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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
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Дзе цям  
дзя цей 

раскажыце...
 Стар. 8

Мы зберагаем 
свяшчэнную 

памяць
Стар. 3
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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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Жы выя квет кі мая
Па ўсёй краіне ў плыні акцыі “Беларусь

помніць!”прайшлідобраўпарадкаваннімесцаў
воінскай славы, пахаванняў ахвяр вайны. Да
помнікаў, мемарыялаў былі ўскладзены квет
кі — з удзелам вядомых людзей, кіраўнікоў
дзяржустаноў,арганізацый.Упрыватнасці,Мі
ністрінфармацыіБеларусіАляксандрКарлюке
вічразамзкіраўнікаміарганізацыйгаліныпаў
дзельнічаў уМінску ва ўрачыстай цырымоніі
ўскладаннякветакдапомнікаГероюСавецкага
Саюза Джумашу Асаналіеву. Сын кыргызкай
зямлі здзейсніў подзвіг у баі пры вызвален
ні Беларусі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў
у1944м.Яго імемназванавуліцаўМінску,а
помнікГероюўсталяваны1ліпеня2005годапа
ініцыятывеАмбасадыКыргызстанаўБеларусі.

“Мыневыпадковапрыйшлісённядапомніка
ДжумашуАсаналіеву,—сказаўАляксандрКар
люкевіч.—Побачтут—галіноваепрадпрыем
ства:“ПаліграфкамбінатімяЯкубаКоласа”.Імк
немсязаўсёдыпрыходзіцьдапомнікаіна9Мая,
іпамагчымасціўіншыясвяточныяйюбілейныя
дні.Яквядома,Беларусьвызваляліпрадстаўнікі
розныхнародаў, імышануем іхпамяць.УБе

ларусішматробіццадлямемарыялізацыіпадзей
ВялікайАйчыннайвайны,дляўшанаваннягеро
яўВялікайПерамогі,ігэтазаслугоўваепавагі”.

Амбасадар Кыргызстана ў Беларусі Эрмек
Ібрагімаў,якіпрыняўудзелваўрачыстайцыры
моніі, адначыў: “Выклікае глыбокую павагу, як
Беларусьзахоўваепамяцьправайну.Намянеаса
бістагэтаробіцьмоцнаеўражанне”.Амбасадар,
выказваючы глыбокую ўдзячнасць за тое бела
рускаму народу, нагадаў: “Кыргызстан таксама
зберагаепамяцьпраВялікуюАйчыннуювайну,
мышануемнашыхветэранаў,і9Маядлянас—
гэтасвяшчэннаесвята”.

Він ша ван ні з роз ных кра ін
Урэдакцыюгазеты“ГР”паступілашэрагвін

шаванняў,утымлікуйззамежныхкраін,усувя
зіз65годдземвыдання,зпрафесійнымсвятам:
Днём друку. Ранейшмат сустрэч адбывалася ў
плынімінскайвыставы“СМІўБеларусі”,алесё
летаззапандэміікаранавірусуяеадмянілі.Тым
неменш,падведзенывынікіконкурсуМінінфар
мацыі“ЗалатаяЛітара”,імырады,штолаўрэата
міўшэрагунамінацыйсталійнашыкалегізВы
давецкага дома “Звязда”.Віншуем і пераможцу
конкурсуўперсанальнайнамінацыі“Эсэ,нарыс”
ВалянцінуЖдановіч,адказнагасакратарачасопі
са“Беларусь.Belarus”,зякімгазета“ГоласРадзі
мы”працуеўтворчымтандэме.

Сяродатрыманыхнамівіншаванняў—іпа
сланнеадАмбасадараБеларусіўПольшчыУла
дзіміра Чушава. З Амбасадай мы— у творчай
супрацы, за тое рэдакцыі выказана ўдзячнасць.
Уладзімір Мікалаевіч павіншаваў нас з Днём
друку,пажадаў:“Няхайувасзаўсёдыбудзена
тхненнейцікавыматэрыялдляпаспяховайпра
цы,заўсёдыхапаесіліцярпеннядляўвасаблення
цікавых ідэй”.СпадарАмбасадарзычыцьнам і
калегампоспехаў,дабрабыту,моцнагаздароўяй
радасціўштодзённайпрацы.Ікабажыццяўлялі
сясамыясмелыяпланы.

Дзякуемусімнашымсябрам!Адкрытыдасу
працызновымі.Гатовыразамдалучацьусёно
выя імёны,падзеіўлетапісжыццяБеларускага
Мацерыкапаўсімсвеце.

кола дзён
сА стУЖкі нАВін

Падрыхтаваў Іван Ждановіч 

пАдЗЕі

Ад рэ дак цыі. Угэтымнумарыгазетынастаронках4і5чытайцебольшпадрабязнапратое,якпраходзіліўрачыс
тыяцырымоніізаборузямліўЛатвіі:уДаўгаўпілсе(магілыафіцэраўігенералаўупаркуДубровіна)дызмесцагібелі
ГерояСавецкагаСаюзародамзЖодзінаПятраКупрыянава(прыхутарыЛідумніекіўНікрацкайволасціСкрундска
гакраю).Тамжайтэкстпратое,якбеларусыНарвы(Эстонія)удзельнічаліваўрачыстайцырымоніізаборузямлі
здзвюхвялікіхбрацкіхмагілпрыпаселішчыСінімяэ,дзеўбітвахзавызваленнеЭстоніізагінулітысячысавецкіх
салдатіафіцэраў.

Светлаяпамяцьусім,хтонабліжаўПерамогу,хтостаўахвяраміневерагоднажорсткайібесчалавечнайвайны.
Беларусьпамятае!Мыпамятаем!

Ад на на ўсіх Зям ля і Пе ра мо га
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Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка паў дзель ні чаў 8 мая ў цы ры мо ніі ўра чыс тай  
за кладкі кап сул з зям лёй у крып це Хра ма-пом ні ка ў го нар Усіх Свя тых у Мін ску.  
Зям ля бы ла ўзя та з мес цаў па ха ван няў во і наў-бе ла ру саў, што за гі ну лі на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі, за яе ме жа мі, з мес цаў ма са вых па ха ван няў ах вяр вай ны.

Міжнародная акцыя “На славу
агульнайПерамогі!”—адназсамых
значныхуплыніпадрыхтоўкідасвят
кавання 75годдзя Перамогі. Тысячы
людзейдалучылісядаяеваўсіхрэгіё
нахБеларусі.Зпамятныхмесцаў,дзе
пахаванывоіныДругойсусветнай,яе
шматлікія ахвяры, сабраны сімваліч
ныяжменькі зямлі, змешчаныўспе
цыяльныякапсулы.Яныйзакладзены
ўкрыптуХрамапомнікаўгонарУсіх
Святых.

Да акцыі далучыліся замежныя
арганізацыі, грамадскія дзеячы, бе
ларусызамежжа.Зямлябыласабрана
ў краінах, дзе таксама ў гады вайны
вялісябаявыядзеянні,анапаляхбіт
выгінулібеларускіясалдаты.Ініцыя
ваўакцыюлетасьПрэзідэнтБеларусі
(“Памятаць.Ідзяцейнавучаць”—ГР,
17.05.2019).

Паўдзельнічаць у праекце заклі
каўбеларусаўзамежжайнастаяльнік
Храмапомніка ў гонар Усіх Святых
протаіерэйФёдарПоўны(“Зямляіпа
мяць”—ГР,28.01.2020).Нашагазета
шырокаасвятлялаходакцыі.

Паэтапную рэалізацыю праекта
каардынавалі, давалі яе ўдзельнікам
неабходныя парады супрацоўнікі Бе
ларускага культурнага цэнтра духоў
нага Адраджэння: ён дзейнічае пры
Храмепомніку.Яныйрасказалінам,
штожыхарыНарвегіі,Польшчы,Сер
біі, Фінляндыі, Малдовы, Украіны,
Латвіі, Румыніі, Венгрыі, Аўстрыі,
Эстоніі,Расіідыіншыхкраінтаксама
паўдзельнічаліўакцыі.АдтульуБе
ларусьдастаўленабылазямля,сабра
наяімі, ітыякапсулытаксамазакла
дзеныўкрыптуХрамапомніка.

Зямны наш паклон народамПоль
шчы (у Храмепомніку ўвекавечана
памяць пра беларусаў, што загінулі ў
горадзе Гайнаўцы Падляскага ваявод
ства),Сербіі(зямляпрывезеназМема
рыяльнага комплекса “Вызваліцелям
Бялграда”). Фінляндыі (зямля ўзята з
месцаўразмяшчэнняфінскіхканцлаге
раў,уякіхзагінулітысячыбеларусаў).

Актывісты з Украіны бралі зямлю
ў горадзе Карукаўка (Корюківка,
цяпер раённы цэнтр) Чарнігаўскай
вобласці:увайнутамбылознішчана
6700мірныхжыхароў.УЛатвіізям
ля была ўзята на Воінскіх брацкіх
могілках (павуліцыГраўдэўРызе)
іБрацкіхмогілкахвоінаўвызваліце
ляўупаркуДубровіна(Даўгаўпілс).
172воінскіяпахаваннічасоўДругой
сусветнайуРумыніітаксамабыліза
дзейнічаныўакцыі.УАўстрыізям
лябылаўзятазбрацкагапахавання
савецкіхвоінаў,штонамогілкахаб
шчыныБрунамГебіргеўфедэраль
най зямлі Ніжняя Аўстрыя. Прыве
зена зямля і зЦэнтральныхмогілак
Вены.УЭстоніі зямлюўзялінабрац
кіхмагілахпаблізупасёлкаСінімяэ.У
Венгрыі—набрацкіхмогілкахугора
дзе Секешфехервар. Малдова даслала

зямлю з магіл воінаўбеларусаў, што
загінуліўгадывайнынаяетэрыторыі.

Заборзямлі замяжой,якправіла,
праходзіўучасеўрачыстыхцырымо
ній. Пры тым арганізатары акцыі на
месцахрыхтавалігістарычнуюдавед
ку,збіралізвесткіправаенныяпадзеі
1941–45 гадоў у іх мясцовасці, пра

ўнёсакбеларусаўуВялікуюПерамо
гу.Складаліспісызімёнамізагінулых,
фатаграфавалі помнікі, цырымонію
заборузямлі.Усятаядыіншаяінфар
мацыя спатрэбіцца для музея, што
ствараецца прыХрамепомніку ў го
нарУсіхСвятых.

Усакавіку2020гаўкрыпцеХра
мапомніка была закладзена капсула
ззямлёйзпалёўкровапралітныхбаёў
паблізуРжэва.Янаўзятаздвухмес
цаў: з “Вышыні200”, за якую бітва
ішланекалькімесяцаўідзепраходзіў
Палунінскірубеж,ізбрацкаймагілы
каля вёскі Какошкіна, дзе пахаваны
тысячыневядомыхсалдат.

Мэтасабрацьзямлюўчасеакцыі
“НаславуагульнайПерамогі!”зусіх
пахаванняў воінаўбеларусаў ва ўсіх
замежных краінах не ставілася. Ар
ганізатары ўдакладняюць: галоўным
было,кабграмадскасцьзамяжойра
біла тое па ўласнай ініцыятыве. Як
кажуць, па закліку сэрца. Увогуле ж
пахаванні воінаўсуайчыннікаў, што
загінулізамежаміБеларусіўчасесу
светных войнаў ды іншых ваенных
дзеянняў, цяпер ёсць на тэрыторыях
49 краін.Велізарная праца па іх вы
яўленнівядзеццаз2010года.Укрып
цеХрамапомніка і раней праходзілі
цырымонііперадачыкапсулззямлёй
з замежжа. І, безумоўна, такі добры
пачынпрадоўжыцца.

Ган на Ла гун
ФотаБелТА.

Урачыстая цырымонія перадачы зямлі ў Трасцянцы пад Мінскам

Міністр інфармацыі Аляксандр Карлюкевіч  
і яго намеснік Ігар Бузоўскі ў часе цырымоніі 

ўскладання кветак да помніка  
Джумашу Асаналіеву

Аляксандр Лукашэнка ў крыпце Храма-помніка ў го нар Усіх Свя тых 

Так будуць зберагацца капсулы 
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
У працяг тэмы— у імя чаго рызы

кавалі— звернемся да развагаў аднаго
з удзельнікаў Другой сусветнай вайны,
які застаўсяў ёйназаўсёды:пісьменні
ка,лётчыкаАнтунадэСэнтЭкзюперы.
У аповесці “Ваенны лётчык” (упершы
нюкнігайвыйшлаў1942м!) ёнразва
жаў: “Паражэнне…Перамога…Я кеп
скаразбіраюсяўгэтыхформулах.Ёсць
перамогі, якія напаўняюць натхненнем.
І ёсць іншыя, якія прыніжаюць. Адны
паразынясуцьгібель,другія—абуджа
юцьдажыцця.Жыццёпраяўляеццанеў

станах,аўдзеяннях.Адзінаяперамога,
якая не выклікае ў мяне сумненняў,—
гэтаперамога,закладзенаяўсілезерня.
Зерне,кінутаеўчарназём,ужоатрымала
перамогу.Алепавіннапрайсцічасу,каб
наступіла пара яе трыумфа ў даспелай
пшаніцы”.

Хочацца бачыцьбеларускіПарадПе
рамогі2020—менавітатакімжыццядай
нымзернем.Якоедаенадзею,надасцьсілы
дляжыцця,змаганнязаягоякбеларусам,
так ілюдзямз іншыхкраін.Бо,якстала
вядомаўжо13мая,спецыялістыСусвет
найарганізацыіаховыздароўяневыклю

чаюць:новыкаранавірусможа“акапацца”
калянаснадоўга.“Гэтывірусможастаць
эндэмічным,— сказаў на брыфінгу ды
рэктарпраграмыСААЗпанадзвычайных
сітуацыяхугалінеаховыздароўяМайкл
Раян.— Ён можа ніколі не сысці. Гэтак
жа, як іВІЧ, якінікудыне знік.Алемы
змагліўзяцьягопадкантроль,мызнайшлі
тэрапеўтычныясродкі,ілюдзіцяперужо
нетакмоцнабаяццагэтагавіруса.Людзі
зВІЧжывуцьдаволі доўга.Таму вельмі
важнарэалістычнаглядзецьнарэчы.Мы
не ведаем, колькі часу спатрэбіцца, каб
атрымацьперамогунадвірусам”.

Аднак,прадоўжымдумку,надзвычай
важна сёння вучыцца перамагаць сябе.
Уласныястрахі.Вельміважнададаваць
ужыццё радасці й аптымізму, якія, не
сумненна,умацоўваюцьімунітэт.Азна
чыць, у павялічваюць нашышанцы за
стаццанахваліЖыцця—інезнікнуць
вокамгненназгэтагадзівоснагасвету.Бо
яктамуГётэ:“Івартытолькітойжыццяі
волі/,Хтокожныдзеньзаіхідзенабой”.

Сасвятамвас,сябры!Няхайнатхняе
насусіхбеларускіПарадПерамогінано
выядзеянні,новыяперамогі!

Іван Жда но віч 

кола дзён
БясцэннАя спАдчынА

Мы зберагаем свяшчэнную памяць
Выступленне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі на ваенным парадзе  

ў азнаменаванне 75-й гадавіны Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне 9 мая 2020 г.
Таварышысалдаты,сяржан

ты,прапаршчыкііафіцэры!
Дарагія ветэраны Вялікай

Айчыннайвайны!
Паважаныя суайчыннікі і

госціБеларусі!
ВіншуювасзДнёмПерамогі!
Гэтасвятадлянассвяшчэн

нае.
Трагедыя беларускага наро

да,яківынеснаплячахтытаніч
ны груз страт і разбурэнняў са
майжорсткайвайныдваццатага
стагоддзя,несувымернаянізякі
міцяжкасцямісённяшнягадня.

Нават думка здрадзіць тра
дыцыям,якіявосьужо75гадоў
праслаўляюць гісторыю Вялі
кагаПодзвігу пераможцаў, для
наснедапушчальная.

У гэтым ашалелым, стра
ціўшымарыенцірысвецезной
дуцца людзі, якія асуджаюць
насзамесца ічасправядзення
гэтага свяшчэннага дзейства.
Хачу ім сказаць пачалавечы:
неспяшайцесярабіцьвысновы,
а тым больш асуджаць нас —
нашчадкаў Перамогі, белару
саў.Мыпростанемагліінакш,
у нас не было іншага выбару,
акаліібыўбы,мызрабілібгэ
такжа,бонанасглядзяцьвочы
загінулых за нашу свабоду са
вецкіхсалдат,вочызакатаваных
узасценкахгестапапартызан і
падпольшчыкаў, вочы старых,
жанчын і дзяцей Хатыні. Яны
вельмі хацелі жыць, але па
мерлі,кабжылімы.Ісучасная
Беларусь — гэта помнік той
страшнайвайне,загінулым,за
катаваным і спаленым. Жывая
памяцьіжывыпомнік.

Іняхайу гэтымгодзеваен
ны парад уМінску будзе адзі
нымнапостсавецкайпрасторы,
ёнпройдзеўгонарусіхсавецкіх

воінаў,якіявызвалілісветадна
цызму.

Сённямыўшаноўваемподз
віг нашых бацькоў і дзядоў. Іх
шляхдаПерамогібыўабмыты
слязамі маці, жонак і дзяцей,
палітыкрывёйзагінулыхубаях
таварышаў і мірных жыхароў,
авеяны попелам спаленых во
рагамвёсак.

Мы схіляемся перад подзві
гамрускіхібеларусаў,украінцаў
іяўрэяў,татаріказахаў,таджыкаў
іўзбекаў,кыргызаўітуркменаў,
грузін, армян, азербайджанцаў
і малдаван, латышоў, літоўцаў,
эстонцаў, усіх жыхароў Савец
кагаСаюза,байцоўрухуСупра
ціўлення Еўропы, нашых саюз
нікаў—ЗША,Англіі дыКітая.
Іхмужнасць,адвагаігатоўнасць
памерцізаРадзімусталістраш
найзброяйадплатыдлягітлераў
скіхкатаўдыіхсатэлітаў.

Паслядоўнікам нацысцкай
ідэалогіі,захопнікамзпразмер
нымі геапалітычнымі амбіцыя
мігісторыядалаўрок.Ягосэнс
простыісправядлівы—народ,
які абараняе родную краіну,
свае сем’і і будучыню дзяцей,
непераможны.

Беларусь стала на шляху
агрэсара жывым шчытом. Тут,
на нашай зямлі, прайшоўшы
паўЕўропы, гітлераўцы ўпер
шынюсустрэлітакоенястрым
наесупраціўленне.

Гераічная абарона Брэсцкай
крэпасці, горадаМагілёва доў
жыласязначнадаўжэй,чымза
хопмногіхеўрапейскіхдзяржаў.

Менавітаўжорсткіхбаяхсо
ракпершага,утымлікуінабе
ларускай зямлі, пахіснулася
ўпэўненасць ворага ваўласнай
перавазе,былізакладзеныасно
выбудучайВялікайПерамогі.

Ва ўкладзе беларускага на
рода ў разгром фашызму няма
ніякіх сумненняў. Гэта мільён
300 тысяч нашых воінаў, якія
змагаліся ў радах Чырвонай
Арміі.

Гэтабольшза400тысячпад
польшчыкаўіпартызандакан
цасорактрэцягагодакантраля
валі 60 працэнтаў акупаванай
тэрыторыі краіны. Гэта гібель
кожнага трэцяга беларускага
жыхара, які засланіў сабой да
рогунацыстамдалей,наўсход,
насталіцунашагаСаюза.

І пакуль нашы сэрцы ад
зываюцца болем за тых, хто
невярнуўсязпалёўбітваў,па
куль гучыць праўда пра тую
вайну—мыпамятаем!

Бо за кожны дзень мірнага
і свабоднага жыцця заплачана
мільёнамі ахвяр і скалечаных
вайнойлёсаў.

Мы назаўсёды спалучаны
крэўнымі повязямі з брацкімі
народамі, разам з якімі нашы
бацькіідзядыспынілікатастро
фудваццатагастагоддзя.

Але свет ігнаруе трагічныя
ўрокімінулага.Ічымдалеймы

аддаляемся ад падзей Вялікай
Айчыннай вайны, тым агрэсіў
нейінебяспечнейёнстановіцца.

Планета накаляецца новы
мі ачагамі ўзброеных канфлік
таў. Зноў гінуцьмірныя людзі.
І на гэтым фоне адраджаюцца
ідэінацызму.

Іхновыслед—разбураныя
помнікі воінамвызваліцелям,
гераізацыягітлераўскіхзлачын
цаў, фальсіфікацыя гістарыч
ных фактаў Другой сусветнай
вайны.

Беларусь — міралюбівая і
адкрытаякраіна.Аленашгіста
рычныдосведнагляднапаказаў,
што дыпламатыя міждзяржаў
нага дыялогу не пераканаўчая
без наяўнасці эфектыўнай сіс
тэмыбяспекі.

Але, нягледзячы на сучас
ныя выклікі, святочны парад,
прысвечаныДнюПерамогі,сён
няшнінашпарад—гэтанедэ
манстрацыясілы,аданінапамя
цінашайгераічнайгісторыі.

Салдаты, афіцэры і гене
ралы беларускай арміі — на
шчадкі пераможцаў!Высёння
пройдзеце ў адным страі як

прадаўжальнікі слаўных тра
дыцый савецкіх воінаў. Пака
жаценовыяўзорыўзбраенняўі
ваеннайтэхнікі,створаныяўжо
на айчынных прадпрыемствах
абароннагасектара.Зробіцегэ
та ў гонар дзядоў і прадзедаў,
якіязавяшчалінаммірнуюкра
іну.

Нашсвятыабавязак—заха
вацьяедлябудучыхпакаленняў.
Зберагчыправеранаеўсуровых
баяхадзінстванародаў.

Беларусь, як і раней, будзе
верная памяці Вялікай Пера
могі.Перамогі,якаяз’яўляецца
агульным здабыткам рэспублік
былогаСавецкагаСаюза.

Дарагія ветэраны Вялікай
Айчыннайвайны!

Гісторыяжыццявашагапа
калення—сапраўдныпрыклад
мужнасці, доблесці і духоўнай
велічы.Выбылііназаўсёдыза
станецесяпераможцамі.

Сёння мы схіляем галовы
перад памяццю тых, хто аддаў
жыццё ў імя нашай будучы
ні.Дзякуемусім,хтоздзейсніў
працоўныподзвіг.

Абяцаем зберагчы праўду
пратуювайнунаславугерояў,
якія выратавалі многія народы
адгенацыдуірабства.

Нізкі паклон і бязмежная
ўдзячнасцьвамзаВялікуюПе
рамогу! Беларусь будзе памя
таць!

Дарагіясуайчыннікі!
Угэтыўрачыстыдзеньяха

чу пажадаць усім перш за ўсё
моцнагаздароўя,шчасцяідаб
рабыту,мужнасцівамістойкас
ціўгэтыняпростычас!

Няхай неба над Беларуссю
заўсёдыбудземірным!

ЗДнёмПерамогі!
Ура!

Выступае Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка

Жыц цё пра яў ля ец ца ў дзе ян нях
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Бе ла ру сы даў гаў піл са 
паў дзель ні ча лі 
ў Між на род най ак цыі 
па мя ці “на сла ву 
агуль най пе ра мо гі!”

У Даўгаўпілсе 22 красавіка
2020годаактывістыБеларуска
га культурнаасветніцкага тава
рыства“Уздым”прыпадтрымцы
Генеральнага консульстваБела
русі, з блаславення Латвійскай
праваслаўнайцарквы,здазволу
гарадскіх уладаў паўдзельніча
ліўМіжнароднайакцыіпамяці
“На славу агульнай Перамогі”.
Спачатку мы ўсклалі кветкі на
тэрыторыі Мемарыяла воінам
вызваліцелям у парку Дуброві
на.Потымзрабілітамзаборзям
лі—длятаго,кабзмясціцьяеў
капсулу.Акапсулапанеслазса
бойзгадкупрагерояўбеларусаў,
якіяпахаваныяўДаўгаўпілсе,у
крыпту Храмапомніка ў гонар
УсіхСвятыхуМінску.

Нашудзелуакацыі—праду
маны,глыбокасімвалічныўчы

нак.У2019мсуполка“Уздым”
длясваіхактывістаўладзілатры
экскурсійныяпаездкіўМінск.І
ўсе тры групыпабывалі ў хра
меУсіхСвятых,дзедлямногіх
сапраўдным адкрыццём, узру
шэннемсталанаведваннекрып
ты.У ёй закладзеныкапсулы з
зямлёйяксімвалыпадзейімес
цаў, асабліва значных у гісто
рыіБеларусі,зякімізвязаныяк
праявы найвышэйшага гераіз
му,такіпакуты,вялікіяахвяры
народа: Грунвальд, Смаргонь,
Салаўкі,Хатынь, канцлагерый
бітвыДругойсусветнайвайны,
Афганістан, Чарнобыль, тэракт
у Мінскім метро… І калі мы
даведалісяпра акцыю“Насла
вуагульнайПерамогі”,якуюпа
ініцыятыве Прэзідэнта Белару
сі праводзяць Беларускі Дзяр
жаўны музей гісторыі Вялікай
Айчыннай вайны й Беларускі
культурныцэнтрдухоўнагаАд
раджэння,товырашылізрабіць
свойунёсакупачэснуюсправу.

Месцамдлязаборузямліаб
ралі Мемарыял савецкім гене
раламіафіцэрам,якіязагінуліў
Другой сусветнай вайне ў баях
за вызваленнеДаўгаўпілса. Гэ
тамесцапамяціўпаркуДубро
віна,дзезаўсёдыгарыцьВечны
агонь. Там пахаваны 7 генера
лаўіафіцэраў,двоезякіх—ура
джэнцыБеларусі.

ГенералмаёрЯкаўЛагадзюк
(1898–1944) нарадзіўся пад
Брэстам. (Мы ўдакладнілі: ге
ройбыўродамзвёскіДзераўная
(напалескімдыялекце:Дырыв
ная) ранейшага Антопальскага
раёна.ЦяпервёскаўДрагічын
скім раёне: на паўночны ўсход

адАнтопаля(18км)іДрагічына
(25км),за30кмнапоўдзеньад
Бярозы. У час Першай сусвет
най вайны сям’я Лагадзюкоў
эвакуявалася ў горад Цецюшы
Казанскай губерні.Цікава,што
ў1919мЯкаўЛагадзюкслужыў
тэлеграфістам у штабе арміі,
якая абаранялаДзвінск,пазней
названыДаўгаўпілсам.—Рэд.).
У1944мнашсупляменнікбыў
начальнікамсувязі4йУдарнай
арміі, якая першай апынулася
на латвійскай тэрыторыі. Якаў
Восіпавічзагінуўпрыабстрэле
ўпасёлкуНаўенэ,імагілагене
ралмаёрасталапершайуДуб
ровінскім парку, дзе пазней, у
1949м,адкрылімемарыял.

КапітанКанстанцінАрлоўскі
(1913–1944)нарадзіўсяўгорадзе

БыхавеМагілёўскайвобласці.У
вайнубыўкамандзірам1гатан
кавага батальёна 41й танкавай
брыгады 5га Дзвінскага танка
вага корпуса 2га Прыбалтый

скага фронту. Камбат загінуў,
ведучы бой на шашы Даўгаў
пілс—Рэзэкнэ, ібыўпахаваны
ў пасёлкуМалінаўка. У 1945м
КанстанцінуІванавічупасмярот
набылопрысвоеназваннеГероя
СавецкагаСаюза.Пазней адбы
лосяперапахаваннеастанкаўге
рояўбрацкуюмагілуўпарку.

У акцыі забору зямлі паў
дзельнічалі: консулы Генкон
сульстваБеларусіўДаўгаўпілсе
ЯўгеніяБарткевічіМікалайРа
манкевіч; прадстаўнік Латвій
скайправаслаўнайцарквыіерэй
Аляксандр Якімаў; кіраўніца
Беларускага культурнаасвет
ніцкага таварыства “Уздым”
Жанна Раманоўская, актывіс
ты беларускай суполкі Валеры
АмбросаўіМарыяПамецька.

Жменязямлізбрацкагавоін
скага захаванняўцэнтрыгора
да—якжменькатугіадтыхусіх
вядомыхібезыменныхмагіл,у
якіхпахаванытысячывоінаўды

мірных жыхароў, якія загінулі
ўчасеДругойсусветнайвайны
пры абарончых і вызваленчых
баях,утурмахілагерах,гетаў
Даўгаўпілсе.

Зямлю змясцілі мы ў мя
шочак, пашыты з ільнянога
палатна. Выткала ж яго бела
руская жанчына, дзіця вайны
Станіслава Антонаўна Іванцэ
віч:1927годанараджэння,звёс
кіСароча,штокаляМіхалішак,
Астравецкага раёна Гродзен
шчыны. Ткалля ўжо ў іншым
свеце,ігэта—маманашайМа
рыіПамецкі.Мяшочакабярэгз
зямлёй,актамзаборузямлі,гіс
тарычнайдаведкайадправіўсяў
Мінск.

У ходзе цырымоніі былі
ўскладзеныя кветкі да Вечнага
агню, памятнага крыжа, імян
ных помнікаўстэлаў воінам.
Акцыя прайшла з захаваннем
усіхмербяспеківаўмовахнад
звычайнай сітуацыі ў Латвіі,
звязанай з каранавіруснай пан
дэміяй.Арганізатарыўдзячныя
Даўгаўпілскамукраязнаўчамуй
мастацкамумузеюзадапамогуз
гістарычнайдаведкай.

Жан на Ра ма ноў ская,
г.Даўгаўпілс.

Фота:Ма рыя Памецька.

Дзя дам і пра дзе дам — зям ны па клон
прАЕкты

вахта памяці

Жменька тугі на льняным палатне
доБрАя спрАВА

Бе ла ру сы з роз ных кра ін 
і ва ўмо вах пан дэ міі 
ка ра на ві ру са вы яў ля юць 
свае па тры я тыч ныя па чуц ці, 
ува саб ля юць у вер шах 
і ма люн ках па мяць пра 
вай ну і Вя лі кую пе ра мо гу

Насувязізрэдакцыяй—кі
раўнікі беларускіх суполак з
замежжа.Віншуюць супрацоў
нікаў“ГР”,усіхсупляменнікаў
з Днём Перамогі, дасылаюць
весткіпрасвойудзелусвятах.
А ўраджэнка Оршы, кіраўніца
Культурнаадукацыйнага цэн
тра “Францыск Скарына” Ні
наПашчанкадаслалазРымай
невялічкі відэасюжэт. Патлу
мачыла: “Планавалі правесці
ўЦэнтрыСкарыны вялікі кан
цэртда9Мая,запрасіўшыпрад
стаўнікоўАмбасадзкраін,што
ўтварылісянатэрыторыібыло
гаСССР, “Россотрудничества”,
культурных цэнтраў і асацыя
цыі. Спадзяваліся, што з пра
фесійнымі акцёрамі выступяць
інашышкольнікі,ды,нажаль,
планам перашкодзіў каранцін.
Школа наша перайшла на ан
лайнзаняткі, пра спектаклі й
канцэрты прыйшлося забыць.
Але ж прапусціць такую знач
нуюдатумынемаглі!Спачатку
нашышкольнікіпаўдзельнічалі
ўнекалькіхМіжнародныхкон
курсахнаведаннегісторыіДру
гойсусветнайвайны,вынікібу

дуць вядомыя ўвосень. Потым
адгукнулісянапрапанову“Рос
сотрудничества”: падрыхтавалі
дыадправіліўарганізацыюві
дэа зфлэшмобам.Паглядзіце!
Гэтанашыдзеці чытаюць вер
шы.Пасляянызбацькамізра
білі й малюнкі, прысвечаныя
ВялікайПерамозе”.

ДалейНінаПашчанкапаве
даміла,штостарэйшыяшколь
нікі з Цэнтра паўдзельнічалі ў
шэрагу міжнародных канфе
рэнцый, прысвечаных 9 Мая.
Складалі вершы для ўдзелу ў
міжнароднымпраекце.Аўрэш
це,яквынік—падрыхтаваліві
дэафільм:“Наягобылізапыты,
мы адправілі яго і ў БелТА—
спадзяемся,штоягопабачацьі
ўБеларусі.ВосьтакКультурна
адукацыйны цэнтр “Францыск
Скарына”віншуесуайчыннікаў
з вялікім святам са слязамі на
вачах!Мыпамятаем!Мыгана
рымся!”.

Дзякуй вам, спадарыня Ні
на! Дзякуй хлопчыку Эдгару,
родзічы якога жывуць у Мін
ску,дзяўчынцыЭве(яерадняў
Віцебска),атаксамайМатэа,у
якогапінскіяродавыякарані,ды
іншым.СамажкіраўніцаЦэнт
ра даслала спасылку: на інтэр
нэтрэсурсе https://vіctory.sb.by
размешчана інфармацыя пра яе
дзеда,МіхаілаМікалаевічаМяд
зведскага (1914–1983), які быў
зенітчыкам, абараняў Сталін
град,вызваляўЮгаславію—за
тоебыўадзначанышэрагамба
явыхузнагарод.“Гэтамойдзед
па лініі мамы,— удакладняе
зямлячка.—Паслявайныпраца
ваўмайстрамназнакамітымАр

шанскім ільнокамбінаце. Яшчэ
ў вайну бабуля мая, Ніна Анд
рэеўна Капуцкая, у замужстве
Пашчанка(гэтапалініітаты,які
памёргодтаму),быласувязной
атрада спецпрызначэння, групы
партызанскага злучэння “Дзі
ма”. Ведаю, што ў яе падполь
ная мянушка была “Сосенка”.
Бабуля ўзнагароджана ордэнам
Чырвонай Зоркі, медалямі. Яе
дакументы і ўзнагароды прад
стаўлены ў Краязнаўчым музеі
горадаМаладзечна”.

Упрацягаповедупрародзі
чаў Ніна Пашчанка піша, што
яе прадзед, Андрэй Капуцкі,
быў членам КП Заходняй Бе
ларусі, паплечнікам вядома
га грамадскага дзеяча Сяргея
Прытыцкага. Ён— аўтар кніг
вершаў і прозы, якія ёсць і ў
фондах Нацыянальнай біблі
ятэкі Беларусі. У 30я гады
Андрэй Рыгоравіч быў арыш
таваны,прызнаны“ворагамна
рода”ірасстраляны.Аў1956м
яго пасмяротна рэабілітавалі,
прычымімяАндрэяКапуцкага
носіцьадназвуліцМаладзечна.

У інтэрнэце мы ўдаклад
нілі: прадзед Ніны Пашчанкі
нарадзіўся ў 1897м у Мала
дзечне, на час арышту жыў у
Мінскуйпрацаваўзагадчыкам
сектара ў ЦК КП(б)Б, арыш
тавалі камуніста 29 верасня
1933года,абвінаваціліўства

рэнні контррэвалюцыйнай ар
ганізацыі БНЦ і расстралялі
9студзеня1934га.

ПамяцьпраПерамогу—гэ
тапамяцьпраўсіх,хтоспрыяў
перамозенаджорсткімворагам.
І прыклад жыцця Андрэя Ка
пуцкага,беспадстаўнарэпрэса
ванага,згадвацьтуттаксамада
месца. Бо героі, як вядома, не
з’яўляюццана“голыммесцы”:
яны выхоўваюцца на прыкла
дах тых, хто быў да нас. Так і
доўжыццаэстафетапакаленняў.
Вечнаяім,нашымдзядаміпра
дзедам,памяць.

Іван Жда но віч

Забор зямлі

Сімвалы памяці

Мемарыял воінам-вы зва лі це лям у пар ку Дуб ро ві на

Матэа дэ Грандзіс

Эдгар  Дэльіначэнці

Эва Бевілакуа
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Апошні рУБЕЖ

рА ЗАМ

вахта памяці

Міжнародная акцыя стар
тавала,яквядома,летасьуБе
ларусі,мычыталіпраходяеў
тымлікуйнастаронках“Гола
суРадзімы”.Палічылі:важнай
наму вялікайдухоўнапатрыя
тычнай справе паўдзельнічаць.
Праводзячы папярэднія кан
сультацыі з актывістамі пошу
кавыхклубаўНарвы,даведаліся
праўзвышшыСінімяэ(Sіnіmae,
уперакладзезэстонскай:“Бла
кітныягоры”)—тоемесца,дзе
ўчасеДругойсусветнайвайны,
каліадворагаўвызваляліЭсто
нію, былі самыя кровапраліт
ныя баі савецкіх войскаў з ня
мецкафашысцкімізахопнікамі.
Цяпертам,непадалёкадпасёл
каСінімяэ,ёсцьмогілкі,наякіх
і дзве вялікія брацкія магілы.
Тамівырашыліўзяцьзямлю.

Чаму важнымі былі ў часе
ваенных дзеянняў узвышшы

Сінімяэ? На іх тады нямец
кія войскі абсталявалі магут
ныя абарончыя збудаванні,
што давала магчымасць вора
гу кантраляваць рух па шашы
Нарва—Талін.Гэтацяпертэ
рыторыя воласці ІдаВірумаа,
кіламетраў за 20 ад Нарвы ў
заходнім напрамку. Кажуць,
узвышшы ўзніклі як складкі
намясцовасцібольшза10ты
сяч гадоў таму зза руху ле
давіка. Там асабліва выдзяля
юцца Торнімяэ (Вежавая гара)
дыГрэнадзерымяэ (Грэнадзёр
скаягара).Апошняя,вышынёй
83 метры над узроўнем мора,
былацэнтральнайваўсёйаба
рончай сістэме: з траншэямі
ў некалькі ліній у паўднёвай
частцы, бункерамі на поўна
чы. А на Паркавай гары яшчэ
ў Першую сусветную ўзвялі
бункеры—іхворагіў1944м,

абараняючы лінію Таненберг,
выкарыстоўвалі пад склады й
артылерыйскія пазіцыі. Вось
чаму такімі велізарнымі былі
ахвяры з бокуЧырвонай арміі
ўчасебітвызаБлакітныягоры.
Яна доўжылася з 24 ліпеня па
10жніўня. І стала адной з са
мых маштабных па колькасці
ахвяр на тэрыторыі Эстоніі ў
Другуюсусветнуювайну.

Мы даведаліся, што, су
стрэўшы ў Сінімяэ жорсткае
супраціўленне,даканцаліпеня
44га Чырвоная армія падрых
тавала новы наступ, каб зла
мацьсупраціўворага:нафрон
це ў раёне Нарвы. Наступ
Ленінградскага фронту, якім
камандаваўмаршалЛеанід Го
вараў,пачаўся24ліпенясіламі

2йУдарнайармііды8йАрміі
ва ўзаемадзеянні з падраздзя
леннямі артылерыйскіх і бра
нятанкавых сіл, з падтрымкай
13й Паветранай Арміі, частак
Балтфлоту.Самыякровапраліт
ныябаіпраходзіліз27па30лі
пеня. Вышыні Сінімяэ шмат
кроцьпераходзілі з руку рукі,
дакладныя лічбы тых стратаў
невядомыя: гісторыкі кажуць
пра некалькі дзясяткаў тысяч.
На помніку, што на Брацкай
магіле№1,ёсцьтаблічкі,над
пісы.Спіспахаваныхуінтэрнэ
це: http://forum.patrіotcenter.ru/
іndex.php?topіc=15025.0

У1952муцэнтрыБрацкай
магілы№2быўпастаўленыма
нумент: трапецападобная рус
тыкальная сцяна. Там надпісы

на дзвюх мовах: “Вечная сла
ва героям, якія загінулі ў баях
за свабоду й незалежнасць Ра
дзімы”. Лічыцца, што ў брац
кіхмагілахпахавана да 22 ты
сячсалдатіафіцэраў,паіншых
звестках—да40тысяч.Тамжа
хаваюць парэшткі чырвонаар
мейцаў, якіх знаходзяць пошу
кавікіўваколіцахСінімяэ.

Івосьмы—натыммесцы
воінскай славы, дзе, мяркуем,
загінулі й сотні нашых супля
меннікаў, суайчыннікаў. У са
вецкую пару, аднак, яны ўсе
былі:савецкінарод.Святарна
рвскага храма на пачатку ўра
чыстай цырымоніі прачытаў
кароткуюпамінальнуюмалітву.
Затым былі ўскладзены кветкі
да надмагільнага манумента.
РазамзпрадстаўнікомАмбаса
дыБеларусіўЭстонііактывісты
суполкі “Сябры”йпошукавага
клубаўзялізямлюзбрацкіхма
гіл.

Мяшэчкі з зямлёй былі да
стаўленыўМінск, уБеларускі
культурныцэнтрдухоўнагаАд
раджэння.Тудыжмыперасла
лі інтэрнэтспасылкі на спісы
большчым17тысячпахаваных
умагілах,вядомыянагэтуюпа
ру.Усёзробленабылодлятаго,
каб капсула з зямлёй з Эстоніі
таксама трапіла ў Мінску —
сярод іншых, і потым урачыс
та была закладзена ў крыпту
УсіхсвяцкагаХрамапомніка.

Люд мі ла Ан нус, 
кіраўніцасуполкі
“Сябры”,г.Нарва.

Фота:Вік тар Бай ка чоў.

Вы шы ні пад наз вай Сі ні мяэ
У Між на род най ак цыі па мя ці “На сла ву агуль най Пе ра мо гі!” паў дзель ні ча лі й чаль цы 
На рвска га бе ла рус ка га та ва рыст ва “Сяб ры” 

Люд мі ла Ан нус і ак ты віст по шу ка ва га клу ба “Ка ме рад”  
Па вел Сты мер бя руць зям лю ка ля брац кай ма гі лы  

па блі зу па сёл ка Сі ні мяэ

Ад рэ дак цыі. СпадарыняЛюдміланапытаннепрабелару
саў,штозагінуліпадСінімяэ,шчырапаведаміла:нічогапакуль
незнайшла.Ідадала:“Праўда,неразмнеказаліпрамаёраСця
панаПятровічаМаславаякбеларуса:ёнбыўкамандзірамвядо
магаМерыкюласкагадэсанту.Тагосамага,якігеройскізмагаў
ся з ворагам ды ўвесь быў знішчаны ў лютым 1944га ў баях
за Эстонію. Знайшла пра яго цікавы тэкст у інтэрнэце: http://
wap.іnspeee.borda.ru/?1–00–00000007–000–00–1479732277. З
ягодаведалася: геройбыўродамзРасіі (вёскаХалоеКалінін
скай—цяперЦвярскойвобласці),паслявучобыўКіевепрыбыў
уМінску1934мкамандзірамсапёрнагаўзвода.Тамабзавёўся
сям’ёй,якая,ёсцьзвесткі,жывеўБеларусідыпрыязджаланапе
рапахаваннепарэшткаўмаёраМаславаўБрацкуюмагілу№2”.

Зтэкстадасланайспасылкімыдаведаліся,штожонкугероя
зваліМарыяТрыч,усям’ібылідачкаТамарайсынСяргей,аў
вайнуяныжылі ўбеларускайвёсцыўродзічаў. І ёсцьнадзея:
следгероянабеларускайзямлі—незгінуў.

і ў скрундскім краі латвіі 
была ўзятая зямля з месцаў 
масавых пахаванняў воінаў 
чырвонай арміі ды ахвяр 
другой сусветнай вайны 
ў плыні Міжнароднай 
акцыі “на славу агульнай 
перамогі!” 

Напярэдадні святкавання
75годдзя Вялікай Перамогі ў
Латвіі да Міжнароднай акцыі
памяці“НаславуагульнайПера
могі!”,аб’яўленайпаініцыятыве
ПрэзідэнтаБеларусі,далучыліся
прадстаўнікі беларускага дып
корпусу, Ліепайскай беларускай
суполкі“Мара”.23красавікаАм
басадарБеларусіўЛатвііВасіль
Марковіч,іншыядыпламатыАм
басадыйстаршынясуполкі“Ма

ра” Віктар Янцэвіч ушанавалі
памяцьсупляменніка,ГерояСа
вецкага Саюза Пятра Іванавіча
Купрыянава—ураджэнца вёскі
Жодзіна (цяпер горад) Мінскай
вобласці. Яны ўсклалі вянок на
месцы гібелі Героя пры хутары
Лідумніекі ў Нікрацкай волас
ціСкрундскагакраю,ітамжаў
плыніМіжнароднайакцыіпамя
ці правялі ўрачыстую цырымо
ніюўзяццязямлі.Утойжадзень
беларусыдобраўпарадкаваліма
гілу Пятра Купрыянава на вай
сковыхбрацкіхмогілкахЛіекні.
Там, ля пасёлка Нікрацэ, паха
ваны2961баецЧырвонайарміі:
янызагінулі,вызваляючылатвій
скікрайу1944маднямецкафа
шысцкіхзахопнікаў.

Пётр Купрыянаў быў раз
ведчыкам 3га батальёна 53й
мотастралковай брыгады 29
гатанкавагакорпуса5йгвар
дзейскай танкавай арміі 1га
Прыбалтыйскагафронту.Нара
дзіўся ў 1926 годзе ўЖодзіне
ўсям’іселяніна.Змая1943га
па ліпень 1944 года быў су
вязным, затым кулямётчыкам
партызанскай брыгады “Раз
гром”,трапляўупалонізбегз
яго.Апотымтрапіўнафронт.
Уходзеаперацыіпаліквідацыі
акружанай нямецкафашысц
кай групоўкі 2 лістапада 1944
года каля пасёлка Нікрацэ за
крыў сваім целам амбразуру
варожага дзота і тым забяспе
чыўшы прасоўванне батальё
на.Беларусубылопасмяротна
прысвоеназваннеГерояСавец
кагаСаюза.

У Жодзіне ёсць манумент
у гонар Анастасіі Фамінічны
Купрыянавай — маці Пятра,
якая праводзіла на фронт пе
цярыхсыноў,іўсіхвайнаадяе
забрала. Пётр быў самым ма
лодшымзіх.(Пратоемыпісалі
падрабязней:“СынГеройАнас
тасііКупрыянавай”—ГР,15.11.
2018.—Рэд.)

Анжэла Фаміна, г.Ліепая

З магілы Героя  
Пятра Купрыянава

Ад рэдакцыі. У ходзе Міжнароднай акцыі памяці “На
славуагульнайПерамогі!” зямлябылаўзята з сотняўмесцаў
пахаванняў воінаўбеларусаў, што загінулі на тэрыторыі
Беларусі, за яе межамі, з месцаў масавых пахаванняў ахвяр
вайны.А8маяўцырымонііўрачыстайзаклалікапсулззям
лёй у крыпце Храмапомніка ў гонар Усіх Святых уМінску
паўдзельнічаўіПрэзідэнтАляксандрЛукашэнка(гл.:“Аднана
ўсіхЗямляіПерамога”—ГР,2ястаронка,15.05.2020).Утым
лікуйсімвалічныяжменькі зямліўльняныхмяшочкахзпад
хутараЛідумніекі,зДаўгаўпілсадыппоштайбылідастаўлены
ўМінск, уМіністэрства замежных спраў. Там іх перасыпалі
ў капсулы. І цяпер яны змешчаны ў крыпце Храмапомніка
УсіхСвятых.Безумоўна,прывызваленніЛатвііўгадыВялікай
Айчыннайвайнызагінулісотні,тысячыбеларусаў.Іархіўныя
пошуківартапрадоўжыць.Кабведаць.Кабпамятаць.

На брацкіх могілках каля пасёлка Нікрацэ

Забор зямлі з месца гібелі Героя каля хутара Лідумніекі
Фота:АмбасадаБеларусіўЛатвіі
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Даволі блізка пазнаёмілася
з ветэранамівызваліцелямі Бе
ларусіў2000ягадыісклалаіх
першыя спісы разам з саветам
ветэранаў.Разам з сябраміўру
чыланаўрачыстайімпрэземеда
ліветэранамадімямаёйудзяч
най Бацькаўшчыны: “60 гадоў
вызвалення Беларусі ад ня
мецкафашысцкіх захопнікаў”.
Праўда, тады ўжо 70 уручылі
наўрачыстасці,а30медалёўда
вялосяразнесціпадамах:гады,
хваробы.Аскрынкузмедалямі
мне,яксуайчынніцы,кіраўніцы
суполкі “Сябры”, прывёз тады
ў Еўпаторыю, перадаў першы
сакратарАмбасадыБеларусі ва
Украіне Віктар Дзенісенка. З
ветэранаўвызваліцеляў і ўтва
рылася грамадская суполка.
Прычымсправабыланастолькі
значнай,адметнай,штоў2006м
наМіжнароднымадкрытымкон
курсежурналістаў“Серебряное
перо” мне, галоўнай рэдактар
цычасопіса“Крым–Беларусь”,
прысуджанабылозваннелаўрэ
ата: за стварэнне й паспяховую
працу таварыства “Ветэраны
вызваліцелі Беларусі ад нямец
кафашысцкіхзахопнікаў”.

Помніцца, якая была ра
дасць! Узнагароду атрымлівалі
ўЕўпаторыі разам: група ветэ
ранаў і я. Спявалі песню “Мо
лодость моя — Белоруссия!”,
а ў канцы яе ветэраны ўручалі
сцяжкі ганаровым гасцям кон
курсу й журы. Тагачасны Ам
басадарБеларусіваУкраінеВа
лянцінВялічка,светлаяпамяць
яму,павіншаваўнас з тойваж
найпадзеяйупрэсе.І27ліста
пада2006годатаварыствабыло
зарэгістравана. У пасведчанні
абрэгістрацыізапісаныягосу
старшыні: Мікалай Міхайлавіч
Кобец, Міхаіл Міхайлавіч Па
шэнічаўдыя,ДзінаРыгораўна
Шаўчэнка.

Было таксама й нібы другое
нараджэннетаварыства:калімы
яшчэбольшпаядналіся,пасябра
валі.Адапамаглатаму,яклічаць
ветэраны,паездканашасумесная
ўБеларусьлетам,наДзеньНеза
лежнасці, у 2007 годзе.Пра тое
раскажудалей.Ацяперзгадваю:
у 2009м было ўрачыстае ўру
чэнне медалёў “65 гадоў вызва
лення Беларусі ад нямецкафа
шысцкіх захопнікаў”. У 2017м
суполка ветэранаўвызваліцеляў
Беларусі ад нямецкафашысц
кіх захопнікаў “Крым – Бела
русь” адзначана была граматай:
“За значны ўнёсак у ваеннапа
трыятычнае выхаванне моладзі,
умацаванне міжнароднай друж
бы і ў сувязі з 10годдзем з дня
ўтварэння арганізацыі”.Грамату
падпісаладыўручылаАлесяВік
тараўна Харытоненка, кіраўніца
горада,падтрымкуякоймызаўсё
дыадчуваемурозныхграмадскіх
справах.Ародныямаеветэраны
імкнуццанездавацца,бяруцьак
тыўныудзелуімпрэзахбеларус
кага таварыства. Найбольш лю
бяцьсвята“Букетдружбы”,якое
ладзіцца у Дзень яднання наро
даўБеларусідыРасіі.

У 2018м два таварыствы
Еўпаторыі: аб’ядналіся Бела
руская грамада “Сябры” і Гра
мадская арганізацыя ветэра
наўвызваліцеляў Беларусі ад
нямецкафашысцкіх захопнікаў
“Крым – Беларусь”. І зарэгіст
раваліся ў расійскім прававым
поліякграмадскаяарганізацыя
Мясцовая беларуская нацыя
нальнакультурная аўтаномія
Еўпаторыі“Крым–Беларусь”.

2007-ы: як дру гое 
на ра джэн не

У маім архіве зберагаецца
тэкст,якіёсцьіўінтэрнэце:пра
10годдзе суполкі “Крым – Бе
ларусь”ветэранаўвызваліцеляў
Беларусіаднямецкафашысцкіх
захопнікаў горада Еўпаторыя.
Адзначалі ж мы свой юбілей
3ліпеня2017года,уДзеньНеза
лежнасці Беларусі: тады была
73ягадавінаяеВызвалення.

Нагадаю,штойстворанабы
ла суполка дзеля таго, каб ума
цоўваць сяброўскія стасункі па
міжжыхараміКрымайБеларусі,
спрыяць ваеннапатрыятычнаму

выхаванню моладзі на прыкла
дзежыццяветэранаў.Незабыўная
дыяркаяпадзеяўжыццічальцоў
суполкі — наведванне Беларусі
ў2007 годзепа запрашэнніПрэ
зідэнта Аляксандра Лукашэнкі.
Тады мы паўдзельнічалі ва ўра
чыстасцях з нагоды 63й гадаві
ны Вызвалення. Наведалі гіста
рычныя мясціныМінска, Курган
Славы, Мемарыяльны комплекс
“Хатынь”, гістарычнакультурны
комплекс“ЛініяСталіна”,пабыва
лінасвяточнымпарадзеўМінску.
Павынікахпаездкібыліпубліка
цыі ў СМІ, радыёперадачы, па
ведамленні ў інтэрнэце.Выйшла
кнігаўспамінаўветэранаўвызва
ліцеляўБеларусі дычарговыну
марчасопіса“Крым–Беларусь”,
прысвечаныпадзеі.

Іў2017мудзельнікіпаездкіў
БеларусьІванФролавічКалугіні

РыгорСямёнавічВасільеўуадзін
голасказалі,якінезабыўныслед
янапакінулаўіхдушах.Згадвалі,
якПрэзідэнт,абыходзячытрыбу
ны ветэранаў, павіншаваў усіх
са святам, а да крымскай дэле
гацыізвярнуўсясасловамі:“Ві
таюкрымчан!”.Уадказветэран
Пётр Дзмітравіч Пудаў сказаў:
“ТаварышПрэзідэнт, я не толь
кі вызваляў Беларусь, я дайшоў
з баямі да Берліна й распісаўся
нарэйхстагу!”.Прэзідэнтмоцна
паціснуў ветэрану руку, сказаў:
“Вялікі табе дзякуй!”. Яркі той
момантпоціскурукізастаеццаў
нашайпамяціназаўсёды.

У Еўпаторыі ветэраны тра
дыцыйна адзначаюць гадавіны
вызвалення Беларусі ад нямец
кафашысцкіх захопнікаў: ла
дзяцца святочныя сустрэчы.
Помніцца,натых,штопрысвя
чаліся60йі65йгадавінам,ве
тэранамвызваліцелямурачыста
ўручалісяюбілейныямедаліБе
ларусі: імі ўзнагароджвалі ўсіх
чальцоў суполкі. Зберагаем і
Падзячны ліст ветэранам ад
Аляксандра Лукашэнкі са сло
вамі: “Беларускінарод заўсёды
будзе ўдзячны Вам за адваява
ныямірішчасце,замагчымасць
радаваццакожнамуновамудню.
Вашае выпаўненае гераічным
сэнсам жыццё стала годным
узорамдлянашчадкаў”.

Сёлета, на жаль, зза пан
дэміі каранавіруса ўсе ветэра
ны Еўпаторыі на самаізаляцыі.

А дамашнія тэлефоны выхо
дзяць з моды, абзавяліся ма
більнымі. То не ўсе новыя ну
марыя,нажаль,ведаю.Шукаю
празіншыхлюдзей.Аў2017м
яшчэмыразамладзілівыступы
ў навучальных установах, біб
ліятэках, публікацыі ў газетах.
У кіна і фотадакументах за
фіксавана паездка ў Беларусь:
цяпер па іх падрыхтаваны й
фотаальбом — як частка кнігі
пра жыццё беларусаў Еўпато
рыі, гатовайдадруку.Сабраны
матэрыялы па шматлікіх ім
прэзах, праведзеных суполкай
“Крым–Беларусь”уЕўпаторыі.

Унашымгорадзе,якіўБела
русі,любяцьіцэняцьветэранаў.
Актыўныячальцысуполкінеад
наразоваадзначалісяпавыніках
прэстыжнагагарадскогаконкур
су “Общественное признание”.
У 2015м, напрыклад, Міхаіл
Коршыкаўадзначаныбыўгарад
ской прэміяй С.Дувана. Імёны
ветэранаў заносіліся на гарад
скуюДошкугонару:у2017м—
імяУладзіміраМіхайлавічаЕра
шэнкі. А сёлета наша суполка
ўнеслапрапановунаконтРыгора
СямёнавічаВасільева:7красаві
каямуспоўнілася96гадоў.Спа
дзяемся,штонаспадтрымаюць.

Алеж ічасняўмольнабярэ
сваё. Пайшлі ад нас назаўсё
ды Міхаіл Іванавіч Коршыкаў,
ПётрДзмітрыевічПудаўдыін
шыя.Імывельміўдзячны,што
цяпер у супрацы з нашай су

полкай “Крым – Беларусь” іх
сыны: Сяргей Коршыкаў, Пётр
і Валерый Пудавы, у мінулым
самі вайскоўцы. Яны памята
юць подзвігі сваіх бацькоў, га
нарацца імі. А ветэран Рыгор
СямёнавічВасільеўпрыходзіць
на імпрэзы з сынам Уладзімі
рам,ІванФролавічКалугін—з
дарослайунучкайАксанай.Па
мяць і ўдзячнасць паядноўва
юцьнасусіхваколветэранаў.

Вы ста яць  
у ві рус най бла ка дзе 

Чаму вельмі важна быць
нам духоўна побач, на сувязі,
укантактахзгэтымігераічнымі
людзьміўнялёгкуюпарукарана
віруса?Ботолькіразаммымоц
ныя.Так абаронімся аднавалы.
Народная мудрасць сцвярджае,
штоўсемыўгэтымсвецегосці.
Атымболей—людзі,якіпрай
шлівайну.Кожны,хтобыўнаро
джаны,урэшцейпакідае гэтую
зямлю.Яскравасведчыцьпратое
мая “ветэранская статыстыка”.
Напачатку2000гаўЕўпаторыі
жыло100удзельнікаўвызвален
няБеларусі.Я тоедакладна ве
даю:стомедалёўтадыўручала,і
спісыадпаведныяскладала.Сён
няждобра,калінабярэццадзе
сяць… І з кожным годам лічба
змяншаецца.Чамукажупра10?
Шасцёрадакладнажывыя,упо
лі майго зроку. А яшчэ хтосьці
па кватэрах, на вуліцу не выхо
дзяць, ёсць ляжачыя хворыя,—
такіх,мяркую,яшчэчацвёра.

Усакавікутэлефанавалаўса
вет ветэранаў, удакладняла: хто
наякімсвеце?Сказалі:прыходзь
ісамасаспісаўрабівыбарку.Вя
домаж,асобнапавызваліцелях
Беларусітамневядуцьулік:гэ
таўмянеёсцьшэрагспісаў,да
кументаў—яквынікранейшай
працы. Але клопаты з кнігай,
якую тэрмінова рыхтавала да
друку, занялі шмат часу. Кнігу
зрабіла,дытут—самаізаляцыя.
Саветветэранаўунасзачынены.
Тутвельмістрогаўсё:наватпаву
ліцахпростатакхадзіцьнельга.
Хібаштодабліжэйшагапрадук
товагамагазіна,інакш—аштра
фуюць. Пажылым дык увогуле
невыйсціздома.Угорадзество
ранываланцёрскіяштабы,мала
дыя людзі разносяць прадукты
ці ў аптэку ходзяць па просьбе
пажылых. А намеснік старшы
ні савета ветэранаў Аляксандр
ВасілевічГалкін,зякімясябра
валагадоў20,зякімгаварыла
праспісы,памёр4красавіка.Бы
лояму89,ікаліхавалігэтагада
стойнага чалавека, то прыйшло
напахаваннезусіммалалюдзей:
пабольшнельгазбірацца.Зрэш
ты,спісытыя,мяркую,пасляДня
Перамогізмагутакіўбачыць.

Але каранавіруснай блакадзе
невекдоўжыцца. Імыяшчэспя
ёмразамі“ДеньПобеды”,інашу
“Молодостьмоя—Белоруссия!”.
Маю надзею, што сёлета ўдасца
нам уручыць і беларускія медалі.
Наколькімневядома,нашасупол
ка—адзінаяўсвецеарганізацыя
ветэранаўвызваліцеляў Беларусі.
Спісыёсць,трэбатолькіўдаклад
ніцьстратыўнашыхшэрагах (як
учасеваенныхдзеянняў…),выра
шыцьнекаторыятэхнічныяпытан
ні. А Беларусь, я ведаю, памятае
сваіх вызваліцеляў: дзе б яны ні
жылі.Пра тое, пра сустрэчумаіх
родныхветэранаўсасваёйгераіч
наймаладосцю,згераічнайзямлёй
Беларусі—раскажуіншымразам.

Заканчэннебудзе.
Дзі на Шаў чэн ка,  

г.Еўпаторыя.

Ветэраны  
родныя мае

Янысыходзяць.Шэраясцяна…
Запомніміхжывымі.Восьтакімі…

Азаплячымакурчыццавайна,
Штоіхзабіцьхацеламаладымі.

Азбокувіснешэраясцяна
Зхалоднага,яксмерцьсама,бетону.
Імчаруболю—піцьіпіцьдадна:
Боцяжартойнескінешідаскону.
Ідуць.Нясуцьсвойнепасільныгруз,
Хоцьівайнаўмінулымпарахнее.

…ПакульгерояўпомніцьБеларусь—
ЁсцьБудучыняўнас.ІёсцьНадзея.

З Днём Перамогі вас, паважаныя ветэраны! З днём
Перамогі—усіх,хтомаеўсэрцахсваіх,ваўдзячнайпамяці
яеводбліскнязгасны,векапомны.

Іван Ждановіч 

Сёлета Дзіна Шаўчэнка пла
навала правесці ў Еўпаторыі
ДзеньпамяціахвярХатыні,аднак
у сувязі з каранавірусам фармат
імпрэзы змяніўся (пра тое мы
пісалі:“МалітваўЕўпатарыйскім
храме.—ГР,26.03.2020).Тадыж
наша няштатная аўтарка дасла
ла фотаздымак ветэранаўвыз
валіцеляў Беларусі з Еўпаторыі,
зроблены ёй у Хатыні летам
2007 года. “Кранальны здымак
у Вас атрымаўся,— напісаў я ў
адказ Дзіне Рыгораўне.— Ёсць
уімсамімсённявялікісэнс.ЯНЫ
сыходзяць. І шэрая сцяна…”.
Адалей—восьтаківерш.

Яны сыходзяць…

Ветэраны-вызваліцелі Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў з суполкі “Крым – 
Беларусь” (злева направа): Калугін Іван Фролавіч, Кобец Мікалай Міхайлавіч, Кулеш Валянціна 
Міхайлаўна, Коршыкаў Міхаіл Іванавіч, Васільеў Рыгор Сямёнавіч у Хатыні. 4 ліпеня 2007 года. 

Здымак Дзіны Шаўчэнкі з фотаальбома “Крым – Беларусь”.
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Стоўбцы, цэлы шэраг паселішчаў
Стаўбцоўскагараёназвязанызжыццём
ітворчасцюнароднагапесняраБеларусі
ЯкубаКоласа.АднаМікалаеўшчынача
говартая:гэтапросталегендарнаябела
руская, стаўбцоўская літаратурная вёс
ка!(Яеўнародзечасцейназываліраней:
Мікалаўшчына.Згадваемпратое,кабі
спаконвечная назва ў народнай памяці
негублялася.—Рэд.)Ісённяўбеларус
кай літаратуры працуюць ураджэнцы,
жыхарыстарадаўнягапаселішча.Цяпер
там, у Мікалаеўшчыне, жыве цікавая,
адметнаяіразамзтыммалавядомаяасо
баўлітаратуры:рускіпразаікімастак,
графікЮрыПяткевіч.Алепакульшто
нам—уіншыкут:першымаршрутпа
Стаўбцоўшчыне я прапаную пракласці
ўНовыСвержань.

Колькіслоўпрасамопаселішча.Но
вы Свержань— вёска, і немалая, пры
ўпадзенніракіЖацераўкіўНёман.Усяго
за3кмадсаміхСтоўбцаў,за5кмадчы
гуначнайстанцыіСтоўбцы.Знаходзіцца
вёсканааўтадарозеНясвіж—Стоўбцы,
якаяпакручастапразвёскупраходзіць.З
Міратам,лічы,прамаядарога:небудзе
йтрыццацікілометраў—такоеадмет
наеслоўцаўжываюцьутыхмясцінах.

У XVІ стагоддзі, сцвярджаюць гіс
тарычныя дакументы, мястэчкам На
ваградскага павета Новы Свержань
валодалі адначасова А.Урэлеўскі,
М.Слушка, А.Валовіч. Затым гаспа

дарамі сталі Храп
товічы. У 1575м
НовыСвержаньпе
райшоўваўладанні
Мікалая Радзівіла
“Сіроткі”. Новы
гаспадар заснаваў
там касцёл, а пас
ля й праваслаўную
царкву: яны стаяць
зусім побач, праз
аўтадарогу. Пра
бурнае ранейшае

жыццёўмястэчкуяскравасведчыцьта
кіфакт:у1681годзетамбыло44крамы.
АўXVІІ–XVІІІстагоддзяхНовыСвер
жаньапынуўсяўскладзеўжоМірскага
графства. Закранулі мястэчка й падзеі
ВялікайПаўночнайвайны:у1706годзе
шведскіявойскіспаліліНовыСвержань.
У 1й паловеXVІІІ стагоддзя там быў
заснаваныбазыльянскікляштарзсемі
нарыяй.Дарэчы,якразутымстагоддзі
йадбыўсяпадзел:самомястэчкаатры
маланазвуНовыСвержань,асуседняя
вёска—СтарыСвержань…

АваенныхпадзейналёсНовагаСвер
жанядыягоблізкіхваколіцхапілаіў
1812 годзе: тады ля мястэчка біліся
паміжсабойрускіяіфранцузкіявой
скі.Прападзеімінуўшчыныўстара
даўнім паселішчы красамоўна свед
чыць івадзянымлын:зпазамінулага
стагоддзяёнстаў
сведкам багатага
на падзеі мес
тачковага жыц
ця.Некаторычас
быў у запусцен
ні,ацяпер—да
гледжаны, ад
р э с т а ў р а в а ны
пад аграсядзібу
“Млын”. Там
ёсць і старое за
мчышча, і Кас
цёлСвятыхПят

раіПаўла,які“родам”зXVІстагоддзя,і
праваслаўнаяцарква—амальравесніца
касцёла…Аяшчэ—могілкідысінаго
га…

І, пэўнаж, тая самая сінагога была
ў свой час перад вачыма ў яўрэйска
га пісьменнікаЛу кі Ша ло ма Ка цэ не
лен бо ге на (1877–1904):нарадзіўсяёну
беларускімНовымСвержані,апамёру
швейцарскімЦюрыху.Вучыўсяўешы
ботахуМірыйСлуцку,анастаўнічаўу
ПінскудыСтоўбцах.З1900годажыўу
Лондане. У 1904м новасвержанец па
ступіў у Цюрыхскі ўніверсітэт — і ў
тымжа годзе закончыўся ягоны зямны
шлях: наш зямлякпатануў у легендар
ным Цюрыхскім возеры. Лука Шалом
вядомыякаўтараповесці“Зімоваяноч”.
Верыцца,штознойдзеццаперакладчык
яезідзіш—і,магчыма,мыпрыадкрыем
цікавыяпадрабязнасціззімовагажыцця
ўНовымСвержанінапрыканцыпазамі
нулагастагоддзя…

Многія гадыжыве ўГродне знака
міты культуролаг, літаратурны края
знаўца, літаратуразнаўца, гісторык,
бібліяфілАляк сей Пят ке віч, якінара
дзіўсяўНовымСвержаніў1931годзе.
У1954мзакончыўфілфакБеларуска
га дзяржуніверсітэта, затым— аспі
рантуру філфака БДУ. І з 1957 года
выкладае ў Гродзенскім універсітэце.
Многія гады Аляксей Міхайлавіч вёў
на Гродзенскім абласным тэлебачан
ніпраграму“Кнігарня”, самаўтарка
ля 20 кніг. Сярод іх— “Пісьменннікі
Прынёманскага краю”, “Літаратурная
Гродзеншчына. Мясціны. Людзі. Кні
гі”,“ЛюдзікультурызГродзеншчыны”,
“Маршрутыкніжнагаслова:згісторыі

кнігі, друку на Гродзеншчыне”, “Ста
ронкі спадчыны.Культурнае памежжа
Гродзеншчыны: працэсы, з’явы, асо
бы”, “Слова і кніга Прынёмання”…
Мне нядаўна АляксейМіхайлавіч да
слаў сапраўды ўнікальную кнігу “Аў
тографы — разам”. У ёй пададзены
аўтографы з кніг, падараваных асабіс
таПяткевічу.Выдатнаебібліяфільскае
выданне, якое сведчыць пра высокую
кніжнуюкультуру і аўтара, і адпавед
на—праўладальнікабагатайбібліятэ
кібеларускіхкніг.

АмовазнаўцаВоль га Шэ лег(1931–
1965) нарадзілася ў СтарымСвержані.
Пражыла,навялікіжаль,усяго34гады.
НагодпазнейзаАляксеяПяткевіча—у
1955м—закончылафілфакБелдзярж
універсітэта. Працавала настаўніцай, з
1957года—уІнстытуцемовазнаўства
АНБССР.ВольгаМіхайлаўназаймала
ся беларускай лінгвагеаграфіяй. Адна
з аўтараў “Дыялекталагічнага атласа
беларускаймовы” (1963), “Нарысаўпа

беларускай дыялекталогіі” (1964). У
1974годзе(пасмяротна)ураджэнкаСта
рога Свержаня адзначана была Дзяр
жаўнайпрэміяйСССР.

Дарэчы,узвязкузМікалаеўшчынай
мы згадвалі ўжо рускага пісьменніка
Юрыя Пят ке ві ча (паруску:Петкевич),
які нарадзіўся на Стаўбцоўшчыне ў
1962годзе.Доўгічаслітаратарімастак,
якогацяпербольшведаюцьуРасіі,чым
уБеларусі,жыўякразуНовымСвержа
ні.ЗЮрыеммыяшчэ,несумненна,су
стрэнемся,вандруючыпаіншыхстаўб
цоўскіхсцежках,бопісьменнікімастак
сталапрапісаўсянаСтаўбцоўшчыне.І
многіясваесюжэты—іўпрозу,іўжы
вапіс, у графічныя работы— вынош
вае,асэнсоўваеякразнаСтаўбцоўскай
зямлі.Дарэчы,ЮрыПяткевіч—аўтар
кніг прозы “Явление ангела”, “Коле
со обозрения”, якія пабачылі свет у
прэстыжных маскоўскіх выдавецтвах.
Янызаўважаныйпадобрамуадзнача
ныаўтарытэтнымімаскоўскімілітара
турнымі крытыкамі. А карціны наша
га земляка захоўваюцца ў прыватных
калекцыях у Германіі, Італіі, Канадзе,
Польшчы,ЗША…

Алесь Карлюкевіч

Па Стаўб цоў шчы не.  
Но вы і Ста ры Свер жань
Ад Мі ра, як ка жуць, ру кой па даць і да Стоўб цаў, бо Стаўб цоў скі 
край су се дзіць з Ка рэ ліч чы най. А там жа та кія ба га тыя на та лен ты  
мяс ці ны, што лі та ра тур на-края знаў чае па да рож жа па 
прынёманскай ста рон цы мож на рас цяг нуць і не на адзін дзень.

Над уваходам у 
Касцёл Святых  

Пятра і Паўла 
бачна лічба 

“1588”

Аграсядзіба “Млын” у Новым Свержані

Аляксей Пяткевіч з каляжанкамі

Юры Пяткевіч з яго карцінай

Карта прымірскіх ваколіц
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Заснавальнік: 
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
“Выдавецкі дом 
Звязда ”

Галоўны рэдактар
Іван ЖДАНОВІЧ

Адрас рэдакцыі:
220013, Мінск, 
вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. 
Пакой 907.
E-mail: golas_radzimy@tut.by
Тэлефон: + 375-17-2871526

Рэдакцыйнае пасведчанне №61.
Выдадзена 16.07.2018 года 
Міністэрствам інфармацыі 
Рэспублікі Беларусь

Выдавец: 
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
“Выдавецкі дом Звязда ”.
Дырэктар – галоўны рэдактар 
Павел Якаўлевіч СУХАРУКАЎ
 

Аб’ём выдання: 2 друк. арк.
Падпісана да друку: 15.05.2020 г.
Наклад 371.
Заказ –         .
Выходзіць 2 разы на месяц

Рукапісы прымаюцца толькі ў 
электронным выглядзе, не вяртаюцца 
і не рэцэнзуюцца. Пазіцыі рэдакцыі ды 
аўтараў, матэрыялы якіх друкуюцца на 
старонках “Голасу Радзімы”, могуць 
не супадаць

Чытайце газету ў інтэрнэце на партале zviazda.by Падпісацца на газету “Голас Радзімы” можна ў паштовых аддзяленнях Беларусі © “Голас Радзімы”, 2020

Месца друкавання: 
Друкарня Рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства
“Выдавецтва Беларускі Дом друку ”
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004
Пр-т. Незалежнасці, 79/1. 220013 Мінск, 
Рэспубліка Беларусь

БЕлАрУскі МАцярык

“Голас Радзімы”: 65 гадоў!

ВЕст кі З ін тэр нэ тА

Ва я ва лі на Паў ноч ным Каў ка зе

Дзе цям дзя цей раскажыце...
Су час ныя ін тэр нэт-тэх на ло гіі вы ка рыс тоў ва юць бе ла ру сы све ту, каб ад даць 
да ні ну па мя ці сва ім прод кам, што пе ра жы лі вай ну, на блі жа лі Пе ра мо гу

дзя ку ю чы са ма ад да най 
пра цы по шу ка ві каў 
ка бар дзі на-Бал ка рыі 
не за бы тыя і ўра джэн цы 
Бе ла ру сі, якія за гі ну лі пры 
аба ро не кБр у 1942 го дзе

Сёлета—75 гадоўВялікай
Перамозе, і былых удзельні
каў той страшнай вайны сярод
нас—адзінкі.Аякбудуцьна
шчадкі нашы адзначаць свята
праз 50–100 гадоў? Ці будуць
наогул святкавацьВялікуюпе
рамогународаСавецкагаСаю
за ў Вялікай Айчыннай вайне
1941–1945 гадоў? Бо й цяпер
столькішумавіння,пеныўсве
це вакол гэтай тэмы. Ці выха
ваем, ці выгадуем нашчадкаў
такімі,кабмагліцаніцьподзвіг
сваіхпродкаў,якіяперамагліфа
шызм?Нажаль,гісторыячала
вецтва—гэтагісторыявойнаў.
Сыдзе пакаленне ўдзельнікаў
ВялікайАйчыннай,нетакярка
будзеззяцьіхслава.Ужосёння
шматхтожадае“скарэктаваць”
грамадскуюдумкунаконтпры
чын пачатку Другой сусветнай
вайны,прынізіцьісказіцьролю
чырвонаармейцаў, Савецкага
Саюза ў дасягненні Перамогі.
Апошні рубеж змагання — за
праўду пра вайну — павінны

трымацьсённяўсемы,нашчад
кіВялікайПерамогі.

Ясхіляюгалавуперадпошу
кавікамі, даследчыкамі,школь
нікамі з КабардзінаБалкарыі:
яны па закліку душы вядуць
пошукавуюпрацу,знаходзяцьу
архівахімёнызагінулых.Дзяку
ючыіхпрацынезабытыяіўра
джэнцы Беларусі, якія загінулі
прыабаронеКабардзінаБалка
рыіў1942годзе.

Падрабязнасці падзення са
малёта, імя загінулага лётчыка
было ўстаноўлена да 30годдзя
Перамогі дзякуючы пошукавай
працы навучэнцаў 7 “Б” класа
Аляксандраўскай школы КБР
пад кіраўніцтвам настаўніцы
Н.Саламацінай. Баявы шлях
лётчыканеадзначаныардэнамі
й медалямі. У данясеннях пра
стратынапартале“Объединен
ная база данных Мемориал ”,
убанкудадзеных“Кнігапамяці
Рэспублікі Беларусь”, на сайце
“Авиаторы Второй мировой”
ёнлічыўся зніклымбез вестак.
А след — знайшлі! Высветлі
лі: Абрам Замінуілавіч Раговін
нарадзіўся ў 1922м у Мінску.
16 жніўня 1942 года самалёт
сяржанта Раговіна ў паветра
нымбаібыўзбітынадстаніцай

Аляксандраўскай, ля ракі Це
рак.Лётчыквыскачыўзпарашу
там,ягопраціўнікразвярнуўсяй
расстраляўсяржантаўпаветры.
Напамінампра тое—мемары
яльная дошка ў гонар Абрама
РаговінаўскверыстаніцыАляк
сандраўскай, Майскага раёна
КБР. Дзякуючы звароту пошу
кавікаўАхмедаНахушаваіУла
дзіміраАрсаеваад26красавіка
2019годаваУпраўленнепаўве
кавечанніпамяціабаронцаўАй
чыныйахвярвойнаўУзброеных
Сіл Беларусі (былі прадстаўле
ны неабходныя дакументы) у
базе дадзеных “Кніга памяці
Рэспублікі Беларусь” запісаны
АбрамЗамінуілавічРаговін,які
аддаўжыццёзаРадзіму.

Яшчэ адзін лёс. У зводках
ваеннага часу не ўзгадваліся
ні паселішча Кызбурун1, ні
вышыня910уКабардзінаБал
карыі. Але байцы й камандзі
ры, якія змагаліся там, ведалі:
ворага трэба спыніць, не даць
яму прарвацца ўглыб Каўказа.
Усведамляўтоейкамандзір7й
стралковай роты 535га палка
МікалайДворак,23гадовыбе
ларус з вёскі Добрынь (цяпер
Ельскі раён Гомельшчыны).
Шматнападаў,атакадбіліаба
ронцы. І нібы адзін суцэльны
грукатжорсткагабоюстаяўна
паўднёвымберазерэчкіБаксан,
дзепралягалатаямяжадляро
ты Мікалая Дворака, за якую
вораг не павінен прайсці. Баі
часта пераходзілі ў рукапаш
ныясутычкі.Узнагародныяда
кументызЦэнтральнагаархіва
Мінабароны Расіі (ЦАМО) на
воінаўгвардзейцаў, якія аба
ранялівышыню910,сведчаць:
там былі воіны розных нацы
янальнасцяў: беларус, рускі,
яўрэй,калмык,чаркес,удмурт,
украінец, кабардзінец дымно

гіяіншыя.ОрдэнамЛеніна(па
смяротна)быўадзначаныподз
віггвардыілейтэнантаМікалая
Фёдаравіча Дворака. І што не
характэрнадлятагочасу(жні
вень 1942 года): камандзірам
палкаёнбыўпрадстаўленыда
ордэна “Айчыннай вайны 1й
ступені”. Камдыў прапано
ву падтрымаў, а ваенны Савет
Закаўказкага фронту, каман
дуючы 37й Арміі генералма
ёр Казлоў палічылі: подзвіг
камандзіра роты заслугоўвае
больш высокай узнагароды—
ордэнаЛеніна.

Гвардыічырвонаармеец,бе
ларус, ураджэнец Шклоўскага
раёна Магілёўшчыны Аляк
сандр Леанідавіч Цыганкоў
пры абароне гары Хора Хора
ў КБР быў паранены, асабіста
знішчыў 16 гітлераўцаў. Ад
значаны медалём “За адвагу”.
Малодшы палітрук, беларус,
членВКП (б)ПётрМікалаевіч
Прымака 22 жніўня 1942 го
да за паланенне 16 фашыстаў
у сяле Кішпек КБР адзначаны
медалём “За адвагу”. Беларус,
член ВКП (б) АляксандрАнд
рэевічШалешкабыўпрызваны
ўЧырвонуюармію“Весельчев
скимРВКБССР”у1940годзе.
(Ёсць сумненні па правільнас
ці назвы. Можа Васілевіцкім?
Быў такі ўПалесскай вобласці
БССР. — Рэд.). Старшы сяр
жант,камандзірузвода214кав
палка,63кавдывізііАляксандр
Шалешкаўдзельнічаўубаявых
аперацыяхна вышыняхКруга
зоруКаўказкагахрыбта,біўсяз
ворагамнаМоздокскімкірунку.
Быў узнагароджаны медалямі
“За баявыя заслугі”, “За адва
гу”, ордэнам Чырвонай Зоркі.
Загінуў у лютым 1944га, калі
нашывойскіўжобылінатэры
торыіЗаходняйЕўропы.

ВаяваўнаКаўказеІгнатУла
дзіміравіч Радзеўскі — лейтэ
нант,беларус,камандзірбатарэі
гармат 626 стралковага палка,
151стралковайдывізіі.Убаіза
НіжніКурп,каліворагірваліся
даГрозненскайіБакінскайнаф
ты,быўпаранены.Уходзебою
загінуў увесь разлік гарматы, і
самёнстаўбіцьпрамойнавод
кай па нямецкіх танках. Пры
тым вывеў са строю галаўны
танкпраціўнікадыяшчэадзін.
За подзвіг узнагароджаны ор
дэнам Чырвонай Зоркі. Пасля
вайныкапітанзапасуРадзеўскі
жыў у беларускім Шклове, на
Магілёўшчыне, у 1985м быў
узнагароджаны ордэнам Ай
чыннайвайны2йстепені.

Беларусам, якія жывуць
у КабардзінаБалкарыі, такія
вестківельміпатрэбныя.Апо
шукавікіўстанаўліваюцьімёны
і ўраджэнцаў КБР, якія вызва
ляліБеларусьу1944годзе.Яны
па 4 разы ўшанаваны беларус
кімі медалямі, што ўручаюцца
да юбілейных дат, і ў 2019м
атрымліваліўзнагароды“75га
доўвызваленняБеларусіадня
мецкафашысцкіх захопнікаў”.
Адзінзсамыхзначныхсімвалаў
памяціпраабаронцаўКабардзі
наБалкарыі—Брацкаямагілаў
гарадскімпаркуНальчыка.Там
пахаваны,сведчацьдакументы,
і малодшы лейтэнант Сяргей
ЦімафеевічВігура:беларус,па
мочнік камандзіра батарэі, які
загінуўубаі28жніўня1942го
да.Мытрадыцыйнаўскладаем
кветкі, успамінаем землякоў,
якія ваявалі ў 1942м уКабар
дзінаБалкарыі, набліжаючы
ВялікуюПерамогу.

Па вел Сі да рук,
старшыняКабардзіна

Балкарскагаграмадскага
руху“Заяднанне,сябры!”

Брац кая ма гі ла ў га рад скім пар ку Наль чы ка

Ала Снігур (злева), Таццяна Дзяменнікава і Юлія Паўлюк

З розных краін паступа
юць паведамленні ў рэдакцыю.
Апошнім часам гэта й спасылкі
на старонкі праекта ў сацсетцы
Фэйсбук “«І сцерці памяць час
ніколі не павінен». Чытаем па
беларуску”.Спачаткубыловідэа
прывітаннезЭстоніі,зНарвы:ад
ЛюдмілыАннусіВіктараБайка
чова—актывістаўсуполкі“Сяб
ры”. Потым з Украіны Таццяна
Дзяменнікава, якая ўзначальвае
Мікалаеўскаеабласноетаварыст
ва беларусаў “Голас Радзімы”,
скінуласпасылкі:чальцысупол
кічытаюцьвершыпабеларуску.
СамаТаццяна,прачытаўшыверш
ПятраГлебкі“Перамога”,ускла
даекветкінамагілуІванМакіён
ка,аднагозгерояўмарскіхпеха
цінцаў з Альшанскага дэсанта.
Яны вызначыліся напрыканцы

сакавіка1944гапрывызваленні
Мікалаеваадфашыстаў.Дарэчы,
мы ўдакладнілі, што ў дэсанце
было чатыры беларусы: Павел
Вансецкі, АляксандрЛюты,Мі
хаілМебш, ІванМакіёнак. Веч
наяімслава!

І Кацярына Дзяменнікава
(якаяцяпержывеўПіцеры),дач
ка нашай зямлячкі, паўдзельні
чала ў праекце: яна чытае верш
АнатоляВярцінскага“Рэквіемпа
кожнымчацвёртым”.

Глянуўся нам відэасюжэт, дзе
ЮліяПаўлюкчытаевершЛеаніда
Дайнекі“Прынясіцекветкісалда
там”.Якпрайшлавайнапразрод
дзяўчынкі?ТаццянаДзяменнікава
ўдакладніла, што здымак яе быў
у нашай газеце (а мы ж памята
ем!): Юлія спявала на імпрэзе,
прысвечанай Дню роднай мовы.

“Мы здымалі відэасюжэт на ме
марыяле ў цэнтрыМікалаева, ля
помніка героямальшанцам. На
здымку са мной—Ала Снігур і
яеўнучкаЮлія.УАлыАндрэеў
ныродамзГомельшчыны,звёскі
СырскаяБудаКармянскагараёна,
быламатуля:ЮліяІванаўнаЛосе
ва,1927годанараджэння.Янатам
іакупацыюперажыла.Паслявай
ныўЛенінградпаехала,працавала
аператарамнафаянсавымзаводзе,
выйшла замуж.Ала зПіцера ро
дам,алежбеларуска,такоюсябе
лічыць.Кажа,мацінеахвотнарас
казвалаправаенныягады.Якнад
іміздзекавалісянемцы,білі...”

Памяцьправайнумыўсезбе
рагаем на генетычным узроўні:
адбацькоў,дзядоў,бабульіпра
бабульуспадчыну.

Іван Іва наў


