Нахушаў даведаўся
пра высокую ўзнагароду земля-
ка, выкарыстаўшы матэрыялы
сайта “Подвиг народа” Мінаба-
роныРасіі—http://podvіgnaroda.
ru/.Як іпратое,штоордэняму
не быў уручаны. Следапыт праз
СМІрасказаўпраземляка,ягоны
подзвіг на беларускай зямлі, па-
смяротную ўзнагароду. І летась,
калі быў чарговы дзень памяці
Мухарбі Герандокава, тагачас-
ны кіраўнік Кабардзіна-Балкар-
скай Рэспублікі Юрый Кокаў (з
26 верасня 2018 года— намес-
нік Сакратара Савета Бяспекі
Расіі.—Рэд.) ад імя Прэзідэнта
Расіі Уладзіміра Пуціна перадаў
ордэнскі знак і пасведчанне да
ягоназахаваннеўНацыянальны
музей Кабардзіна-Балкарыі. Му-
зей,дарэчы,адразграбленняфа-
шыстамі ў гады акупацыі выра-

таваўбеларусСцяпанСаўчук:ён
быўродамзвёскіШэбрын,з-пад
Брэста.ТойподзвігСцяпанаПят-
ровічапацвярджаюць і архіўныя
дакументы. (Месца нараджэння
Сцяпана Саўчука мела ў розны
час розныя гістарычныя наз-
вы: Шэбрын, Шебрин, Szebryn,
Sebryn, Шчэбрын, Щебрин,
Schebrіn, Shchebrіn, Szczebryn,

Shebrіn,Shebryn.Пратоедыро-
дзічаў героя, сам подзвіг мы пі-
салі: “Памятаюць, дзякуюць,
цэняць…” — ГР, 11.07.2013 —
https://www.sb.by/artіcles/pamya-
tayuts-dzyakuyuts-tsenyats.html).
Ітое,штоўНальчыкназахаванне
перададзены ордэн — выпадак
выключны,знакавы,бозвычайна
родзічам героя ўручаецца толькі
пасведчанне.

І вось якая акалічнасць ста-
лавядомая,каліАхмедНахушаў
шукаўродзічаўгероя.Упаслява-
еннычасувёсцыІванкаўшчыне,
па суседстве з Мялешкавічамі
(цяпераграгарадок),нарадзілася
КрысцінаПракаповіч.(ПраІван-
каўшчыну — тут: https://gp.by/
regіonsfact/news/news29688.
html, пра Мялешкавічы— тут:
https://meleshka.schools.by/ —
Рэд.) І было наканавана дзяў-

чынезПалессяпамесцыпрацыў
МасквесустрэццазМарытай—
стрыечнай пляменніцай Мухар-
біГерандокава.Нубываежтак!
Глыбока да сэрца ўспрыняла
Крысцінатое,шторасказалаёй
Марытапрабаявышляхдядзькі-
героя.Акалібыладома,торазам
збацькамінаведаліяныбрацкую
магілу,дзепахаваныМухарбіГе-
рандокаў,усклалікветкідапом-
ніка,перадалізямлюзмагілына
радзімугероя.

ОрдэнаАляксандраНеўска-
га за вызваленне Беларусі ўда-
стоены быў (пасмяротна) яшчэ
адзін ураджэнец Кабардзіна-
Балкарыі: падпалкоўнік Сагід
Карданаў. Загінуў Сагід Асха-
давіч 10 студзеня 1944 года.
Першаснаемесца пахавання—
горад Гарадок, Віцебскай воб-
ласці. Аддадзім павагу й гэта-
мугерою.Дасылаюўдзячнасць
людзейздалёкіхкраёў,зпоўдня
РасііякзгаданайужоКрысціне,
так іАленеБястаевай:янатак-
сама родам з Беларусі. Алена
дапамагла Цімуру Карданаву,
кіраўніку патрыятычнага клу-
ба “Родина” з Рэспублікі Паў-
ночная Асеція-Аланія ў вышу-
ку вестакпра земляка:Альбіна
Канукава. Сын двух народаў,
кабардзінскага й асяцінскага,
АльбінХарытонавічбыўкаман-
дзірампартызанскагаатрадаімя
М.В.Фрунзэўгадывайныўма-
імроднымЖабінкаўскімраёне,

уБрэсцкайвобласці.Угрозным
1942-мзаўдзелубаяхнатэры-
торыі Данецкай і Растоўскай
абласцей прадстаўлены быў да
звання Героя Савецкага Саюза,
алеўзнагароджаныордэнамБа-
явогаЧырвонагасцяга.

Мне прыемна пісаць, што
службоўцызупраўленняУзбро-
еных Сіл Беларусі па ўвекаве-
чанні памяці абаронцаў Айчы-
ныіахвярвайнывельміадказна

паставіліся да просьбыАхмеда
Нахушава: высветліць месца
пахавання ды ўдакладніць бія-
графічныя весткі радавогаХаз-
раілаШагенава.Цяпермыведа-
ем:ХазраілТатуевіч,якізагінуў
15 лістапада 1943 года ў Гара-
доцкімраёнеВіцебскайвоблас-
ці, таксаманепаспеўатрымаць
узнагароду. За дзесяць дзён да
смерці яго ўзнагародзілі меда-
лём “За адвагу”. Неабходныя
весткі ў Беларусі — знайшлі,
факты ўдакладнілі. Паведамілі
ўКабардзіна-Балкарыю,штопе-
рапахаваныбыўгеройубрацкай
магіле вёскі Халамер’е Віраў-
лянскага сельскага Гарадоцкага
раёна(Віроўляцяпер—аграга-
радок.—Рэд.). Пасведчанне да
медаля ў 2018-м урачыста ўру-
чылісынуфрантавіка.

Безумоўна, подзвігі баць-
коў, дзядоў — надзвычай важ-
ны складнік у партыятычным
выхаваннімоладзі.Мневядома,
напрыклад,штоЗалімШагемаў,
палкоўнік запасу, кавалер двух
ордэнаў Мужнасці, атрыманых
унашчас,—пляменнікМухар-
біГерандокава.Дарэчы, іЗалім
Далетгірэевіч шмат часу аддае
вышуку звестак пра загінулых
землякоўдыўшанаваннюіхім-
ёнаўпразСМІ,выданнекніг.

Мыжывемунеспакойнычас,
каліваенныяканфліктыўспыхва-
юцьпасвецеўрозныхягочаст-
ках.Ітамутакважна,кабсловы
патрыятызм,любоўдаРадзімыне
былі пустым гукам для нашчад-
каў герояў, унукаў і праўнукаў
тых,хтоўратаваўсветаднацыз-
му. Патрыятычных пачуццяў, у
тым я ўпэўнены, не варта саро-
мецца. Пакуль жывыя мы, дзеці
і ўнукі ўдзельнікаў Вялікай Ай-
чыннай,выхаваныянапрыкладах
іхсамаахвярнасці,вернасцівоін-
скамуабавязку,любовідаРадзі-
мы,—мыбудземабараняцьтое,
штодлянассвятое.Інедамоска-
зіцьгісторыютойвайны,Вялікай
Перамогі, будзем шанаваць ім-
ёнытых,хтояенабліжаў.Будзем
памятаць: уклад народаў былой
вялікайкраіны—СССР—упе-
рамогунадфашысцкайГерманіяй
быўвызначальным.

Па вел Сі да рук,старшыня
саветаКабардзіна-Балкарскага
грамадскагаруху“Заяднанне,

сябры!”,г.Нальчык

Ад рэ дак цыі.ПрыпадрыхтоўцытэкстумытэлефанаваліўМялешкавіцкі яслі-сад-сярэднюю
школуМазырскагараёна,размаўлялізнастаўніцайматэматыкіАленайДамасевіч.Янапацвердзіла:
вучнідаглядаюцьбрацкуюмагілуўМялешкавічах.Насайцешколыёсцьздымкі,наіхбачна,што
ранеймагіламелакрыхуіншывыгляд.Інжынер-праграмістГенадзьГанчар,яківядзесайт,паведаміў:
уяговялікаябазафотаздымкаўзаапошнія13гадоў.Ібачназіх,шторанейімястаршагалейтэнанта
МухарбіГерандокаванамемарыяльнайдошцынезначылася—цяперёсць.Добраўпарадкаванне,
паведаміўГенадзьСцяпанавіч,зрабіліў2015-м:да70-годдзяПерамогі.Ніякайінфармацыіпраге-
рояў,штопахаваныўбрацкаймагілеўМялешкавічах,ушколеняма.Таму,мяркуем,артыкулПаўла
Сідарука,прыкладпадзвіжніцкайдзейнасціАхмедаНахушава(які,дарэчы,праходзіўусвойчас
вайсковуюслужбуўБеларусі)дывялікіяінтэрнэт-базыархіўныхдакументаўпаспрыяюцьтаму,каб
убеларускайглыбінцыбольшдаведалісяпрагерояў,ваенныячасці,што75гадоўтамувызвалялі
гэтырэгіёнБеларусі.

Вучні Мялешкавіцкай школы ля брацкай магілы 

Ахмед На ху шаў і яго дзеці атрымліваюць падзяку  
за падзвіжніцкую працу ад  Паўла Сідарука

Ордэн Ку ту за ва ІІІ сту пе ні
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ВядучыміарганізатарамВадохры-
шчанскіхкупанняўулатышскім
горадзе,штопрайшлітамсёлета
ўпершыню,быўсябармясцовай
беларускайсуполкі“Мара”
юрыхадаровіч

19 студзеня ў праваслаўных хрысці-
ян—дзеньХрышчэнняГасподняга.Народ-
наяжназвасвятаўБеларусі:Вадохрышча.
СёлетаўЛіепаіўпершынюналаджаныбы-
лі Вадохрышчанскія купанні з актыўным
удзеламсяброўзрускай,украінскайібела-
рускайсуполак.Усягожбольшчым700ча-
лавекпрыйшліпаглядзець,анекаторыяй
паспрабаваць на сабе цудадзейную сілу
Вадохрышчанскіхакунанняў.Праўда,уле-
дзянуюваду,асвячонуюнастаяцелемЛіе-
пайскагаАляксандра-Неўскагахрамапро-
таіерэемІгарам,пакульнеўсерашылісяна
марозеакунуцца.Дыйпапіцьусвяточнай

атмасферы гарачага чаю, гарбаты, паслу-
хацьнародныяпесні—тасамабылоцікава.

Вядучым і арганізатарам гэтых ку-
панняў быў сябар Ліепайскай беларус-
кайсуполкі“Мара”ЮрыХадаровіч.Сам
ёнактыўнаўдзельнічаўупадрыхтоўчых
працах, разам з іншымі добраахвотніка-
міладзіўкупельсазручнымідраўлянымі
лесвіцамі.

На Вадохрышчанскіх купаннях спя-
валірозныямясцовыягурты:беларускай
песні“Паўлінка”(дзейнічаепрысуполцы
“Мара”),украінскайнароднайпесні“Бар-
винок”(зтаварыства“Свитанок”),украін-
скайпесні “Славянскаядуша”,ансамбль
“Ярило”—змультынацыянальнагакуль-
турнага цэнтра “Унисон”.Сярод ганаро-
выхгасцейсвятабыліконсулГенконсуль-
ства Расіі ў Ліепаі Дзмітрый Багданаў і
прадстаўніцаЛіепайскайгарадскойдумы,

экспертпасправахнедзяржаўныхаргані-
зацыйБрыгітаДрэйжэ.СпадарыняБрыгі-
таказала:“Ярадатаму,штомыўсеможам
аб’яднаццаўаднымвялікімхрысціянскім
свяце.Маёпажаданневам:кабвера,што
ІсусХрыстосхрысціўсяўрэчцыЯрдане,
абавязковабылаўкожнымзнас”.Янапа-
дзякавалаўсімзагэтуюімпрэзу.

Ан жэ ла Фа мі на, г.Ліепая.
Фота:Сяргей Пятроў.
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НАВАкоЛЛе

Ба ло ты — цар ства эка чыс ці ні

Зі мо вае ку пан не ў Лі е паі
СтыЛьЖыцця

УБеларусішматробіцца,
кабзберагчывялікія
водна-балотныябагацці

Вынезадумваліся:чамурэд-
кімптушкам,жывёлам,раслінам
даспадобы прасторы балот? Бо
гэта—вялікіярэзервуарычыс-
тайпрэснайвады.Датагожба-
лоты здольныя выдзяляць у ат-
масферуўвялікайканцэнтрацыі
кіслародіпаглынацьвуглякіслы
газ.Парадокс:балоты—царства
экачысціні...

Ну а калі не царства — то
княства.Дарэчы,“Вялікаекняст-
ва вяртлявай чаротаўкі” — так
між сабоюспецыялістыназыва-
юцьбалоты,дзежыверэдкаяпту-
шачка.Ітакуюжназвумаебела-
руска-літоўскі праект, скіраваны
на зберажэнне “чырванакніж-
ніцы”. Ён рэалізуецца пры пад-
трымцыПраграмыLІFEЕўраса-
юза.Яквядома,колькасцьгэтых
птушакусвецезначнаскараціла-
ся,аў8еўракраінахяныцалкам
зніклі.Цяперуеўрапапуляцыі—
каля13-21тысячысамцоў:паіх
ідзепадлік,боякразяныспява-
юць. Гняздуюцца вяртлявыя ча-
ротаўкі ў асноўным у Беларусі,
УкраінейПольшчы,толькі1%іх
арнітолагіналічыліўЛітве.Таму
вырашыліневялічкуюколькасць
птушак адлавіць на беларускіх
балотах Званец, Сервеч, Даку-
даўскае дыперасяліць на літоў-
скіяЦірай,Апвардай,ДэльтаНё-
мана, Жувінтас. Вядома ж, тыя

балоты прадоўжаць аберагаць.
На прэс-канферэнцыі ў Нацы-
янальным прэс-цэнтры Міхаіл
Максіменкаў, старшы навуковы
супрацоўнік Навукова-практыч-
нага цэнтра НАН Беларусі па
біярэсурсах,расказаў:ужобыло
паспяховае перасяленне птушак
збалотаЗванецубіясфернырэ-
зерватЖувінтас.Сёлетапройдзе
другі этап транслакацыі вяртля-
вай чаротаўкі. У Беларусі зла-
дзяцьфэст“Вяртляваячаротаўка
запрашае!”іадукацыйнуюплат-
фому для дзяцей “Веб-вароты ў
прыроду”.

Рамсарскія ўгоддзі — яшчэ
адно балотнае царства, у якім
жывуць рэдкія вадаплаўныя
птушкійжывёлы,растуцьпрыго-
жыярасліны.Уіранскімгорадзе
Рамсары2лютага1971годабыла
падпісана “Канвенцыя пра вод-
на-балотныя ўгоддзі”, а сусвет-
ная супольнасць пачала штогод
адзначацьтуюдатуякСусветны
дзень водна-балотных угоддзяў.
Сённяўканвенцыіўжо160кра-
ін, Беларусь у ёй з 1999 года. І
з таго часу са сваімі балотамі,
асабліватымі,якіязаставалісяў
некранутым стане на працягу
многіхтысячагоддзяў,мыпачалі
абыходзіццаякзвялікайкаштоў-
насцю.УБеларусіцяпер26вод-
на-балотных угоддзяў плошчай
778 тысяч га, якія ўключаны ў
Рамсарскіспіс.Сяродіх4транс-
гранічныя балоты міжнароднага

значэння.Два—намяжыБела-
русідыУкраіны(балоты“Прос-
тыр — Прыпяць — Стаход” і
“Альманскіябалоты—тарфяны
масіў“Пераброддзе””.Двабало-
ты— на мяжы Беларусі й Літ-
вы—гэта“Котра—Чэпкеляй”і
“Вілейты—Адуцішкіс”.Усягож
усвеце16трансгранічныхбалот.

На прэс-канферэнцыі, што
прысвячалася Сусветнаму дню
водна-балотныхугоддзяў,згада-
лі:чагожмыдамаглісяўахове
балотнай спадчыны за апошнія
гады.Распрацаванастратэгіяпа
ахове ды ўстойлівым выкары-
станнібалотітарфянікаў—та-
кой больш нідзе няма! Нашы
навукоўцы хадзілі па балотах,
даследавалііх,апісвалі,аўрэшце
склалібазубалотзусімііхжывё-
ламійраслінамі.Длякожнагара-
ёнаБеларусістварыліспецыяль-
ныякартыабосхемыбалот,якімі

можнакарыстацца.Асобнаяраз-
мовавяласязторфаздабываючы-
міпрадпрыемствамі.Дасягнуты
дамовы: распрацоўваць можна
толькітыябалоты,якіябыліўжо
раней парушаны гаспадарчай
дзейнасцюлюдзей.Аднак4пра-
цэнты балот (у першую чаргу
каля862тысячга,штозасталіся
ў першабытным выглядзе) пад-
лягаюцьахове.“Стратэгіяйсхе-
мыбалот—восьтыядакументы,
якімімыможамганарыцца”,—
лічыцьМіхаілМаксіменкаў.

Мікалай Свідзінскі, началь-
нік упраўлення біялагічнай і
ландшафтнай разнастайнасці
Міністэрствапрыродныхрэсур-
саўіаховынавакольнагаасярод-
дзя,паказаўжурналістампраект
Закона“Абаховейвыкарыстан-
ні балот (тарфянікаў)” — яму
таксама няма аналагаў у свеце.
Аказваецца,неўсебалотымож-

налічыцьтарфянікамі,бонена
ўсіх балотах торф утвараецца.
Некаторыя з іх лепш палічыць
замясцовасцьззалішняйувіль-
готненасцю. “Мы пачыналі з
вызначэнняў—закончыліюры-
дычныміпытанняміпаўстойлі-
вым захаванні й выкарыстанні
балот”,—растлумачыўспецыя-
ліст.Законбудзепрынятылетам.

Сапраўды,Беларусьуапошнія
гадыпрыклалавялікіянамаганні,
кабзберагчысваеводна-балотныя
ўгоддзі.Былорэалізавана5праек-
таў:“Тарфянікі-1”,“Тарфянікі-2”,
“Тарфянікі-3”, “Кліма-Іст”, “Вет-
ландс”. Як вынік— аднавілі 28
балот, наноў забалоціўшы 62,5
тысячыга.Сённяпадлічана,што
наўсемерапрыемствыбылонакі-
равана каля 30мільёнаўдолараў
міжнароднайтэхнічнайдапамогі.

Чакаецца, што праект “Вет-
ландс”паставіцькропкуўпраб-
леме аховы беларускіх багнаў.
Нагэтыразнавукоўцызбіраюц-
цаабследавацьлесамеліяратыў-
ныясістэмына130тысячахга.
Іхранейпракладваліна землях
ляснога фонду, але заўважана:
вадасыходзіцьзлясногамасіву
патыхканавахбезніякайкарыс-
ці,пакідаючыдрэвыбезвільгаці.

Пазней спецыялісты намер-
ваюццаскіравацьувагуна10ты-
сячазёрі11тысячрэкБеларусі,
якіятаксамапатрабуюцьбераж-
лівагастаўленнядасябе.

Ган на Лагун

Ад рэ дак цыі.ПразАнжэлуФаміну(AnzelaFomіna),нашаганяштатнагакарэс-
пандэнта,мывыйшлінаЮрыяХадаровіча(JurіjsHadarovіcs),якінапісаўкрыхупра
сябе.“Мойтата—беларус,родамзвёскіІвана-Агароднікі:гэтаМінскаявобласць,
Слуцкіраён,—паведамляеЮры.—Усям’ібылопяцёрадзяцей.Маедзядуляй
бабуляпрацавалітамумясцовымкалгасе“ПершагаМая”.Мойбудучытатапасля
школыпаехаўвучыццаўКранштацкуюмараходнуюшколу,каліжяезакончыў,то
быўнакіраваныўЛіепаю.Амамаўмяне—латышказусходняйЛатвіі,прыехалаў
Ліепаюпаступацьупедінстытут.Яныпазнаёміліся,стварылісям’ю,іў1975-мятут
інарадзіўся.Росусям’і,дзегучалібеларуская,руская,латышскаямовы,жылізпа-
вагайдарозныхкультур,прадстаўнікоўрозныхнародаў.Можа,гэтамнедапамаглоў
будучыніасвоіцьіншыямовы:цяперявалодаюпяццю”.

Ураннімдзяцінстве,паведамляедалейЮры,ёнбыўахрышчаныўЛатгаліі,наўсхо-
дзеЛатвіі,укаталіцкайцаркве.Зтагочасуйдалучаўсядацаркоўныхтрадыцый:“Царк-
вуяабавязкованаведваюнавялікіясвяты(РаствоХрыстова,УваскрасеннеХрыстова,
Тройцадыіншыя)дыўіншыядні:кабпаставіцьсвечку,пагутарыцьзБогам.Мнетак-
самадухоўнаблізкіяйправаслаўныятрадыцыі,храмы,уякіятаксамачасамзаходжу”.

УЮрыяХадаровічавельмідружнаясям’я,ёсцьтрывалыясувязісасваякаміўБе-
ларусі.МногіязіхцяпержывуцьуМінску,ічасадчасусваякіездзяцьадзіндааднаго
ўгосці:“ПадСлуцкамумянепахаваныядзядуля,бабуля,прадзядуля,прабабуляды
многіяіншыяродзічы.Япамятаюпрасваебеларускіяродавыякарані,шануюйпа-
важаюсваюмалуюрадзіму,зямлюпродкаў—тамуіўдзельнічаю,прычымактыўна,
ужыцціБеларускайграмадыЛіепаі“Мара”.

АнжэлаФамінапаведамілаяшчэ,штоЮрыХадаровічз2013па2017годбыў
намеснікамстаршыніЛіепайскайгарадскойдумы,ёнжа—заснавальнікікіраўнік
палітычнайпартыі“Лиепаявквадрате”іЛатвійскайасацыяцыівытворцаўбялізны.
РанейбыўчэмпіёнамЛатвііпабоксе,цяперзахапляеццанастольнымтэнісам.

Спадзяемсянапрацягтворчагасяброўства,паважаныясупляменнікізЛіепаі!

Паўторна забалочаны ўчастак балотнага  
масіву Дакудаўскі

У та кіх марозных умо вах ан самбль “Паў лін ка” спя вае ня час та

Юры Ха да ро віч у Хры шчэн скай  
ва дзе. Ён жа і зла дзіў ку паль ню  

з ад на дум ца мі.
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