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Род най сва ёй шко ле пры свя ціў
ма на гра фію мін скі на ву ко вец
Ана толь Тра фім чык, які ро дам
з Ган ца віц ка га ра ё на. “Пер шы
сшы так” гіс то рыі Кру го віц кай
шко лы па ба чыў свет у зна ка вым
мас коў скім вы да вец тве “На ука”,
і за ду ма на кні га шмат том наю.
Та кое да сле да ван не —
уні каль нае для Бе ла ру сі.

Зямлякдаземляказвычайнацягнец‑
ца,хіліцца.Чамутак?Бо,пэўнаж,нешта

невымоўнаетакіхлюдзейродніцьізблі‑
жае.Восьізпісьменнікам,аранейжур‑
налістамВіктарамГардзеем,якіродамз
МалыхКруговічаў,склалісяўнасдавер‑
лівыястасункі—празтоезямляцтва,хай
сабей“апасродкаванае”.Адкаляжанкі,
доўгічасгалоўнайрэдактаркі“Ляхавіц‑
кагавесніка”ВольгіБарадзінойяведаў,
штоў60‑я,каліраёнкаяшчэназывалася
“Будаўніккамунізму”,творцаўёйпапра‑
цаваў. Яно й зразумела: наш Ляхавіцкі
раён з Ганцавіцкім яго— суседзяць ва
ўсходняй частцы Брэстчыны, на мяжы
зМіншчынай.Ахацеласяж,пэўна,ма‑
ладомужурналіступрацавацькалінеў
Ганцавічах,тобліжэйдароднагакута.

Гадоў сем тамуВіктарКанстанціна‑
вічпрацаваўяшчэўтыднёвіку“Літара‑
тураімастацтва”,уаддзелепаэзіі.Тады
й пазнаёміліся. Ён рыхтаваў да друку
маевершы,даваўмудрыяпарады.Часад

часугутарыліз імпрародныямнемяс‑
ціны,уякіх і самёнбываў:Жарабкові‑
чы, Зарытава, Гулічы, Яцкаўшчына… З
удзячнасцюатрымаўяўдарадземляказ
аўтографаміягонуюкнігупаэзіі“Мудры
воран”,атаксамайраман“Беднабасота”
(2004). Які, дарэчы, можна лічыць паэ‑
майупрозе:настолькіжываямоватвора,
ітакаб’ёмна,зглыбокімпаэтычнымгус‑
тамвыпісанывобразы.Атэматычнатвор
перагукваеццазтрылогіяй“Людзінаба‑
лоце”ІванаМележа.Восьбыіхвывучаць
ушколе—узвязку!Скажам,нафакуль‑
татыве “Літаратурнае радзімазнаўства”.
Звяртаючыўвагувучняўнанепаўторныя
дэталі сялянскага жыцця, побыту, звы‑
чаяўхоцьіўпалескіх,алежрозныхрэ‑
гіёнах Бацькаўшчыны. Дзеянне рамана
ВіктараГардзеяадбываеццаўКругавічах
(такутворы)дыіхваколіцах,утворыпа‑
казанажыццёўзаходнепалескайглыбін‑

цыўпершыягадыпасляправядзеннятам
сталінскайкалектывізацыі.

Такштонаватігрунтоўныраманпра
Круговічыўжоёсць!АўМалыхКругові‑
чахда50‑годдзяпісьменніка(1996)імем
ВіктараГардзеяназвалівуліцу,наякойён
нарадзіўсяйжыў.➔ Стар. 8 

Ад вёс кі Са ха раў кі 
да ста ні цы Вё шан скай 

Столькі жыццяў аддадзе‑
на ў імя Перамогі! Мільёнамі
абрываліся ў часе ваеннага лі‑
халецця лёсы людскія, іншыя
ж— абпальваліся, гартаваліся
ў жудасным агні. Лёс кожна‑
газнасуецца‑пульсуедапары
да часу ніткай тонкаю. Дарэ‑
чы, у антычнай міфалогіі ёсць
трыбагіні‑Паркі,якіяпрадуць,
наматваюць і абразаюць ніткі
лёсаў. У славян багіня Макаш
трымае ў руках плынь часу й
лёсылюдзей,апякуеццажанчы‑
намідыіхрамёствамі(ткацтва,
прадзенне, вышыванне). З ад‑
ныхкрыніцкультурвытокі.

Непарыўна пераплецены ў
гісторыі Вялікай Перамогі лё‑
сы прадстаўнікоў розных на‑
родаў: нібы тонкія ніткі ў ве‑
лічным палатне. Тое дзівоснае
перапляценне знайшлося і ў
літаратурнайасновекінафільма
СяргеяБандарчука“Лёсчалаве‑
ка”.Памятаецегалоўнагагероя?
ШкольнікіпаўсімСавецкімСа‑
юзеўсачыненняхпарускайлі‑
таратурыпісаліпрыкладнатак:
“АндрейСоколов—одинизтех
многих, которые сражались
застрану,нежалеясвоейжизни.
Внемвоплотилсявесьдухрус‑
скогонарода—стойкого,силь‑
ного, непобедимого”. Ды мала
хто ведае, што лётчык‑беларус
РыгорДольнікаўстаўгалоўным

прататыпамдляпісьменнікаМі‑
хаіла Шолахава пры тварэнні
вобраза.Гэтажнашзямлякна‑
зываўсябеАндрэемСакаловым
уфашысцкім палоне! І быў ён
зМагілёўшчыны, з вёскіСаха‑
раўкіГорацкагараёна.Уінтэр‑
нэце чытаем: нарадзіўся 8 мая
1923 года, сям’я перабралася ў
Беларусьу1919‑мзПетраграда,
дзеранейбацька,УсцінСавель‑
евіч Дольнікаў, працаваў рабо‑
чым на Пуцілаўскім заводзе.
Рускі?Алечагоз’яджацьчала‑
векузПіцераўнашуглыбінку?
Хіба што вярнуўся да родных
каранёў. А Грышка яго, перш
чым стаць Героем Савецкага

Саюза (званне атрымаў толь‑
кі ў 1978‑м) і генералам, зала‑
тойніццюўваткаццаўгісторыі
Перамогі, быў чыгуначнікам:
працаваў наМінскім вагонара‑
монтнымзаводзеімяМяснікова.
Закончыўбезадрывуадвытвор‑
часціМінскіаэраклуб…

Тыя“чыгуначныя”радкізбія‑
графіі Героя згадаліся мне, калі
нядаўнаўчасеінтэрв’юдаведаў‑
ся:ПасолРасііўБеларусіДзміт‑
рыйМезенцаў,якіродамзПіцера,
папершайадукацыі—чыгунач‑
нік.Маціягоў30‑ягадыжылаў
Мінску:працавацьнаБеларускай
чыгунцыпрыехаўзсям’ёйбаць‑
ка яе, Міхаіл Цярэнцьевіч Жу‑

раўскі, закончыўшы Маскоўскі
інстытут інжынераў транспарту.
(АшляхецкіродЖураўскіх,дарэ‑
чы,пашыраныбыўіўБеларусі.)
Да таго ж бацька Пасла, Фёдар
Мезенцаў, быў у вайну й чыгу‑
начнікам, і ваенным журналіс‑
там.Вялікае інтэрв’ю“Дмитрий
Мезенцев,сынфронтовика”зме‑
шчанаўмайскімнумарычасопі‑
са“Беларусь.Belarus”,ёсцьіўін‑
тэрнэце:напарталеВыдавецкага
дома“Звязда”.Утымжанумары
пададзены й грунтоўны тэкст
“Агульная памяць агульнай Пе‑
рамогі”КірылаЛадуцькі—пра
ўнікальную кнігу‑фотаальбом
“Рарытэты ваенна‑гістарычных
музеяўБеларусідыРасіі”.

Са мы пер шы эк зэмп ляр 
Мыпісаліўжо,што8маяз

удзелам Прэзідэнта Беларусі ў
мінскімХраме‑помнікуўгонар
УсіхСвятыхпрайшлацырымо‑
нія закладкі капсул з зямлёй з
месцаў вайсковай славы, маса‑
выхпахаванняўахвяраўвайны
(“АднанаўсіхЗямляіПерамо‑
га”—ГР,15.05.2020).Гэтабыў
заключныэтапміжнароднайак‑
цыіпамяці “Наславуагульнай
Перамогі!”.Уходзецырымоніі,
ужонасонечнайпляцоўцыпры
храме Дзмітрый Мезенцаў пе‑
радаў Аляксандру Лукашэнку
кнігу‑фотаальбом, выдадзеную
да75‑годдзяВялікайПерамогі.
➔ Стар. 4

ГОЛАС РАДЗІМЫ
Г А З Е Т А  З  Б Е Л А Р У С І
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Ты ў сэр цах 
нашых, 

Бе ла русь!
Стар. 6

Жы ро ві цы: 
сі ла, сла ва, 

пры га жосць
Стар. 3
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Раў ня ец ца 
па рад 

на ве тэ ра наў
Стар. 5

ТРОХГОДДЗЕ МАЛОЙ РАДЗІМЫ

СВЕ ТА ПО ГЛЯД ВЕСТКІ

Бе лА ЭС
рых ту ец ца да стар ту
У Астравецкім раёне 
Гродзеншчыны, дзе 
збудавана Беларуская 
атамная электрастанцыя, 
прынята ядзернае паліва 
для першага энергаблока 

На тэрыторыі Беларусі ўжо
быў атамны рэактар: у пасёлку
Сосны пад Мінскам. У 1983‑м
у Рудзенску пачалі ўзводзіць
Мінскую АТЭЦ. Пасля Чар‑
нобыля пра АЭС у Беларусі
й не загаворвалі. Але з часам
стала зразумелым: без сучас‑
ных тэхналогій у энергазабес‑
пячэнні краіны — ніяк. Дый
ядзерныятэхналогіітымчасам,
сцвярджаюцьспецыялісты,ста‑
лі больш бяспечнымі. Напры‑
канцы2011‑га за18кіламетраў
адАстраўца пачаліся земляныя
работынамесцыбудучайАЭС.
Выбралібеларусырасійскіпра‑
ектАЭС‑2006(праектпакалення
3+)зрэактараміВВЭР‑1200,су‑
марнаямагутнасцьіх2400МВт.

Запуск першага энергабло‑
ка запланаваныналіпеньгэта‑
га года, другога— на 2021‑ы.
А 25 мая стала вядома: на Бе‑
ларускайАЭС завершаны этап
уваходнага кантролю ядзерна‑
га паліва (цеплавыдзяляльных
зборак (ЦВЗ) для пачатковай
загрузкі ў рэактар энергаблока
№1.Зпрэс‑рэліза,дасланагаў
рэдакцыю з упраўлення каму‑
нікацый інжынірынгавага ды‑
візіёна Дзяржкарпарацыі “Рос‑
атом”,вынікае,штодапачатку
загрузкіўрэактарусеЦВЗбу‑
дуць знаходзіцца ў сховішчы
свежагаядзернагапаліва.

ІванІванаў

На пя рэ дад ні Дня Пе ра мо гі Па сол Ра сіі ў Бе ла ру сі Дзміт рый Ме зен цаў ура чыс та пе ра даў Аляк санд ру 
Лу ка шэн ку пер шы эк зэмп ляр кні гі-фо та аль бо ма “Ра ры тэ ты ва ен на-гіс та рыч ных му зе яў Бе ла ру сі ды Ра сіі”
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Віктар Гардзей у Ганцавічах. 2016 г.

ТРОХГОДДЗЕ МАЛОЙ РАДЗІМЫТРОХГОДДЗЕ МАЛОЙ РАДЗІМЫ

З Вя лі кіх Кру го ві чаў — у вя лі кі свет

Лё сы-ніт кі ў па лат не Пе ра мо гі

Аляксандр Лукашэнка прымае кнігу ад Дзмітрыя Мезенцава
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ПаэтычнаятворчасцьСтаніславаВалодзькідаўновядо‑
мая, вершыпайшлі ў народ—мноствампесень. Гучаць
яныінарозныхімпрэзахубеларускіхсуполкахзамежжа.
ЧасадчасуўраджэнецАстравеччыны,якіактыўнадалуча‑
ныдашматплыннагабеларускагажыццяўДаўгаўпілсе,да‑
сылаеў рэдакцыю“Голасу
Радзімы”новыяпесні,што
з’яўляюццаўсадружнасціз
рознымікампазітарамі.

Нядаўна Станіслаў, з
якім у нас даўняя творчая
супраца, падзяліўся тэкс‑
там“ОдаБеларусі”дыспа‑
сылкайнановуюпесню.Аў
хуткімчасепанашайпрось‑
бе даслаў невялічкі тэкст
пад назвай “Песня збліжае
людзей”. “Аднойчы ў ма‑
газіне заспеламяне тэлефанаванне:СяргейЦіханаў з‑пад
Мінскапавядоміў,што,напаткаўшыўінтэрнэцемойверш
“Ода Беларусі”, паклаў яго намузыку,—піша зямляк.—
Чымвельміпарадаваўмяне.Неўзабавеёндаслаўвідэазапіс
песніўсваімвыкананні.Песняпрыйшласядадушыспеваку
зВісагінасаСяргеюШабадалаву,іёнадкрываўёйканцэрты
наштогадовымСвяцебеларускайпесніўЛітве.Якое—ру‑

хомае.Такштогучала“ОдаБеларусі”ўШвянчонісе,Шаль‑
чынінкаідыВісагінасе,паспяховавыступаўзёйСяргейна
імпрэзахуіншыхгарадахЛатвіі,уМінску”.

Добрыяпесні—разыходзяццапасвеце.Івосьпразсац‑
сеткіпаэтудаслаўвітаннеУладзімірКуксянкоў,кіраўнікгур‑

та“БацькаАтаман”зМінска.
Паведаміў:адСяргеяЦіхана‑
вагуртузяўурэпертуарпес‑
ню“ОдаБеларусі”.Анядаўна
ўнэце з’явіўся запіс песні. З
пазнакай,што“ОдаБеларусі”
гучала9МаянарадыёБела‑
русь1іпрысвячалася75‑год‑
дзюВялікайПерамогі.

Прыгожы відэасюжэт,
зроблены пад песню, цяпер
можна паслухаць‑паглядзець,
падказвае СтаніслаўВалодзь‑

ка, на сайцеАмбасады Беларусі ў Латвіі. Адкрываем там
раздзел“БеларусыЛатвіі”,знаходзімрубрыку“Навіныбе‑
ларускіхтаварыстваў”,слухаем,глядзім—іпадпяваем!А
душыўгэтымпраекцеўкладзенавельмішмат.Чуллівыясэр‑
цыбеларускіяадгукаюццанасловы,мелодыю,пейзажырод‑
ныя—вокамгненна.Дзякуйусім,хтоспяваеОдуБеларусі!

ІванІванаў

Блі жэй мас тац тва 
да лю дзей!

Разумнаерашэнне:калілюдзінеідуцьумузеі
ўпару інфекцыйнайнапружанасці, товартаму‑
зеямісціўнарод.ВосьіўНацыянальнымгіста‑
рычныммузеіБеларусізгадалі,пэўна,знакаміта‑
гаЯзэпаДраздовіча,якіжыў,бывала,павясковых
хатах, маляваў дзівосныя дываны для простага
люду ў глыбінцы. Сталічныя людзі крэатыўна
прыстасавалідосведтворцыдасённяшніхрэалій:
высакаякасныявыявыстарадаўняй зброі, нуміз‑
матычных рэдкасцяў, ювелірных каштоўнасцяў,
музінструментаў,твораўнародныхмайстроў,на‑
цыянальныхстрояўдыкопіішэдэўраўвыяўлен‑
чага мастацтва прадстаўлены цяпер на мінскім

праспекцеНезалежнасці:наагароджыпаркаімя
Чалюскінцаў. Так што, на мой розум, сімваліч‑
на было б прысвяціць праект “РарытэтыНацы‑
янальнагагістарычнагамузея”,шторэалізаваны
на пленэры — шаноўнаму Язэпу Нарцызавічу.
Мастаку,скульптару,этнографу,археолагу,педа‑
гогу,пісьменнікудыйфілосафу.ГэтажДраздо‑
вічапаправеназываюцьаднымззаснавальнікаў
беларускаганацыянальнагагістарычнагажывапі‑
су,ён—вялікімайстардэкаратыўна‑прыкладно‑
гамастацтва.

70 вялізных банэраў— ёсць нашто пагля‑
дзець!Устварэннівыставыпаўдзельнічаліўсе
5філіялаўмузея.ПасловахдырэктараГістарыч‑
нагамузеяПаўлаСапоцькі, складаная эпідэмі‑
ялагічнаясітуацыяпадштрухнуладарэалізацыі
такойідэі,штодаўновярэдзілатворчыярозумы.
Ён лічыць: гэта вельмі бяспечны, антыкарана‑
вірусныпраект.Выстава будзе дэманстравацца
год, а можа й больш. Рэалізуецца праект пры
падтрымцы Мінкультуры, Мінгарвыканкама.
Яго аўтарамі выступіліАлегЛукашэвіч,Аляк‑
сандрАляксееў,АлегЛадзісаў іДар’яАўчын‑
нікава.

Наф та. Клай пе да. 
“Наф тан”

Танкер,наякімзагружана80тысячтонаме‑
рыканскай нафты гатунку Bakken, адправіўся з
портаBeaumontпразакіян17маяўпортКлайпе‑
да.Яготамчакаюцьнапачаткучэрвеня.Пратое
паведаміў журналістам прэс‑сакратар канцэрна
“Белнафтахім”АляксандрЦішчанка. А з літоў‑
скайКлайпедынафтачыгункаюпастаўленабудзе
напрадпрыемства“Нафтан”,уНаваполацк,штоў
Віцебскайвобласці.

Пратое,штопершаяпартыяамерыканскай
нафты адправіцца ў Беларусь, зрабіў заяву
ДзяржсакратарЗШАМайклПампеа.Ёнпатлу‑
мачыў,штогэтаяздзелказаключанапрыўдзе‑
леамерыканскагаэнергатрэйдараUnіtedEnergy
Tradіng, а таксама пры садзеянні амерыкан‑
скай кампаніі Getka ды іх польскага партнёра
UNІMOT.

Каментуючы падзею пра тое, што Беларусь
пачынаепастаўкінафтысаЗША,Міністрзамеж‑
ных спраў БеларусіУладзімірМакей зазначыў:
“Ззадавальненнемпацвярджаюпачатакпаставак
нафтысаЗШАўБеларусь.Гэтасталамагчымым
па выніках дамоўленасцяў, дасягнутых у ходзе
візітуўРэспублікуБеларусь1лютага2020года
Дзяржаўнага сакратара ЗШАМайкла Пампеа і
сустрэчы з Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам
Лукашэнкам. Ажыццяўленне паставак амеры‑
канскай нафты з’яўляецца часткай дзяржаўнай
стратэгііпадыверсіфікацыікрыніц(забеспячэн‑
ня)ізабеспячэнніўстойлівайработынафтапера‑
працоўчагакомплексуБеларусіў2020‑міўна‑
ступныягады”.

КОЛА ДЗЁН
СА СТУЖКІ НАВІН

SB
.B

Y

ПадрыхтаваўІванЖдановіч

Браслаўшчына. Возера Снуды. Проста душа спявае.

ТАЛЕНТЫ

Ду ша спя вае пра Ра дзі му
У ін тэр нэ це ёсць відэазапіс но вай пес ні “Ода Бе ла ру сі” кам па зі та ра Сяр гея Ці ха на ва на 
верш Ста ні сла ва Ва лодзь кі. Яе вы кон вае мін скі гурт “Баць ка Ата ман”.

Сэлфі на фоне рарытэтаў

Пра тое, як у Бе ла ру сі 
ды Ра сіі кла по цяц ца пра ме ма-
ры я лы Вя лі кай Ай чын най вай ны, 
іш ла раз мо ва на прэс-
кан фе рэн цыі ў Мін ску 
на пя рэ дад ні Дня Пе ра мо гі

Прэс‑канферэнцыя “Беларусь па‑
мятае. Мемарыялы Вялікай Айчын‑
най вайны: дабраўпарадкаванне і
ўзвядзенне. Сучасныя тэхналогіі ды
экспазіцыі”ладзіласяўПрэс‑цэнтры
Дома прэсы. Гаварылі пра вядомыя
рэчызлічбаміўруках.Пратое,што
ў Беларусі пасля вайны пачалі ўзво‑
дзіць мемарыялы, і на сёння іх ужо
каля9тысяч:дляўвекавечанняпамя‑
цітых,хтозагінуў,здзейсніўподзвігі.
ЯшчэзгадоўСавецкагаСаюзашыро‑
кавядомыямемарыяльныякомплексы
“Хатынь”,“КурганСлавы”,“Брэсцкая
крэпасць‑герой”.Многіяпомнікібылі
створаныўжоўнезалежнайБеларусі
значнапазней.Напрыклад,у1995‑м,
да 50‑годдзя Вялікай Перамогі, ад‑
крылі мемарыял “Буйніцкае поле”,
прысвечаны абаронцам Магілёва. У
2004‑м—мемарыялвоінам‑паграніч‑
нікамуГродне.У2011‑м—скульп‑
турную кампазіцыю “Героям межаў,
жанчынам і дзецям, якія мужнасцю
сваёй у несмяротнасць крочаць” у
Брэсцкайкрэпасці.

Пра ўсе падзеі ваенных часоў, у
памяць пра якія былі ўзведзены зна‑
кавыя мемарыялы, можна даведац‑
ца ў Беларускім дзяржаўным музеі
гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.
“Хто знаёміцца з нашай пастаяннай
экспазіцыяй,тойзаўважае:уёйадве‑
дзенашматмесцайабаронцамБрэсц‑
кай крэпасці, героям‑пагранічнікам,
і ўдзельнікам іншых абарончых баёў
на тэрыторыі Беларусі 1941 года, ад‑
люстравана трагедыя беларускіх га‑
радоў і вёсак, расказана пра генацыд
беларускага народа,— гаварыў на
прэс‑канферэнцыі вучоны сакратар
музеяВалерыНадтачаеў.—Укожнай
экспазіцыйнайзалеёсцьінфатэрміна‑
лы, каб аператыўна выкарыстоўваць
эксклюзіўную музейную й гістарыч‑
нуюінфармацыю,праглядацьмастац‑
кія,дакументальныяфільмы”.Сёлета
6 мая ў музеі адкрылася экспазіцыя
“Героі вайны на Чырвонай плошчы”.
Выстаўлены70прадметаўіасабістых

рэчаўудзельнікаўігасцейпарадаўна
плошчы.Сяродіх—мундзіріасабіс‑
тыярэчыВасіляКазлова,савецкагай
беларускагапартыйнагайдзяржаўна‑
гадзеяча,ГерояСавецкагаСаюза,ге‑
нерал‑маёра,мундзіріасабістыярэчы
ГеоргіяЖукава,палкаводца,маршала
Савецкага Саюза, чатырохразовага
ГерояСавецкагаСаюза.ВалерыНад‑
тачаеўсказаў: “Явельмірады,штоў
насзРасіяйагульнаяпрасторапамяці.
Чагонельгасказацьпраіншыябылыя
савецкіярэспублікі,дзегэтападвярга‑
еццаперагляду,дзездараюццафальсі‑
фікацыі,падменысэнсу.УнасзРасіяй
героі— агульныя, ворагі ды іх ахвя‑
ры—таксама”.

Дарадца‑пасланнікПасольстваРа‑
сіі ўБеларусіПётрФралоўнапрэс‑
канферэнцыі падкрэсліў: “Мы ад‑
нолькаваўшаноўваемгэтуПерамогу.
Праходзяць гады, і многія палітыч‑
ныясілыўЕўропе,мабыць,хацеліб
нештазмяніць,неякпа‑іншаму“пра‑
чытаць”.Алежадмоваадуласнайгіс‑
торыі,адтыхдасягненняўіподзвігаў,
якіябыліздзейсненыўтойняпросты
час,—гэташляхунікуды,убездань.
Богісторыя—гэтачастканацыяналь‑
найідэнтычнасцінарода.Мінулае—
гэтамостубудучыню,ібудавацьгэту
будучынюможнатолькінаасноветой
гісторыі”.

Дарэчы, у дзень прэс‑канферэн‑
цыі, 30 красавіка, Расіі былі перада‑
дзены сем капсул з зямлёй з шасці

абласцей Беларусі ды Мінска, дзе
вялісяжорсткіябаі.Урачыстаяцыры‑
моніяперадачыпрайшлаперадХра‑
мам‑помнікам у гонар Усіх Святых.
Уімёсцькрыпта,дзеўвекавечваецца
памяцьправоінаўдыахвярывойнаў
розныхчасоў.Зберагаеццатамізям‑
лязмесцаўпахаванняўнатэрыторыі
Расіі.КапсулыззямлёйзБеларусібу‑
дуць зберагацца ў плітах Галоўнага
храмаУзброеныхсілРасіі.

ПрасторапамяціўнасзРасіяйса‑
праўды агульная. Шмат расіян, каля
70% ад усіх наведнікаў, прыязджае
ў Хатынь. Дырэктар мемарыяльна‑
га комплексуАртур Зельскі расказаў:
“Шматсем’яўпрыязджае.Асённяваж‑

напразсямейнаевыхаваннезберагчы
гістарычнуюпамяць.Хатынь—гэтаж
помнік і ўсім беларускім вёскам, якія
спасцігяелёс,іўсімзагінулыммірным
жыхарамБеларусі,незалежнааднацы‑
янальнасці, веравызнання. Ветэранаў
застаюццаадзінкі,алеяшчэжывоепа‑
каленне дзяцей вайны, якія перажылі
яе жахі. Хатынь дае магчымасць ад‑
чуць тую вялікую трагедыю”. Летась
Мемарыяльныкомплекс“Хатынь”на‑
ведалі250тысяччалавекз84краін.

У год юбілею Вялікай Перамогі
беларусышматзрабілідлязберажэн‑
ня памяці пра тую страшную вайну.
МемарыялыВялікайАйчыннайбылі
ўпарадкаваны,даіхлегліжывыяквет‑
кі—яксімвалжывойнашайпамяці.

ГаннаЛагун

СЛЕД НА ЗЯМЛІ

Скульптурная кампазіцыя “Ге ро ям ме жаў, жан чы нам і дзе цям, якія 
муж нас цю сва ёй у не смя рот насць кро чаць” у Брэсц кай крэ пас ці

Агуль ная пра сто ра па мя ці
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Тво ры Ва сі ля Бы ка ва прэ зен та ва лі  
ў Пал та ве

Сёлетнія75‑яўгодкіВялікайПерамо‑
гінаднямецкімфашызмам—гэтаяшчэ
йасабліваяўвагадалітаратуры,прысве‑
чанайВялікайАйчыннайвайне.Убела‑
рускіх выдавецтвах пабачыў свет цэлы
шэраг кніг на гэтую тэму. І за межамі
Беларусі векапомная вайна—хвалюю‑
чаяпрастора,уякойпа‑ранейшамуёсць
месцадлявысокаякаснаймастацкайлі‑
таратуры.

Летась ва ўкраінскім выдавецтве
“Знання” ў серыі
“Галасы Еўропы”
пабачылі свет тры
тамы ваеннай прозы
народнага пісьмен‑
ніка Беларусі Васіля
Быкава: “Альпійская
балада”, “Мёртвым
не баліць”, “Знак
бяды”. А нядаўна ў
анлайн‑рэжыме на

кафедры журналістыкі Палтаўскага на‑
цыянальнага педуніверсітэта імя У.Ка‑
раленкі “Студэнцкі чытацкі клуб” пра‑
вёў прэзентацыю гэтага трохтомнага
збору. Вядоўцам віртуальнай сустрэчы
прыхільнікаў творчасці Васіля Быкава,
класіка беларускай літаратуры, быў да‑
цэнткафедрыжурналістыкіГлебКудра‑
шоў.Якісам,дарэчы,маеродавыякарані
ўБеларусі.

“Ідэятакойвіртуальнайсустрэчызу‑
сімневыпадковая,—дзяліўсяразвагамі
ў пярэдадзень прэзентацыі ГлебКудра‑

шоў.—Украінскічы‑
тач добра ведае бы‑
каўскую прозу: яна
была ў перакладах
Галіны Вігурскай. А
ў новы трохтомнік
увайшла яшчэ й пе‑
ракладчыцкая праца
Таццяны Кабржыц‑
кай. Сама яна ўкра‑
інка, даўно жыве й

працуе ў Беларусі (жонка вядомага лі‑
таратуразнаўцы Вячаслава Рагойшы.
Праўнікальнуюсям’юцікавапісаўнаш
калегаЯўгенАлейнік, “сындвухнаро‑
даў”: украінскага й беларускага. (Гл.
“Што прыцягвала ў Ракаў Уладзіміра
Караткевіча, Сяргея Бадрова і Багдана
Ступку” https://www.mlyn.by/2019/11/
shto‑prytsyagvala‑u‑rakau‑uladzіmіra‑
karatkevіcha‑syargeya‑badrova‑і‑bagdana‑
stupku/ — Рэд.) Таццяна Вячаславаўна
шматробіцьдзеляпрадстаўленнябела‑
рускайлітаратурываУкраінедыўкраін‑
скай у Беларусі. Дарэчы,Вігурская пе‑
раклалаўсвойчаснаўкраінскуюмову
й“Віленскіхкамунараў”МаксімаГарэц‑
кага,і“Трывожнаешчасце”ІванаШамя‑
кіна,ітворыІванаМележа,ЯнкіБрыля,
ЯнкіМаўра,БарысаСачанкі…Мяркую,
нашаанлайн‑прэзентацыястаненагодай
пагаварыцьувогулепрабеларуска‑ўкра‑
інскія літаратурныя стасункі, нагадаць
студэнцкаймоладзіпрабагаццебеларус‑
кагамастацкагаслова”.

Нагадаем,штоГлебКудрашоў—доб‑
равядомыўБеларусідыУкраінедаслед‑
чыкбеларуска‑ўкраінскіхлітаратурных,
гуманітарных дачыненняў. І была ўжо
выдадзенаягокнігапраадрасымемары‑
ялізацыі памяціТарасаШаўчэнкі ў Бе‑
ларусі.ЦяпержаўМінскуўвыдавецтве
“Мастацкая літаратура” рыхтуецца вы‑
даннегэтайкнігіўперакладзенабела‑
рускуюмову.

МіколаРаўнапольскі

Каліўкагояшчэёсцьсумненніўвялі‑
кайсілеверы,малітвы,узвышаныхдумак
іпачуццяў—томожапрыкладЖырові‑
цаў, спалучаных з імі з’яваў,фенаменаў,
лёсаўлюдскіхбудзекарысным,кабнеяк
большгарманічнаўладкавацьсвойсвета‑
погляд.Анажыццёвымшляху,вядомаж,
кожнамудаводзіццачасадчасуасэнсоў‑
вацьпройдзенае,вызначацьарыенцірына
будучыню.Штопрыўносіму гэтысвет?
Якое нашаемесца ў ім?Ці ў суладдзі з
рознымі сферамі велічнай светабудовы
вібруеўнутрынасчасцінканеспасцігаль‑

нага Жыцця? Насельнікі Жыровіцкага
манастырашукаюцьадказынагэтыяды
многіяіншыяпытанні.Шматлікіхпалом‑
нікаўзусягосветупрыцягваюцьунябач‑
наесілавоеполе,якомубольшзапаўтыся‑
чыгадоў,беларускіяЖыровіцы.

Цяпер гэта— прыгожы аграгарадок
у Слонімскім раёне Гродзеншчыны. І
вядома ж, ягонай сарцавінай, галоўнай
часцінкай ад часу заснавання манасты‑
ра з’яўляецца ўнікальная нацыянальная
хрысціянская святыня: невялічкая ікона
ЖыровіцкайБожайМаці,якуюпрызналі
цудатворнай праваслаўная й каталіцкая
канфесіі.Унашымчасеабразшануецца
якуБеларусі,такізаяемежамі.

Са знакавымі датамі беларускай гіс‑
торыі суайчыннікаў павіншаваў Прэзі‑
дэнт. “Нерукатворны абразНайсвяцейшай
Багародзіцы на гранітным камені з’яў‑
ляецца адной з галоўных праваслаўных
святынь Беларусі, ушанаваных ва ўсім
хрысціянскім свеце,— гаворыцца ў він‑

шавальным пасланні.— Усведамляючы
важнае значэнне духоўнага складніка ў
фармаванні традыцый беларускага наро‑
да і захаванні яго культурнай спадчыны,
дзяржава аказвае ўсялякую падтрымку ў
аднаўленні Жыровіцкай абіцелі. Нястом‑
ныямалітоўныяпрацыяенасельнікаўабу‑
джаюцьулюдзяхдабрынюілюбоў,надзеюі
міласэрнасць,аб’ядноўваюцьперадтварам
любых выпрабаванняў”. Аляксандр Лука‑
шэнкавыказаўупэўненасць,штойнадалей
манастыр будзе заставацца вядучым цэнт‑
рамправаслаўнайасветы,будзепадтрымлі‑

вацьнацыянальныятрадыцыіталерантнасці
йверацярпімасці,спрыяцьумацаваннюэт‑
наканфесійнай згодый стабільнасці ў гра‑
мадстве. Кіраўнік дзяржавы пажадаў усім
моцнагаздароўя,поспехаўваўсіхпачынан‑
няхуімявысокіхідэалаўхрысціянствады
працвітаннябеларускаганарода.

Хоць, вядома ж, запланаваныя на
20маяўрачыстыяімпрэзыўЖыровіцах
скарэктаваныя былі ў сувязі з эпідэмі‑
яй каранавіруса, ды жыццё пад знакам
Жыровіцкага юбілею прадаўжаецца. У
прыватнасці, у выдавецтве “Беларуская
ЭнцыклапедыяімяПетрусяБроўкі”вый‑
шлаэнцыклапедыя“Жыровічы:падсвя‑
тым Пакровам”. Карэспандэнту БелТА
ў выдавецтве расказалі, што ўкладаль‑
нікам выступіў Аляксандр Слесараў. А
ўпадрыхтоўцыбагатаілюстраванайэн‑
цыклапедыі паўдзельнічалі кандыдаты
багаслоўя, дактары царкоўнай гісторыі
ды гістарычных навук, кандыдатымас‑
тацтвазнаўства.

Асноўнаямовакнігі,якаявыйшлана‑
кладам1000асобнікаў,—беларуская.А
самыязначныяартыкулыпрадстаўленыў
каляровымпрэзентацыйнымафармленні
набеларускай,рускайдыанглійскаймо‑
вах.Укнізе232старонкі,каля 200арты‑
кулаўібольшза200фотаздымкаў.Амаль
усе артыкулы, большасць з якіх друку‑
юццаўпершыню,дапоўненыспісамвы‑
карыстанайлітаратуры,штомаевялікую
каштоўнасць для будучых даследчыкаў
гісторыійсучаснасціЖыровіцаў.

Яшчэадзінцікавыпраектпадрыхта‑
ваныда500‑годдзяЖыровіцкагаманас‑
тыра.НацыянальнаябібліятэкаБеларусі
20 мая адкрыла доступ да відэаархіву
найноўшыхдаследаванняў,прысвечаных
Жыровіцамібеларускайкніжнасці.“Мы
да юбілею падрыхтавалі свой падару‑
нак,— патлумачыў намеснік дырэктара
НББ,культуролагАлесьСуша.—Якраз
20маядляўсіхахвочыхадкрытыанлайн‑
доступдавідэаархіву.Агэтавідэазапісы
выступленняўайчынныхізамежныхна‑
вукоўцаў, іх прэзентацыі, даклады, фо‑
тадакументыды іншыяматэрыялы,якія
раскрываюцьневядомыяранейстаронкі
нашайагульнаймінуўшчыны”.

Аснова відэаархіву— матэрыялы ХVІ
Міжнародныхкнігазнаўчыхчытанняў,якія
былі прысвечаны 500‑годдзю заснавання
Жыровіцкагаманастырайбібліятэкі.Чытан‑
ніпрайшлі,удакладняеАлесьСуша,15мая
2020 года ў фармаце відэаканферэнцыі ў
рэжымерэальнагачасузмагчымасцюшы‑
рокай камунікацыі: “На партале бібліятэкі
зарэгістраваласябольшза100дакладчыкаў
зБеларусі,Літвы,Польшчы,РасіідыУкра‑
іны.Навукоўцыдаслалікаля60артыкулаў,
яныўвойдуцьузборнікматэрыялаўканфе‑
рэнцыі”.Сімвалічна,штосёлетаКнігазнаў‑

чыя чытанні прысвечаны былі 500‑годдзю
заснаванняЖыровіцкага манастыра й біб‑
ліятэкі.Яквядома,манастырыздаўнабылі
цэнтрамікультурыйкніжнасці:уіхперапіс‑
валіся й друкаваліся кнігі, ствараліся пер‑
шыябібліятэкі,школы.АлесьСушададае:
цягампяцістагоддзяўіўЖыровіцкімманас‑
тырыстваралісядызберагалісялепшыяўзо‑
рыкніжнай,мастацкай,музычнайкультуры
нашага народа, інтэлектуальныя помнікі,
дзейнічалінавучальныяўстановыдлясвец‑
кіхідухоўныхасоб.Відэаархіўзчасамбудзе
папаўняцца,ёндаступнынаканалеYoutube:
https://www.youtube.com/playlіst?lіst=PLc
9Ao5sjhіІ2lwsFRDlp73dVBq443MS0j.

Каштоўныпадарунакдасвятазрабілі
расіяне:Жыровіцкі манастыр атрымаў у
дарновыя12званоў(ваганайбольшага—
4200кілаграм),адлітыяўРасіі,атаксама
часовуюйбудучуюзваніцу.Такімчынам
ПасольстваРасііўБеларусіадгукнуласяна
зварот намесніка Жыровіцкага манасты‑
ра архіепіскапаНавагрудскага йСлонім‑
скага Гурыя, забяспечыла ажыццяўленне
задумыў гонарюбілею. Званы адлілі на
варонежскім “Колокололитейном Заводе
Анисимова”ўкрасавіку.Навялікімзвоне
адлітыясловы:“ПопечениемПрезидента
Российской Федерации Владимира Вла‑
димировича Путина, Президента Респу‑
бликиБеларусьАлександраГригорьевича
Лукашенко”.Званывырабленыдзякуючы
фінансавайпадтрымцыбанкаВТБ(Бела‑
русь) і ўрадаў Наўгародскай і Варонеж‑
скай абласцей. Іх дастаўку ў Беларусь
ажыццявіла кампанія “Гефест”, а выдат‑
кіпабудаўніцтвезваніцывозьменасябе
Свярдлоўскаявобласць.

НасайцеПасольстваРасііўБеларусі
адзначаецца,штосвяткаванне500‑годдзя
заснаванняЖыровіцкагаманастырамае
асабліваезначэннедляРускайправаслаў‑
найцарквы,Беларускагаэкзархатаіпра‑
васлаўныххрысціянусягосвету.
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СВЯТЫНІ

Жы ро ві цы: сі ла, сла ва, пры га жосць
У хрыс ці ян скім све це ад зна ча ец ца 550-год дзе з ча су з’яў лен ня цу да твор най Жы ро віц кай іко ны Бо жай Ма ці,  
а так са ма 500-год дзе за сна ван ня Свя та-Ус пен ска га Жы ро віц ка га стаў ра пі гі яль на га муж чын ска га ма нас ты ра

Жыровіцкі манастыр з вышыні птушынага палёту

Жыровіцкая ікона Божай Маці

Манах Іаан, у мінулым свецкім  
жыцці — навуковец Алег Бембель  

і паэт Зьніч

Сустрэча на “Кніжным Арсенале” 
з Дмытром Паўлычкам. Побач 

(злева направа) Вячаслаў Рагойша, 
Міхайла Слабашпіцкі  

і Таццяна Кабржыцкая. Кіеў, 2019 г.

Бра тэр ства, гар та ва нае ў аг ні
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Лі е пай ская бе ла рус кая 
су пол ка “Ма ра” ў дар 
ад ра сій скіх сяб роў атры-
ма ла юбі лей нае вы дан не 
“Книга Памяти. Латвия”, 
пры све ча нае 75-год дзю 
Пе ра мо гі над на цысц кай 
Гер ма ні яй і кра і на мі 
гіт ле раў скай во сі

Памяць пра Вялікую Пера‑
могунельгадзяліцьпаміжроз‑
нымі краінамі, народамі, якія
ў часе Другой сусветнай вай‑
ны ўдзельнічалі ў векапомным
змаганні зжорсткім ворагам. І
чальцы Ліепайскай беларускай
суполкі “Мара” заўсёды адда‑
юць даніну павагі героям. Так
былойсёлета.НапярэдадніДня

Перамогі мы паўдзельнічалі ў
цырымоніі ўскладання кветак
на Брацкім пахаванні, што на
Цэнтральных могілках Ліепаі.
ЯкразутыммесцыГенеральны
консул Расіі ў Ліепаі Аляксей
Беланосаў і ўручыў кіраўніку
суполкі “Мара” Віктару Янцэ‑
вічу выданне “Книга Памяти.
Латвия”.

Цяпер мы з цікавасцю вы‑
вучаем каштоўны падарунак.
Некаторыя матэрыялы адкры‑
ваюць зусім новыя для нас
звесткі—бочас ідзе, імногія
дэталі зваеннайгісторыі гора‑
дапаступовасціраюцца.“Книга
Памяти. Латвия” — гэта най‑
больш сучаснае й поўнае вы‑

даннеархіўныхматэрыялаўпра
ваенныядзеянніўходзеДругой
сусветнай вайны на тэрыторыі
Латвіі.Аяны,нагадаю,пачалі‑
сязабароныЛіепаі(тадыЛіба‑
вы):яемужнатрымалісавецкія
войскі ў няроўным змаганні з
войскамі вермахта 22–29 чэр‑
веня 1941 года. Заканчвалася
ж вайна ў Латвіі капітуляцыяй
рэшткаўгрупыармій“Поўнач”
у Курляндскім катле — было
тое10мая1945года.

“Книга Памяти”, расказалі
намрасійскіясябры,складаецца
зтрохтамоў.Працаскладальні‑
камікнігіправедзенакаласаль‑
ная. У выданні сістэматызава‑
ныя ды ўвекавечаны савецкія

мемарыялы,помнікі,месцыпа‑
хаванняўсалдат,якіязагінуліў
часе ВялікайАйчыннай вайны
на тэрыторыях трох цяпераш‑
ніх прыбалтыйскіх краін: Літ‑
вы,ЛатвіідыЭстоніі.Прычым

латвійскі том стаў самым аб’‑
ёмнымуБалтыі:уім620старо‑
нак. Для параўнання, выданне
праЛітву—гэта468старонак,
праЭстонію—398.Ітамуёсць
тлумачэнне:менавітабаізавы‑
зваленнеЛатвііаднацыстаўбы‑
лі надзвычайжорсткія, ішлі за
кожныплацдарм.

“Книга Памяти. Латвия”
ўтрымлівае й фатаграфію на‑
шага супляменніка‑беларуса
Пятра Іванавіча Купрыянава,
копію яго ўзнагароднага ліста:
пасмяротна ўраджэнцу Жодзі‑
на было прысвоена высокае
званне Героя Савецкага Саю‑
за. У газеце “Голас Радзімы”
ўжорасказвалімыпратое,што
суполка “Мара” летась узяла
шэфстванадмесцамгібеліГе‑
роя— пры хутарыЛідумніекі
Скрундскагакраю.

АнжэлаФаміна,г.Ліепая.
Фота:СяргейПятроў.

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Дзмітрый Мезенцаў адзна‑

чыў,штомаегонарпадаручэнні
ўдзельнікаўвыдавецкагапраек‑
таўручыцьПрэзідэнтуРэспуб‑
лікі Беларусь менавіта першы
асобніккнігі.Уёйсабраныфа‑
таграфіі, тэксты пра рарытэты
шасцімузеяўСаюзнайдзяржа‑
вы.Пасол згадаў словыПрэзі‑
дэнтапрагістарычнуюпамяць,
памятанне аб сумесным Подз‑
вігусалдатВялікайАйчыннай.
ПрычымякуРасіі, так і ўБе‑
ларусі аднолькава ярка шану‑
еццапамяць,падтрымліваюцца
слаўныятрадыцыі.

100 ра ры тэ таў  
з шас ці му зе яў 

Занекалькідзёндатаезна‑
кавай падзеі ў мінскім Доме
прэсы ладзілася прэзентацыя
спецыяльнага праекта Саюз‑
найдзяржавы“Рарытэтываен‑
на‑гістарычных музеяў Бела‑
русі ды Расіі”. Паўдзельнічалі
ў ёй Дзяржсакратар Саюзнай
дзяржавы Рыгор Рапота (было
прамоеўключэннезМасквы,з
Пастаяннага камітэта Саюзнай
дзяржавы), Міністр інфарма‑
цыі Беларусі Аляксандр Кар‑
люкевіч,ПасолРасііўБеларусі
Дзмітрый Мезенцаў, намеснік
Дзяржсакратара — чалец Па‑
стаяннага камітэта Саюзнай
дзяржавы Уладзімір Амарын,
дырэктарвыдавецтва“Беларус‑
каяЭнцыклапедыяімяПетруся
Броўкі” (у якім выйшла кні‑
га‑фотаальбом) Вольга Ваніна,
дырэктар Паліграфкамбіната
імяЯкубаКоласа(тамвыданне
аддрукавана)ІгарМаланяк.Іш‑
ла прамая трансляцыя прэзен‑
тацыі,анаYouTube‑каналеДо‑
ма прэсы па спасылцы можна
паглядзецьяевідэазапіс.

Удзельнікаў круглага стала
вітаў,віншаваўзнадыходзячым
святам, з выхадам кнігі Рыгор
Рапота.Ённагадаў,штоПерамо‑
га—гэтайпамяцьправялікую
трагедыю, шматлікія ахвяры
вайны.Іноваевыданне—толь‑
кі адзін з важных крокаў па
ўшанаванні памяці пра нашу
агульную ваенную гісторыю.
Рыгор Аляксеевіч адзначыў
асабісты ўнёсак ДзмітрыяМе‑
зенцава, і таксамайАляксанд‑
ра Карлюкевіча ў рэалізацыі
знакавагапректа.Укнігуўвай‑

шлігісторыі100эксклюзіўных
экспанатаў з фондаў шасці га‑
лоўных ваенна‑гістарычных
музеяў дзвюх краін: Музея
Перамогі ў Маскве, Беларус‑
кага дзяржаўнага музея гісто‑
рыі Вялікай Айчыннай вайны,
Дзяржаўнага гістарычна‑мема‑
рыяльнага музея‑запаведніка
“Сталінградская бітва”, Мема‑
рыяльнага комплексу “Брэсц‑
кая крэпасць‑герой”, Севасто‑
пальскага ваенна‑гістарычнага
музея‑запаведніка, Дзяржаўна‑
га мемарыяльнага комплексу
“Хатынь”.

Аляксандр Карлюкевіч ка‑
заў,штокожныразваротновай
кнігі — гэта драматычная гіс‑
торыя, лаканічна расказаная:
“Уражваюцьмногія экспанаты.
Скажам, частка баявой машы‑
ны БМ‑13, легендарнай “Ка‑
цюшы”, як у вайну называлі
савецкую баявую машыну рэ‑

актыўнай артылерыі. Паглядзі‑
це, што засталося ў лесе пас‑
ля апошняга бою той батарэі.
Гэта і гімнасцёрка абаронцы
Брэсцкай крэпасці, і баявыя
ўзнагароды, прабітыя кулямі,
асколкамі, а таксама дакумен‑
ты,камсамольскіяйпартыйныя
білеты воінаў”. Алесь Мікала‑
евічупэўнены:кнігадапаможа
выхаваннюмоладзі,янапойдзе
паБеларусідыРасіі,станедля
многіхурокамназаўтра.Богэ‑
таевыданне—зтых,штокра‑
наюцьрозумідушучытача,да
тагожсведчацьаб захаванніў
нашыхкраінахслаўныхваенна‑
патрыятычныхтрадыцый.

Ініцыяваў выданне Дзміт‑
рыйМезенцаў—сам,якіАляк‑
сандрМікалаевіч,былыафіцэр
Савецкай арміі. Ён выказаў

удзячнасцьусімнавуковымсу‑
працоўнікамшасцімузеяў,што
ўдзельнічалі ў праекце. Заўва‑
жыў: “Якім бы ні быў аб’ём
гэтайкнігі,азмясціцьусё,што
музеі зберагаюць, ніяк немаг‑
чыма”. Спадар Пасол звярнуў
увагу на беларускі рарытэт:
партызанскую гармату, пастаў‑
ленуюўмельцамінаколыадсе‑
ялкі.Амальдвазпаловайгады
прыладатаядапамагалапарты‑
занам біць ворагаў. Дзмітрыя
Фёдаравічатаксамаўражваюць
баявыя ўзнагароды, прабітыя
кулямі.Байцыіхатрымалізаге‑
ройствыўбаях—ітыяжузна‑
гародыпэўнымчынамратавалі
жыцці тых, хто быў у самым
пекле баёў, не шкадаваў сябе,
абараняючыРадзіму.

Разважаючы пра значнасць
Дня Перамогі, Дзмітрый Ме‑
зенцаў заўважыў: гаворыцца
шмат высокіх, справядлівых
слоўпраподзвігсавецкагасал‑
дата,савецкаганарода,якіяпе‑
рамаглінацызм.“Нашыбацькі,
дзяды выратавалі зямлю сваю,
ісвойнарод,івызваліліадфа‑
шызмушэраг еўрапейскіх кра‑
ін. Але нам яшчэ больш варта
гаварыцьпра тыхлюдзей, якія
практычна штодня рабілі для
сябе выбар. І пераадольваючы
страх ішлі ў атаку, абаранялі
сваю Радзіму.А такі выбар—
гэта заўсёды складаны працэс
працы душы, працы сэрца”.
Дзмітрый Фёдаравіч аддаў да‑
нінупавагітым,хтонаватізна‑
ходзячысяўпалоне,уфашысц‑
кіхканцлагерах—нездаваўся.
(І тут да месца будзе згадаць
РыгораДольнікава,якіўвайшоў
угісторыюякАндрэйСакалоў.)
Хтойперад тварам смерці ад‑

маўляўся ад супрацоўніцтва з
фашыстамі.

На думку Дзмітрыя Мезен‑
цава, вельмі важна, каб пошу‑
кавая работа прадаўжалася,
і навукова‑даследчая ў музе‑
ях — таксама. Бо, на жаль, і
сёння шмат імёнаў герояў, лё‑
саў зніклых без вестак байцоў.
Нашчадкіж іхне ведаюць, дзе
знайшлі салдаты свой апошні
спачын. “Таму мы будзем пра‑
сіць Пастаянны Камітэт Саюз‑
най дзяржавы, каб выдзяляліся
сродкінападобныякнігі—каб
янывыдаваліся іпасляюбілею
Перамогі. Бо маштаб подзвігу
велізарны,ісёлетаякразгодяго
пераасэнсавання”.Вялікінарод,
нагадаў выступоўца, усё што
мог аддаў для фронту, дляПе‑
рамогі.Сённяўжо ідзе гаворка
амаль пра 30 мільёнаў загіну‑
лых савецкіх грамадзян. “Гэта
неверагодныя страты, гэта гор‑
кая і трагічная цана перамогі.
Каліжмысённянеадпавядаем
сваімісправамі,учынкамі,дум‑
камі,памкненнямімаштабутаго
подзвігу,тонашыясправыста‑
новяцца дробнымі. Часам вы‑
родлівымідынікчэмнымі.Таму
важнайсённяшняесваёжыццё

сувымяраць з маштабам таго,
што звяршылася ў 41–45‑м. І
я думаю, што й даследчыцкая
праца, і выдавецкая—прадоў‑
жацца”.ДзмітрыйМезенцаўпа‑
дзякаваўзасупрацуРыгоруРа‑
поту, Аляксандру Карлюкевічу
ды ўсім, хтомае дачыненне да
выдавецкагапраекта.

Уладзімір Амарын адзна‑
чыў: гэта пятая ўжо кніга, вы‑
пушчанаязапаўтарыгадыпры
фінансавай падтрымцы Паста‑
яннагаКамітэтаСаюзнайдзяр‑
жавыдзелятаго,кабзберагаць
памяцьабподзвігу,гераізмена‑
рода‑пераможцы.Кабзберагчы
гістарычную праўду, данесці
яе да будучых пакаленняў, пе‑
радаць нашчадкам у спадчы‑
ну лепшыя прыклады з нашай
агульнайгісторыі.Праекты,ад‑
значыўвыступоўца,вельміваж‑
ныя,іяныпрадоўжацца.

ВольгаВанінарасказала,як
ішла праца над кнігай у выда‑
вецтве“БеларускаяЭнцыклапе‑
дыя імяПетрусяБроўкі”,якое,
заўважыла,сённяарыентаванае
наасвятленнепадзей,утымлі‑
куймалавядомых,ваеннайгіс‑
торыі. Толькі летась і сёлета
выйшлі больш за дзесяць кніг,
прысвечаныхгэтайтэматыцы.

Нагадаем, відэаверсія ціка‑
вай размовы ёсць у інтэрнэце.
Так што цяпер і ў сусветнай
павуціне—інтэрнэце—ткуц‑
ца непаўторныя ўзоры нашай
агульнайпамяціпраПерамогу.
І ці важна пры тым, чый унё‑
сакбыўбольшымціменшым?
“Сочтемся славою”, як пісаў
класік. Галоўнае—штоПера‑
мога наша! І высокім сэнсам,
сапраўдным золатам спаўняец‑
цакожнаежыццё‑нітачка,утое
велічнае палотнішча Перамогі
накроснахчасуўватканае.

ІванЖдановіч

Дарэчы.Укнізе“Рарытэтываенна‑гістарычныхмузеяўБе‑
ларусідыРасіі”ёсцьвыявамедаля“Заадвагу”іпасведчаннеда
ягонароднагаартыстаСССРІнакенціяСмактуноўскага.Натое
звярнуўувагуДзмітрыйМезенцаў.Аўзнагародатая,знакасаб‑
лівайсалдацкайдоблесці,знайшлазнакамітагачалавекатолькіў
1991годзе.Угадывайныёнбыўгвардыімалодшымсяржантам.
Мыж удакладняем,што ў ІнакенціяМіхайлавіча (сапраўднае
прозвішчаСмактуновіч),хоцьінарадзіўсяёнуТомскайвоблас‑
ціРасіі,былібеларускіяродавыякарані.Пратоемыпісалі,тэкст
ёсцьуінтэрнэце:“БелавежскірадаводІнакенціяСмактуноўска‑
га”—ГР,11.04.2011.

Каш тоў ны па да ру нак
ВЕСТКІ З СУПОЛАК

ВАХТА ПАМЯЦІ

Лё сы-ніт кі ў па лат не Пе ра мо гі
СВЕТАПОГЛЯД

Вік тар Ян цэ віч з кні гай  
ля Пом ні ка аба рон цам Ліепаі

Прэ зен та цыя спе цы яль на га пра ек та Са юз най дзяр жа вы  
“Ра ры тэ ты ва ен на-гіс та рыч ных му зе яў Бе ла ру сі ды Ра сіі”

Саліднае выданне!
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ПарадугонарВялікайПера‑
могі,якізаўсёдымаешматзнач‑
нысэнс,асаблівадоўгірозгалас
маеў сёняшнімчасе.Выклікаў
вялікую ўвагу з боку тых, хто
цікавіцца жыццём у Беларусі.
Дзякуючытэлетрансляцыям,ін‑
тэрнэтупарадпаглядзелімільё‑
нылюдзей(https://www.youtube.
com/watch?v=VLetwt76lpM).
Іёсцьрозныямеркаванні.Нехта
спрабуе абараніць беларусаў…
ад саміх сябе. З важкімі аргу‑
ментамі,страшныміпрагнозамі:
вымранарод.Ціспраўдзіліся—
мяркуйце самі. Ёсць статысты‑
ка. Пазіцыю беларускіх улад, і
трохісваю,мыагучваліўміну‑
лымнумарывыдання—чытай‑
це выступленне Прэзідэнта на
ваеннымпарадзе,тэкст“Жыццё
праяўляеццаўдзеяннях”—ГР,
15.05.2020.

У гэтыя дні, тыдні жыццё
ў Беларусі, дзякаваць Богу, не
спынілася. З розных краін па‑
ступілі ў рэдакцыю водгукі на
падзею.Восьнекаторыязіх.

“Усебеларусынашайсупол‑
кіглядзеліпарад!!!”—зтрыма
клічнікаміпаведамляекіраўніца
Іркуцкага таварыства беларус‑

кай культуры імяЯнаЧэрскага
Алена Сіпакова. Напярэдадні
Дня Перамогі яна даслала ві‑
дэа, на якім удзельніцыфальк‑
лорнага ансамбля “Белорусы
Прибайкалья” спяваць песню
“День Победы” ў перакладзе
на беларускую мову. Відэа
ёсцьіў інтэрнэце:https://youtu.
be/SDSrG9q1_Ow.Малайцы!

Меркаванні ад чальцоў су‑
полкі “Мара” златышскайЛіе‑
паідаслаланамАнжэлаФаміна.
Удзельніца ансамбля “Паўлін‑
ка”ЛюдмілаЖундасказалатак:
“Горад‑геройМінскгэтыдзень,
свята Вялікай Перамогі, адзна‑
чыў маштабным ваенным па‑
радам. Краіна свята захоўвае
памяць і аддае даніну павагі
подзвігу нашых дзядоў і баць‑
коў. Заўсёды ёсць у мяне го‑
нарзанашуБеларусь,інагэты
раз—таксама.Нашыпрадзеды
перамагліфашызм.Уіхгонару
мірны,алецяжкічас,каліпаха‑
валісяўсеўсваіхдамах,мужная
Беларусьшануе памяць загіну‑
лых, ушаноўвае жывых ветэ‑
ранаў вайны. Асабліва ўразіла
мяне падрыхтоўка ваенных.Як
хораша маршыравалі яны, калі
гучалапесня“ДеньПобеды”—
унастутусеплакалійспявалі

адначасова.Нізкіпаклондазям‑
лі табе, родная Бацькаўшчына!
НяхайквітнееБеларусь!!!”

А гэта словы ўдзячнасці ад
кіраўніцы ансамбля “Паўлінка”
ЖанныБуйніцкай: “Дзякуй, Бе‑
ларусь!Дзякуй,беларусы!Затое,
штошануеце герояў той вайны,
зберагаецеПамяцьігадуецегод‑
наемаладоепакаленне!Усімпас‑
ляваеннымжыццёмідзейнасцю
паказваеце: вы,маеродныялю‑
дзі,вартыятых,хтонешкадаваў
сябе, абараняючы й вызваляю‑
чы Беларусь! Дзякуй за Парад!

ДзеньПерамогіможабыцьтоль‑
кі9МаяКОЖНАГАГОДА!Вы
не былі зламаныя тады— і вас
немагчымазламацьсёння!Пара‑
дам вы аддалі даніну памяці не
толькі беларусам, але і ўсім ге‑
роямВялікайАйчыннайвайны!”

Іяшчэмеркаванніадудзель‑
ніцансамбля“Паўлінка”.Валян‑
цінаАбатурава:“Яасабіставельмі
радаяйганарусятым,штопарад
адбыўся. Беларусь, нягледзячы
на пандэмію, застаецца вернай
традыцыі: ушаноўваць памяць
пра ВялікуюПерамогу менавіта
9мая!”.ТаццянаДанілюк:“Мне
вельмі спадабаўся і сампарад, і
віншавальнаяпрамоваАляксанд‑
ра Лукашэнкі. Цяжка і ўявіць,
якаявелізарнаяпадрыхтоўкабы‑
лаўваенныхусіхвідаўвойскаў,
курсантаў,лётнагаскладу.Вельмі
спадабаўсявыступзводнайроты
ганаровай варты, дакладнасць і
зладжанасцьрухаўвайскоўцаў.А
якаямоцваеннайназемнайтэхні‑
кі,самалётаў!Прыгожайзладжа‑
нагучаламузыкамаршаў,мело‑
дыіваенныхпесеньувыкананні
аркестра.Аддаюданінупавагіве‑
тэранам,схіляюгалавуперадімі,
хтонесагнуўсяперадворагаму
часевайны—інезгінаеццапе‑
радкаранавірусам.Гонаріслава

ўсім жывым ветэранам! Вечная
памяць усім загінулым у бітвах,
узасценкахлагераўзакатаваным
ваеннапалонным, сотням тысяч
знішчаных фашыстамі мірных
жыхароў. Мірнага неба табе,
родная Беларусь, а ўсім белару‑
сам—моцнага здароўя і доўгіх
гадоў жыцця. Ніхто і нішто не
зможаўдобрыхлюдзяхзламаць
духпамяці,вернасці,падзякі,па‑
трыятызму!”.

Вось які калектыўны пасыл
аптымізму,падтрымкіпрыйшоў
нам з Ліепаі, якая таксама мае
слаўнуюваеннуюгісторыю.

У часе перапіскі з мастаком
ВячаславамІгнаценкамзКішы‑
нёва ён паведаміў: “У нас пры
Дняпры ўсе вёскі гераічныя, і
мая родная Пярэдзелка ў тым
ліку. На Лоеўшчыне дзейнічаў
партызанскіатрад“Зарадзіму!”,
амойдзедІван,татаіўсясям’я
былі ў партызанах.Япісаўпра
тое ў эсэ “Мама”, якое ёсць у
інтэрнэце.Атутунас,уКішы‑
нёве,ветэран‑беларусУладзімір
Віктаравіч Вайцэховіч 10 мая
адзначыў 96‑годдзе! Яшчэ чар‑
ку падымае, бадзёры, актыўны.
Ведаю,павіншаваўягоАмбаса‑
дарБеларусіўМалдовеАнатоль
Калінін,адБеларускайграмады
ўМалдове— яе кіраўнікЮры
Статкевіч.Ранейбыўсесабралі‑
ся,цяпербольшзатрохнельга,
віншаваліветэранапатэлефоне.
І наконт парада ў Мінску. Гля‑
дзеў.Імнешматхтозмалдаван
тэлефанаваў, дзяліўся навіной.
Усесказалі:беларусы—малай‑
цы!Яжхоцьісупрацьваенных
парадаўутакойневялікайдзяр‑
жаве,якБеларусь,алеразумею:
увесь свет дзякуючы смеламу
рашэнню даведаўся, што МЫ
ЁСЦЬ.Атымбольшутакічас”.

Назаканчэнненататкаўпры‑
вяду тэкст пісьма сябру Міка‑
лаюўМаскву.Зімвучылісямы
ў Ленінградскім дзяржунівер‑
сітэце.Пасля параду ён даслаў
спасылкунавыступленнеПрэзі‑
дэнтанапарадзе.Запытаў,штоя
нагэтыконтдумаю.Яадказаў.

“Учора па вайберы бачыў
пытанненапараднуютэму.Пі‑
шу на кампе: зручней. Якраз у
газетузбіраюсярабіцьтэкстпра
парад.

Унас,якіўвас,стаўленнеда
падзеі рознае. Ёсць меркаванні
палярныя. Несумненна, з пунк‑
тугледжанняпростагачалавекаі
абывацеля—гэтанеразумна,ры‑
зыкоўна.Зпунктугледжаннягра‑
мадзянінайчалавека,якінамага‑

еццааб’ёмнейглядзецьнасвет,а
нетолькіпраз“прыцэлкаранава‑
руса”—гэтаўчынак, годныпа‑
вагі.Мне, як той казаў, за сваю
краінунекрыўдна.Інесорамна.
Парад я расцэньваю як мужны
ўчынак,якінатхняенетолькібе‑
ларусаў (але, вядома ж, не бяз‑
душныхскептыкаўіцынікаўусіх
масцяў і нацыянальнасцяў— іх
нічым ужо не натхніш, яны па‑
мерлі й без віруса) на жыццё ў
барацьбе.Інабарацьбузажыццё.
Напераадоленнесябе,наразум‑
наенамаганненадсабой.Наўсве‑
дамленнесваіхстрахаў—анена
патаканне ім у пару “брюзгли‑
вого, планктонного” існавання ў
сваёйсамаізаляванай,сацыяльна
зручнайдапарыдачасу,шчылін‑
цы.Па страхах, па “методыках”
іхпераадолення—пачытаймер‑
каванні мудрых людзей. Можа
што глянецца. https://anchіktіgra.
lіvejournal.com/1203272.html.

Нік, мы ж дарослыя людзі?
Так? Ці толькі гуляем у гэта?..
Давай тады глядзець праўдзе ў
вочы. У нас усе беларусы мяс‑
цовыя, старэйшага ўзросту, пе‑
ражылі акупацыю. Уся краіна
пагалоўна! Мільёны загінулых.
Досвед—бясцэнны.Іёнсядзіць
у крыві, у “культурным кодзе”
нашчадкаў. Мае мама й бацька
(татаўнаскажуць)увайнубылі
падлеткамі.Ведалі,штотакоего‑
лад,страх,смерць.Хочашраспа‑
вяду,якмяневучылівыжываць?
Не паддавацца страхам, паніцы
ў любой сітуацыі. Трымацца за
сваіх. Калі ёсць патрэба, клапа‑
ціццапраблізкіх.Адлягэтагаж
трэбанештамецьзадушой,пра‑
цаваць,кавалакхлебаздабываць.
Жыць па сродках, эканомна. У
сённяшніхумовах,вядомаж,вы‑
конваць меры засцярогі. (Што,
дарэчы, у Беларусі паўсюдна й
робіцца.Алелюдзіжрозныя…)

Памятаць нам трэба: гэта
вайна. І быць мацнейшымі ду‑
хам.Негубляцьрэшткіаптыміз‑
му. Умацоўваць імунітэт— бо
дзяржавапра яго “аднамомант‑
на” ніяк не парупіцца. Калі ж
ты сам імунную абарону сваім
папярэднім ладам жыцця пры‑
слабіў,загубіў—накагожтады
наракаць?.. На вайне, ты ж ве‑

даеш, трэба быцьмоцным, каб
выжыць. А многія, на жаль, і
неўсвядомілі,штогэтаважна.І
штоідзевайна.Учора,дарэчы,я
даведаўся:ЗШАстрацілібольш
людзей, чым у В’етнаме. Якія
патрэбныядадатковыяаргумен‑

ты?Так,вайнатакая—длянас
незвычайная.Але калі ёсць та‑
кія страты—як інакшназваць
тое,штоадбываецца,каб“ідэн‑
тыфікаваць” пагрозу, з’яву, рэ‑
альнасцьнашыхдзён?Вайна.

Іёсць—навайне—законы
ваеннага часу. Як думаеш: для
чаго ў 41‑м восенню Кастрыч‑
ніцкі парад праводзілі ўМаск‑
ве?Нуніякнедлятаго,кабсваю
крутасць камусьці прадэман‑
страваць.Або неразважлівасць.
Альбо тупасць…Быўпарад—
каб Дух народа падтрымаць.
Вось такая ў мяне гістарычная
аналогіянапрошваецца.

КалібунашайБеларусіпай‑
шлінакаранцін—мыбадтульі
невярнулася.Цівярнулісяжаб‑
ракамі.Хтонаспадтрымае?Ва
ўсіх—рынкавыразлік:“ребята,
ничеголичного,унасбизнес…”
Падкажы:хтопрацягнерукуда‑
памогіБеларусіўцяжкайэкана‑
мічнайсітуацыі?Аспачуванцы
знойдуцца.Прыкіньякчалавек,
якія сёе‑тое ў жыцці пабачыў.
Запас трываласці ў дзяржавы
невялікі, калі параўноўваць з
Расіяй, скажам. Таму ваяваць
нам—гэтаневысокаеслова—
прыпадаенарозныхфрантах.У
розных нават вымярэннях. Ка‑
лі ваяваць толькі з аднойнава‑
лай—можнаўпасціадударуз
флага.Цізтылу,ізверху,ізнізу.
Сучасныя пагрозы, ты ж веда‑
еш,усюдыісныя—нібыістоты
змікрасвету.Гэтаяўсёпрадух
народаіздольнасцьсупрацьста‑
яць неспрыяльным абставінам,
назавем гэта так. Калі табе ці‑
кава, прашто я пішу— пачы‑
тай у Экзюперы яго апошнюю
й самую глыбокую кнігу “Цы‑
тадэль”.Пісаласяўваеннычас.

Так, і ў тэму радкі з верша
МусыДжаліля.Таксамабясцэн‑
ны досвед з нашага — калек‑
тыўнага — ваеннага мінулага:
“Пераможаным смерцю няма
сораму.Сорамнатым,хтоздаў‑
сяёйбезбою”.

Такоешчырае ўмяне атры‑
маласяпісьмо.Маскоўскісябар
Мікалай мяне пачуў. Напісаў,
штоперачытваўпісьмонекаль‑
кі разоў.Што спачатку ўзнікае,

кажа,паходзечытанняжаданне
дыскутаваць,адачытаешдакан‑
ца—праходзіць.

А вышто скажаце, паважа‑
ныячытачы?

ІванЖдановіч.
ФотаБелТА.

Раў ня ец ца па рад на ве тэ ра наў
Вя лі кая ці ка васць ёсць у све це да ва ен на га па ра да ў го нар  

75-год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі, які прай шоў у бе ла рус кай ста лі цы

Мінск, 9 мая 2020 года. Гэты парад ужо стаў гістарычным.

Адна з удзельніц парада

У парадзе паўдзельнічаў жаночы парадны разлік 
Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі
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Ты ў сэр цах нашых, Бе ла русь!
У мінулым нумары газеты (гл.: “Ве‑

тэраны родныямае”—ГР, 15.05.2020) я
пісала,якузніклаўЕўпаторыіўнікальная
суполкаўдзельнікаўвайны,якіявызвалялі
Беларусь аднямецка‑фашысцкіх захопні‑
каў. І што незабыўнай ды яркай падзеяй
уіхжыцці,датагожідругімднёмнара‑
джэннясуполкі“Крым—Беларусь”,стала
лета2007‑га:мызнекаторымізветэранаў
наведалітадысвяточнуюкраінупазапра‑
шэнніПрэзідэнтаАляксандраЛукашэнкі.
ПабывалінапарадзеўМінску,паўдзельні‑
чаліўіншыхурачыстасцяхзнагоды63‑й
гадавіныВызвалення.Наведалігістарыч‑
ныямясціныМінска,КурганСлавы,Ме‑
марыяльныкомплекс“Хатынь”,Гістарыч‑
на‑культурны комплекс “Лінія Сталіна”.
Паводле матэрыялаў, што зберагаюцца ў
маімархіве,іпішунататкі.

Якімімыбыліў2007‑м—тоевідаць
наздымку,штона1‑йстаронцыўміну‑
лым нумары газеты. Сфатаграфаваліся
пасля сустрэчы еўпатарыйскіх гасцей з
ветэранскім актывам беларускай сталі‑
цы:наганкудзяржустановы“Тэрытары‑
яльныцэнтрсацыяльнагаабслугоўвання
насельніцтваПершамайскагараёнагора‑
даМінска”.Спасылаццажябудудалей
наўспаміныВалянціныКулеш,Міхаіла
Коршыкава,МікалаяКобеца—прывяду
фрагментызягокнігі.

Ка ва ле рыст ка Ва лян ці на Ку леш
Пасля паездкі ў Беларусь Валянціна

МіхайлаўнадзяліласяўЕўпаторыіўспа‑
мінаміпратое,якаказаласянабеларус‑
кайзямліўваеннуюпару.Былісустрэчы,
выступленніўбібліятэкахгорада,перад
вучняміўшколах,нарадыё.Длясябеза‑
натавалаянекаторыяфакты.

“Восьпрыехалая зКрымана гэтую
зямлю—імногіяпадзеівайныўскалых‑
нулісяўпамяці.Зякойрадасцюсустрака‑
ліў1944‑мбеларусынас,воінаў‑вызва‑
ліцеляў!Ятадываявалаў гвардзейскай
кавалерыйскайдывізіі.Добрапомніцца,
якдывізіянашаўскладзе2‑гаБеларус‑
кагафронтупрымалаўдзелувызвален‑
ні горада Гродна. У мяне быў конь па
мянушцы Смелы, карычневай масці, з
зорачкайналбе.Аконінашыя,дарэчы,
вельмістойкавыносіліўсенягодыфран‑
тавогажыцця.Вось імой: колькі разоў
выручаўмянезбяды!Уявіцесабе,ёнад‑
чуваўзамаскіраваныяміны!Ёнзаўсёды
адчуваўнабліжэннебамбавікоў,прычым
адрозніваўіхпагуку—іаберагаў,якмог,
мянеадтакіхнепрыемнасцяў.

Каліпасляцяжкіхбаёўнашучастку
вывелінаадпачынак,тояцяжказахварэ‑
ланатыф.Апаколькіўшпітальняпрос‑
та было дабрацца, то пакінулі мяне на
гаспадароў‑беларусаў,якіяжыліўхатцы
прылесе.Імёныіхзапомніланаўсёжыц‑
цё:дзедКаленікібабаЛеся.Яныйвы‑
ратавалімяне.Адпойвалігаючайтравой,
журавінавымнастоем.Каліяпайшлана
папраўку,тоневедала,чыміхаддзячыць.
Аўтойчасвельміцяжкабылоўлюдзей
зсоллю.Дыкпрывезлаяімупадарунак
поўнуюторбу!Ажыхарывёсачкі,запом‑
ніласямне,тутжападзялілітуюсольпа‑
міжсабой.Восьтакпа‑людску,якродныя
ўсетамжылі.Аўвогулехачуадзначыць,
штосустракалінас,чырвонаармейцаў,на
беларускайзямлі—яксамыхблізкіхлю‑
дзей.Боўсежвельмінацярпелісягораза
гадыакупацыі”.

Цяпер ВалянцінаМіхайлаўна цяжка
хварэе,перажыла інсульт.Вялікідзякуй
ёйзатое,штоўдзельнічалаўвызваленні
нашай роднай Беларусі!Мяркую, недзе
ў адной з беларускіх вёсак пад Гродна
людзістарэйшагавекупагэтычасзгад‑
ваюцькавалерысткуВалянціну—шчод‑
руюдзяўчыну. Бо дабрыня, удзячнасць,
чалавечнасць у высокай цане ў любым

часе.Аупаруваенную,пасляваенную—
тымбольш.

Раз вед чык Мі ха іл Кор шы каў
Назгаданымздымку,наганкуўМін‑

ску,МіхаілКоршыкаў стаіць з кнігай у
першымрадзе,крайнісправа.Помніцца,
натойсустрэчыйкрымчанамдавалісло‑
ва.МіхаілІванавічрасказаўвосьшто.

“НарадзіўсяяўПаволжы4кастрычні‑
ка1926года.Паслясямікласаўпаступіўу
сельскагаспадарчуюшколу‑тэхнікум, ды
закончыцьвучобутамнеўдалося.Укаст‑
рычніку 43‑га ў школу прыехалі каман‑
дзірыЧырвонайарміі.Адбіралімоцных,
невялікага росту хлопцаў, якія валодалі
нямецкаймовай.Іяпатыхпараметрахпа‑
дышоў.Мяненакіраваліўвучэбныполк
Прыволжскай ваеннай акругі—у спец‑
падраздзяленне,дзерыхтаваліразведчы‑
каў.Вучылістральбезвінтоўкі,аўтамата,
пісталета,ручногаістанковагакулямётаў,
мініраваннюіпадрыўнойсправе.Знаёмі‑
лізрознайайчыннайізамежнайтэхнікай,
стралковайзброяй.Паслявучобынасраз‑

меркаваліпапартызанскіхатрадах.Мне
прыйшлося дэсантавацца пад Даманава
(цяпер— аграгарадок у Івацэвіцкім ра‑
ёнеБрэстчыны.—Рэд.), хадзілі ў лясах
падБаранавічамі,бываўпадЛідай,Нава‑
грудкам,Ваўкавыскамдыўіншыхраёнах
Беларусі.

Маладых разведчыкаў пераапраналі
ў тыповую вопратку беларускіх дзяцей.
Мнедавалідобранавострануюсякеруй
пілу,каляскузвяроўкай—іястанавіўся
гэткімдрывасекам.Абаяваязадачабыла:
прарваццатуды,дзеканцэнтравалісяфа‑
шысцкіячасткі,асабліватанкавыяціар‑
тылерыйскія.Прысустрэчызнямецкімі
салдатамімывыказвалізахапленнейра‑
дасць,крычалігучна:“Масква—капут!”.
Іўтойжачасуважлівапрыглядаліся:дзе,
колькі, якой тэхнікі. Прыслухоўваліся,
праштогаворацьсалдатыіафіцэры.Пра
ўсё, што ўбачылі ды пачулі, дакладвалі
па вяртанні камандзірам партызанскіх
атрадаў.І,якправіла,паслянашыхдак‑
ладаўпамесцах,дзебыліварожыявой‑
скі,ноччунаносіўсяартылерыйскіўдар
цібыўналётсавецкіхсамалётаў.Мнеў
такіх рэйдах давялося паўдзельнічаць
большза10разоў.Таксамаўдзельнічаўу
захопестарастаў‑здраднікаў,якіяасаблі‑
вавыслужвалісяперадфашыстамі.Ана
пачатку чэрвеня 1944‑га, калі вызвалялі
Беларусь,насадправіліпавоінскіхбая‑
выхпадраздзяленнях”.

НасустрэчыўМінскуМіхаілІванавіч
таксамарасказаўабпрацыСаветаветэра‑

наўуЕўпаторыі.Выказаўагульнаемер‑
каваннекрымчан:штомывысокаацанілі
працуўБеларусіпааказаннісацдапамогі
ўдзельнікам баявых дзеянняў, пенсіяне‑
рам. У краіне добра наладжана работа
тэрытарыяльных цэнтраў, надаецца вя‑
лікаяўвагавыхаваннюмоладзі.Датаго
ж моладзевыя арганізацыі дапамагаюць
ветэранам,усупрацыз імі.Калімыпа‑
былінапарадзе,тоўсебыліўзахапленні
адубачанага.Яшчэразпераканаліся:Бе‑
ларусьграматнавыбудоўваесваёжыццё,
украінеўсяброўствежывуцьлюдзіўсіх
нацыянальнасцяў.

У Дзень Пе ра мо гі спя ва лі птуш кі
ЗуспамінаўветэранаМікалаяКобеца,

ягонай кнігі “Ветераны 51‑й Крымской
армии”(2007)вынікаюцьцікавыяпадра‑
бязнасціпраўдзелувызваленніБеларусі
згаданагавоінскагападраздзялення.Кні‑
гавыйшлапразнекалькімесяцаўпасля
нашай паездкі, заканчваецца артыкулам
пра беларускія ўражанні Мікалая Мі‑
хайлавіча. Ветэран піша: “Сёння трэба

аддаць належнае кіраўнікам Рэспублі‑
кіБеларусьіўсямубеларускамународу
ў захаванні помнікаў на зямлі Беларусі
дыўМінску.Першае,штокідаеццаўво‑
чы:усятэрыторыякраіны—уідэальнай
чысціні: памятныя мясціны й помнікі,
асфальтаваныя дарогі… Дарэчы, усе
ўчасткіапошніхмаюцьясную,выразную
разметку.Дарожныя знакі, паказальнікі,
альтанкі на прыпынках, лаўка ды аба‑
вязковапобач з ёйурна— іўсёпафар‑
баванае.Прыдарожныяпалосычыстыя,з
падстрыжанайтравой.Затрыдніпаездак
па дарогах Беларусі мы не ўбачылі на‑
ўзбочдарогніводнаепаперкі,поліэтыле‑
навагапакета,бутэлекдыіншагасмецця.
(Праўдужкажуць,шточыстатам,дзене
смецяць).Тоежможнасказацьіпрачы‑
гунку. Толькі перасеклімяжу ў цягніку,
якірухаўсядаГомеля—іадразужуба‑
чыліпадстрыжанызялёныдыван,чысці‑
нюўпрычыгуначнайпаласе.Адзечыс‑
цяцьяеадлесу,тодраўнінатамакуратна
складзена”.

МікалайМіхайлавічпадаеневялічкую
гістарычнуюдаведкупраКурганСлавы.
Ёнузведзеныза26кіламетраўнаўсход
адМінскаў1969‑м:угонар25‑йгадаві‑
наВызваленняБеларусі.Гэта71‑метро‑
ваезбудаваннез4штыкамінавяршыні,
скіраваныміўверх.Штыкісімвалізуюць
чатырыфранты,якіявызваляліБеларусь.
“Назіральнаяпляцоўкатам—навышыні
50метраў.Даяевядуць250прыступак,
размешчаных па спіралі. А наваколле

прыкургане—суцэльнызялёныдыван
падстрыжанай травы, засеяныя палі ды
прыгожыя абрысы шашэйных дарог”. І
якраз на той пляцоўцы ветэран згадвае
1944‑ы:“Ускладзе1‑гаПрыбалтыйска‑
га фронту наша Крымская 51‑я армія
ўдзельнічалаўвызваленніБеларусі.Усё
длянаспачалосяпадПолацкам.Дватыд‑
німыднёміноччупераследаваліпаБе‑
ларусінемцаў,якіяадступалі,недаючы
ворагузаняцьабарону.Мыпераадольва‑
ліпяскі,балоты.ВыйшлідамяжыБела‑
русізЛітвой,укірункуКаўнаса.Мясцо‑
выяжыхарысустракалінасзрадасцю,са
слязамінавачах.Ачуткапратое,штоў
нашымвойскуёсцьвярблюды,беглана‑
перадзенас.Ібеларусыпыталізаўсёды:
дзеяныпройдуць,кабнаіхможнабыло
паглядзець?Ісапраўды,у321‑мартпалку
91‑йдывізіібыло3вярблюды.Таядыві‑
зіяфармаваласяўпрыкаспійскайМахач‑
кале—сталіцыДагестана”.

Абапёршысянапарэнчыназіральнай
пляцоўкіКурганаСлавы,МікалайКобец
успамінаўізнакаміты“франтавысалют”
уночз2на3мая1945‑га.“Яішоўтадыса
шпіталя,пасляранення,у194‑ызапасны
армейскіполк.Групанашазаначавалана
сенавале.Іраптамгадзіныўдзвеночы—
залпы з усіх відаў гармат, мінамётаў, і
рэактыўныхтаксама.Стральбазкулямё‑
таў,аўтаматаў,карабінаў…Ітакпаўсім
шматкіламетровым фронце! Стралялі
баявымі зарадамі ў бок немцаў.Ды так
моцна,штоночадступіла:сталасветла.
Гэта быў салюту гонарузяццяБерліна
нашымівойскамі.Толькіразтакоейбы‑
ло.Аўночз8на9маяпаступіўзагад,
і нашу роту апоўначы тэрмінова нама‑
шынахразвезліпапастах.Яаказаўсяна
апошнім:разамзсяржантамікамузвода.
Месцатоебачуяксёння:ляскрыжавання
шашэйнайдарогіЛібава—Рыгадыпра‑
сёлкавай.Маленькідомік.Вакол—кус‑
тыарэшніку.У3гадзіныязмяніўнапа‑
стусяржанта.Світала.Цішыня.Лісточкі
не зварухнуцца. І заспявалі птушкі. Іх
былошматіспяваліянынарозныягала‑
сы.Мыўтрохстаялікаляхаткі,заслухаў‑
шыся казачным спевам. Ішоў час, амы
моўчкіўсміхалісяадзінаднамуйслухалі.
Бонейкаячароўнаясілатыхгукаўнада‑
валаўсімпрыўзнятынастрой.Намбыло
лёгкайрадасна.Станавіласяўсёсвятлей
ісвятлей,хоцьсонцаяшчэнеўзышло.І
раптам з бокуЛібавы (цяперЛіепая.—
Рэд.)пачуўсягул.Гэташматсотняўсал‑
датішлістроем.Тойшумпарушаўцішы‑
нюйспевыптушак.Мывыйшлінашашу.
З‑закустоўнапавароцевыйшлакалона
войск.Усеішлістроем,нагаўнагу.На‑
перадзе— наш салдат невысокага рос‑
ту,заўтаматамнагрудзях.Заім,метрах
у дзесяці ззаду, ішла нямецкая частка.
Наперадзе ішоў камандзір часткі: у па‑
радныммундзіры,прыўсіхрэгаліях, за
ім—ягосалдаты.Аздругогабокупаша‑
шынамашыне“Віліс”прыбыўнашпал‑
коўнікідваафіцэры.Нямецкікамандзір
аддаўрапартпалкоўнікуЧырвонайарміі
абкапітуляцыічасткі,здачыяеўпалон.
Тамжа,напаляне,немцыпакідалісваю
зброюўагульнуюкучу.Намбылозагада‑
на скіроўваць іхпапрасёлкавайдарозе.
Узышлосонца.Тадыяўбачыўзакуста‑
мі,метраўза100–120адшашы,вышкіды
плотзкалючымдротам.Гэтабыўлагер,
дзенемцытрымалінашыхсавецкіхгра‑
мадзян.Івосьцяпермынакіроўваліўяго
немцаў.Так я сустрэў9мая,ДзеньПе‑
рамогі.А той незвычайны спеў птушак
памятаюйсёння”.

Восьтакіяяны,маеветэраны.Людзі
мужныя,цвёрдыя—іўтойжачастакія
рамантычныя,тонкіядушы.ПаклонВам!
ІвялікідзякуйзаПерамогу!

ДзінаШаўчэнка,г.Еўпаторыя

Што ўспа мі на лі ве тэ ра ны з Еў па то рыі пра свае ва ен ныя да ро гі, якія пра хо дзі лі па бе ла рус кай зям лі? 
Які мі ўба чы лі мае сяб ры Бе ла русь ле там 2007-га? Па слу ха ем іх — з удзяч нас цю і па ва гай.

Ветэраны з Еўпаторыі пасля ваеннага парада ў Мінску. 3 ліпеня 2007 г.
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ДЗЕЦІ ВАЙНЫ

ВАХТА ПАМЯЦІ
ДАНІНА ПАВАГІ

Апош няе пісь мо Сул та на Джу ры

У майскія дні да 75‑годдзя
Вялікай Перамогі мерапрыем‑
ствы ўрачыстага, юбілейнага
характарупрайшлііўЛоеўскім
раёне,наГомельшчыне.На33‑х
вуліцах Лоева ды іншых пасе‑
лішчаўраёнабыліразмешчаны
інфармацыйна‑мемарыяльныя
дошкі са звесткамі пра Геро‑
яў Савецкага Саюза, партызан
і ўдзельнікаў вызвалення краю
аднямецка‑фашысцкіхзахопні‑
каў,—угонартых,чыіміімёна‑
мівуліцыназваны.Адназтакіх
дошакз’явіласяіўвёсцыКазя‑
рогі:навуліцыСултанаДжуры.

Узбекскіпаэтбыўцяжкапа‑
ранены10лістапада1943годаў
баінатэрыторыіЛоеўскагара‑
ёна. І памёр ў медсанбаце, які
размяшчаўся ў вёсцы Пустая
Града.Тамспяршайбыўпаха‑
ваны.Незадоўга перад смерцю
33‑гадовы ўзбекскі воін і паэт
напісаў верш “Пісьмо з фрон‑
та”,прысвечаныБеларусі.

Вёска Казярогі стала знака‑
вым адрасам узбекскай літара‑
турыўБеларусі.Зямлюзмагі‑
лыпаэтаўсвойчасбеларускія
пісьменнікі перадалі ваУзбекі‑
стан.Набеларускуюмовупера‑
кладзенынекаторыятворыСул‑
танаДжуры.Іхпераўвасобіліна
мову Купалы беларускія паэты

Анатоль Астрэйка, Канстанцін
Паўтаржыцкі, Сцяпан Ліхадзі‑
еўскі,КастусьЦвірка.

СяргейШычко
Адрэдакцыі. З інфармацыі,

размешчанай у інтэрнэце, да‑
ведваемся:узбекскісавецкіпаэт
СултанДжураеў(такоебылояго
сапраўднаепрозвішча)нарадзіў‑
сяў1910годзеўкішлакуКагал‑
там Бухарскай вобласці ў сям’і
бедняка.У ёйбылопяцёрадзя‑
цей,акаліСултанубыло10га‑
доў,яныўсезасталісябезбаць‑
коў. Хлопчык пешшу дабраўся
да сястры ў Бухару, там закон‑
чыў школу, педтэхнікум. Шмат
чытаў,ранапачаўпісацьвершы.

Быўаднымзарганізатараўівы‑
кладчыкаў курсаўпа ліквідацыі
непісьменнасціўБухары.

Мяркуем,што інфармацыюў
нэце,насайцепраекта“Бессмерт‑
ный полк”, размясцілі менавіта
нашчадкіпаэта.Бозяедаведваем‑
ся такія падрабязнасці: адораны
паэт далучаў да чытання й сваіх
дзяцей:агэтабыліБатыр,Нурыя,
Румія, Ільхамія (памерла малою:
у 5 гадоў).Султанчытаўдзецям
кніжкі,навучаўмузыцы,атаксама
ймалявацьфарбамі.Удомебыло
шматкніг,ісамСултанлюбіўпе‑
рачытвацьтворыНаваі,Пушкіна,
Лермантава. Ён ведаў 5 моў: уз‑
бекскую, рускую, татарскую, та‑

джыкскую,казахскую.Добраспя‑
ваў,любіўкласічнуюмузыку,граў
наскрыпцы,балалайцы.

Друкавацца—падпсеўдані‑
мамСултанДжура—паэтпачаў
у1927годзе.Уранніхяговер‑
шахгалоўныямесцызаймаюць
тэмыпатрыятызму,яднанняра‑
бочыхісялян.Уягоёсцьтворы
“Песня пра Маскву”, “Смерць
героя”,“Майскаяпесня”(1938).
Савецкай сям’і прысвечаны
вершы“Сям’я,каханне,дзіця”,
“Двападанні”дыіншыя.

УчасевайныСултанДжура
быўкулямётчыкам2‑йгвардзей‑
скай Чырванасцяжнай дывізіі.
ЁнваяваўнаБеларускімфронце.
Прычымяговершынеразпуб‑
лікаваліся ў армейскіх газетах.
Пісаўёнзфронтуйцёплыя,поў‑
ныяаптымізмулістыродным.

Восьпраякогаслаўнагача‑
лавека, які аддаўжыццё завы‑
зваленне Беларусі, памятаюць
набеларускайЛоеўшчыне.Спа‑
дзяемся, нашчадкі героя зной‑
дуцьмагчымасць,кабнаведаць
месца гібелі паэта й брацкую
магілу,уякойёнпахаваны.

Пра тое,што на Лоеўшчыне
праходзіць раённая акцыя “На‑
вечнаўпамяцінароднай”,пісала
раённая газета “Лоеўскі край”.
У гонарСвятаПерамогі ў гора‑

дзеадбыўсямітынг,учасеякога
памяць герояў была ўшанавана
мінутаймаўчання,набрацкіяпа‑
хаванні ўскладзены кветкі. Вай‑
скоўцы памежнай камендатуры
“Лоеў”паклаліпамятнывянок і
наваду:упамяцьпрагерояўгіс‑
тарычнайБітвызаДняпро.

У горадзе, нагадаем, ство‑
раныМузеібітвызаДняпро.У
ягоных фондах сабраны свед‑
чаннівайны:падручныясродкі,
наякіхвоіныпераадольваліра‑
ку,асабістыярэчыйдакументы
ўдзельнікаўбітвы,іхлісты‑тры‑
кутнікі, фатаграфіі. Апошнім
часам у дадатак да навуковага
напрамкудзейнасцімузеяразві‑
ваеццайархіўна‑даследчая,по‑
шукавая.Музей—важнаезвяно
прыпошуку тых,хто загінуўу
Лоеўскім раёне восенню 1943‑
га.У2015‑2020гадахягосупра‑
цоўнікі ўстанавілі 1135 раней
невядомыхпрозвішчаўсавецкіх
салдат, якія загінулінатэрыто‑
рыіЛоеўшчыны.

Султан Джура

У го нар уз бек ска га паэ та, які за гі нуў на тэ ры то рыі бе ла рус кай Ло еў шчы ны, 
уста ноў ле на ме ма ры яль ная дош ка ў вёс цы Ка зя ро гі

На дамах Лоеўшчыны ўмацоўваюцца мемарыяльныя дошкі

Для ча го Іван вя роў кі звіваў
Пад лет ку з вёс кі Ня ся та  
Клі чаў ска га ра ё на баць ка 
на ват не рас тлу ма чыў,  
для ча го рап там тэр мі но ва 
спат рэ бі лі ся 30 вя ро вак  
па 30 мет раў кож ная.  
А ры зы ка ва лі жыц цём  
у 1944-м абод ва — і сын, 
і баць ка.

Мыкрыхурасказваліправе‑
тэранапрацы,90‑гадовагаІвана
Ігнаценку—гл.:“Іна“Інтэграле”
яговіншавалі”—ГР,02.02.2019.
Ён—зпакаленнядзяцейвайны,
з беларускай глыбінкі. У свой
час Іван Васілевіч вывучыўся
наагранома,потым—нахіміка
дыволяйлёсутрапіўпрацаваць
“папрафсаюзнайлініі”наМін‑
скае вытворчае аб’яднанне “Ін‑
тэграл”.Янодобрабыловядома
ўСССРсваёйэлектронікай,якая
выкарыстоўваласяпаўсёйвялі‑
кайкраіне,утымлікуіўкасміч‑
найтэхніцы.

А род ягоны — украінскі.
Шукаючыпаратункуадгаладухі,
штобылаў30‑ягадываУкраіне,
магутныграбарВасільІгнаценка
знайшоўсабепрацунабудаўніц‑
тве дарог ва ўсходняй Белару‑
сі дый перасяліўся з сям’ёй на
Магілёўшчыну, у вёску Нясята
Клічаўскагараёна.Тамізастала
вайнаперасяленцаў.Івануй13‑ці
небылоў1941‑м.Ёндобрапамя‑
тае,якнемцы,змагаючысязпар‑
тызанамі,акружылівёску,зрабі‑
лі блакаду.Тады яны з бацькам
празбульбу,паўзкомспрабавалі
ўцячы.Дывыпаўзлі—прамада
гітлераўца, што стаяў у канцы
радоў. І той павёў іх пад дулам
аўтаматадашколы.Думалі,што
ўсімканец,бозонажпартызан‑
ская.Аленеякабышлося.

Пэўна,тойярківаенныўспа‑
мін,звязанысасмяротнайнебяс‑
пекай, выцесніў са свядомасці
ветэрананекаторыяіншыя.Аў
годюбілеюПерамогіперабіраў
Іван Васілевіч у памяці “сваю
вайну” ды раптам згадаў, як
падлеткам “дыстанцыйна”, ця‑
пер сказалі б, паўдзельнічаў у
партызанскай рэйкавай вайне.
Спачатку расказаў мне тое па
тэлефоне,апотымівыпісаўна
лісток пад інтрыгоўным зага‑
лоўкам “Для чаго— не ведаў,
алезаданнебацьківыконваў”.

Многія сёння
ў курсе, распавя‑
даеІванВасілевіч,
штокалірыхтава‑
лася аперацыя па
вызваленні Бела‑
русі пад назвай
“Баграціён”, то
савецкае галоў‑
накамандаванне
імкнулася напоў‑
ніцувыкарыстаць
і “партызанскі
фронт”. Быў рас‑
працаваны сак‑
рэтны план, каб
правесці на ўсіх
напрамках на‑
ступленняЧырвонайармііўты‑
леворагаадначасовайрэйкавую
вайну— сіламі беларускіх пар‑
тызан. “Трэба было падарваць
якмагабольшчыгуначныхшля‑
хоў—ітымпаралізавацьзабес‑
пячэнне варожых франтоў усім
неабходным,— не адразу выдае
свой “вяровачны” сакрэт ветэ‑
ран.—Абольшасцьчыгуначных
шляхоўБеларусі пралягае побач
злясамі,драбналессем,балотамі
дыпалямі.Партызаны, ведаючы

мясцовасці, альбо з дапамогай
мясцовых жыхароў, маглі пада‑
браццадаіх,закласцівыбухоўку,
нанесцішкодуворагу.Івось,каб
засцерагчыподступыдачыгунак,
у часе акупацыі немцыпаўсюль
па Беларусі праводзілі высечку
дрэў. Знішчалася ўсялякая рас‑
ліннасць уздоўж цэнтральных
чыгунак:на50метраўпаабодва
бакі.Велізарнаяпраца,ішматсіл
уяебылоўкладзена.Аленева‑
рожых.Натакіяработызахопнікі
зганяліпрымусова,падаўтамата‑
міўсіхжыхароўбліжэйшыхсёл,

вёсак,хутароў—як
кажуць,адмалогада
старога.Усёвысяка‑
лася.Дзелаваядраў‑
ніна вывозілася, а
парэшткі спальвалі‑
ся”.

Пры дыверсій‑
ныхпадрывахрэек,
мастоў,ваенныхса‑
ставаў ворага пар‑
тызаны прыдумвалі
свае “тэхналогіі”,
у якіх часам выка‑
рыстоўвалісяпадаў‑
жальнікі. Тады мо‑
мантвыбухуможна
было скарэктаваць

зпэўнайадлегласці.Маглібыць
гэта, разважае ветэран, спецы‑
яльныяшнуры,каліжіхнехапа‑
ла,то ішліўпадрыўнуюсправу
звычайныя вяроўкі. Вось і вы‑
пала15‑гадовамуІвануІгнацен‑
ку тое сакрэтнае заданне. “Мне
бацькасказаўвырабіцьзканап‑
лянай, найбольш трывалай ку‑
дзелі30вяровакпа30метраў,—
успамінае Іван Васілевіч.— Я
спрабаваў высветліць навошта,
алеёнтолькіадказаў:мнетрэба.

Аўнасуваеннычасразмова з
бацькам заўсёды была канкрэт‑
найдыкароткай.Такштобольш
яніпраштойнепытаў—пачаў
выконвацьзаданне.Аяквіцьвя‑
роўкі, тое вясковы хлапчук, вя‑
домаж,ведаў.Неразназіраў,як
гэтаробяцьстарэйшыя.Длятаго
ўкустахзнайшоўпэўнайформы
галінкі, выразаў з іх спецыяль‑
ныя кручкі: гэтаж імі скручва‑
юць вяроўкі. Канапляная кудзе‑
ля ў нашай гаспадарцы была:
канопліўвёсцысеялі.Вырасталі
яныпаддваметры,івяроўкізка‑
напельбылісамыятрывалыя”.

Тры дні працаваў хлопец.
Аддаў вяроўкі бацьку, які, паз‑
ней стала вядома, перадаў іх
партызанам.Яшчэ,згадваеІван
Васілевіч, бацька ягоны ў той
часкурыў,ікаліпрыходзіліпар‑
тызаны—забяспечваўіхсама‑
садам.Тамусеяліўгаспадарцы
шматтытуню:кабусімхапала.
“Восьтымівяроўкаміяйзвяза‑
нызрэйкавайвайной,—жартуе
ІванВасілевіч.—Азпартызана‑
міяшчэйтытунём.Бопрапол‑
ка, вырошчванне тытуню, яго
далейшая спецыяльная сушка,
парадкаванне—гэтабыўтакса‑
мамойклопат.Усёўскладалася
толькінамяне:бацьказаймаўся
гаспадаркай—яагародам”.

У тую рэйкавую вайну ў
1944‑м партызаны ўзарвалі
чыгуначны мост цераз рэчку
Нясята. Гэта, удакладняе Іван
Васілевіч, па чыгуначнай лініі
Асіповічы—Магілёў. І сагра‑
ваеягоцяпердумка:можайвя‑
роўкі‑шнуры, ім вырабленыя,
паўдзельнічалі ў тым падрыве.
Важкі ўнёсак у Перамогу! Бя‑
дажнеабышлаіххату,бонеяк

разнюхалімясцовыяпаліцаіпра
дачыненніягонагабацькізпар‑
тызанамі.Хоцьдоказаўтагоне
мелі,алепотымзбіліяговельмі
моцна,амальдасмерці.

Па маёй просьбе Іван Васі‑
левіч запісаў тых партызанаў
і сувязных, якіх ведаў. Парты‑
заны—гэта Барыс Рыгоравіч
Кавалёнак, Сцяпан Чучупалаў,
Васіль ІванавічДубінюк,Алена
Іванаўна Дубінюк. Ну а сувяз‑
нымі былі ягоныя бацькі: Ва‑
сільЛукіч Ігнаценка дыЕўфра‑
сіння Захараўна Ігнаценка, якая
“забяспечвала выпечку хлеба”.
І цяпер, калі на сайце “Парты‑
заны Беларусі” выстаўляюцца
каштоўныя весткі пра месцы
дыслакацыі, асабовыскладпар‑
тызанскіхатрадаў,дакументыаб
прадастаўленні партызанаў да
ўзнагарод, можна будзе паціка‑
віцца: ці не засвяціліся дзе тыя
30канапляныхвяровакупарты‑
занскайгісторыіБацькаўшчыны.

ІванЖдановіч

Іван Васілевіч памятае 
сялянскае майстэрства

Кручкі ды кудзеля
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З Вя лі кіх Кру го ві чаў — у вя лі кі свет
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 

Датагожнамесцыхаты,дзе
жыла сям’я Гардзеяў, у 2017‑м
усталявалі памятны знак: як
знак удзячнасці творцу за яго‑
нуюпрацуадземлякоў,адрод‑
нагакута.

І творчыя кантакты з яшчэ
адным працавітым кругаўцом,
АнатолемТрафімчыкам,склалі‑
сяўнас,каліёнпрацаваўяшчэ
ў Коласаўскім музеі. Цяпер
Анатоль Віктаравіч, кандыдат
філалагічных навук,— вучоны
сакратар “Цэнтра даследаван‑
няўбеларускайкультуры,мовы
й літаратуры НАН Беларусі”.
Некаторыя артыкулыяго выхо‑
дзіліў“ГоласеРадзімы”.Пісалі
мыйпраперавыданнепа‑бела‑
руску паэмыАртура Бартэльса
“Дзяніскавічы” (“Артур Бар‑
тэльс і яго “Дзяніскавічы”: Імя
таленавітага беларуса верну‑
та з нябыту дзякуючы ягоным
землякам”.— ГР, 29.12.2018).
Польскамоўны твор ураджэн‑
ца Ганцавіччыны знайшоўся у
польскіхархівахдзякуючыАна‑
толю Трафімчыку, а пераства‑
рыў яго на беларускую мову
ВіктарГардзей.АтыяДзяніска‑
вічы,нагадаю,—таксамазнака‑
ваепаселішчазлікукруговіцкіх
ваколіц.Родамадтуль івядомы
беларускі генетык, доктар бія‑
лагічных навук Іван Андрэевіч
Гардзей(1938),якітаксамавы‑
пускнікКруговіцкайшколы.

Летась Анатоль Трафімчык
неяк абмовіўся: працуючы ў
архівах, знайшоўцікавыя вест‑
кі з гісторыі маёй роднай Жа‑
рабковіцкай школы (Ляхавіцкі
раён).Даслаў спасылкі.Шукаў
жа, патлумачыў, тое, што мае
дачыненнедашколыКруговіц‑
кай.Бозадумаўвыпісацьгісто‑
рыюсваёйшколы з навуковым
падыходам.Дарэчы, навуковыя
зацікаўленніўягорозныя,анай‑
большае — гісторыя адукацыі
назаходнебеларускіхземлях.

Кніга“ГісторыяКруговіцкае
школы.СшытакІ.УчасыРасій‑
скайімперыі”пабачыласветле‑
тасьувядомыммаскоўскімвы‑
давецтве“Наука”.Выйшлаякраз
да 150‑годдзя школы. Анатоль
Трафімчык даслаў у рэдакцыю
яеПДФку,іязцікавасцюдаве‑
даўся: рэкамендаваў манагра‑
фію(!)давыданняВучонысавет
“Цэнтрадаследаванняўбеларус‑
кайкультурымовыйлітаратуры
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі”.Ёсцьуяесалідныярэ‑
цэнзенты, рэдкалегія, у складзе
якой—якгалоўнырэдактар—
значыцца Віктар Гардзей (вы‑
пускнікшколы1964года).Калі
жчытаештэкст, адразу адчува‑
еш і разумееш: гэта ўнікальнае
выданненапамежжыгістарыч‑
наенавукійгустоўнаекраязнаў‑
чаелітаратуры.

Ірэцэнзіядаманаграфііяск‑
равапратоесведчыць:“Мікра‑
гістарычным даследаваннем,
якое прапануецца вашай увазе,
пачынаецца даволі ўнікальны

праект — рэканструкцыя існа‑
ваннязвычайнайвясковайшко‑
лыўБеларусі,школынетолькі
йнестолькіяксацыяльнагаін‑
стытута наогул, а канкрэтнай
установы—уВялікіхКругові‑
чах (цяпер — Ганцавіцкі раён
Брэсцкайвобласці).Гэта—па‑
куль першая манаграфія коль‑
кітомнага выдання. Тут ахоп‑
ліваецца паўвекавая гісторыя
Круговіцкага народнага вучы‑
лішча,пачынаючыадягозасна‑
ванняў1869годзе.Прадстаўле‑
нырозныябакіжыццяшколы,у
тымлікуантрапалагічны.Кніга
на шырокім дакументальным
матэрыялерасказваепрамясцо‑
выя асаблівасціфункцыянаван‑
нянавучальнайустановы.Разам
з тым Круговіцкае вучылішча
вартапрызнацьдаволітыповым
для Беларусі. Таму даследа‑
ваннеможастаць іарыенцірам
для стварэння падобных работ
па іншых такіх установах. Вы‑
даннеўяўляезсябецікавасць і
дляпрафесійныхспецыялістаў‑
гісторыкаў,ідляшырокагакола
краязнаўцаўцітыхлюдзей,якія
любяць разглядаць пад павелі‑
чальнымшкломнашамінулае”.

На пачатку кастрычніка
2019‑гаўшколахБеларусіпра‑
ходзілі традыцыйныя сустрэчы
выпускнікоў.Ладзілася імпрэза
і ў Круговіцкай школе: адзна‑
чаласяяе150‑годдзе.Цяпергэта
Круговіцкая яслі‑сад‑сярэдняя
школа.Зпублікацыйурайгазеце
“Ганцавіцкічас”вынікае: госці
падаравалі юбілярцы шмат ка‑
рысныхрэчаў, анапамяцьпра
юбілей атрымлівалі кнігу Ана‑
толяТрафімчыка.

Дырэктарамушколебольш
за25гадоў—АляксандрАрсе‑
навіч Занька, настаўнік геагра‑

фіі, родам з Вялікіх Круговіч.
Выступаючы на юбілеі (у ін‑
тэрнэце ёсць відэа), казаў,што
закончылі там школу тысячы
мясцовыххлопцаўідзяўчат.Яе
гісторыяпачаласяў1869‑м, іў
першыгоднавучання,сведчаць
дакументы, было 55 вучняў. А
ў1901‑м—92.У1954‑м,пра‑
доўжыў дырэктар, быў першы
выпускужояксярэдняйшколы,
тадыбылоўёй400вучняў—і
зсуседніхвёсакутымліку.Бы‑
лагэтапершаясярэдняяшкола
ўраёне.Аленайбольшлюднай
сталаянаў60–70‑ягады:амаль
500вучняў.

Цяпер жа ў школе толь‑
кі 69 вучняў (і ў 2019‑мпрый‑
шоў толькі адзін…) ды сямёра
дашкалят у групе з садка. “З
29 педагогаў большасць—на‑
шывыпускнікі,—звярнуўува‑
гуАляксандрЗанька.—Іўнас
добраяматэрыяльнаябаза.Пад‑
навілі, упрыгожылі школу дзя‑
куючытаму,штоўвёсцыпрахо‑
дзілі раённыя “Дажынкі‑2019”:
плотгожыпаставілі,пафарбава‑
лі.Падвозімдзяцейз6населе‑
ныхпунктаў,дзешколызакры‑
ліся. Летась закончылі школу
апошніявучнізвёскіЛактышы:
трое.Штодзеньшкольны аўто‑
бус праязджае па 140 кіламет‑
раў”.

АдукацыяўКруговічахзаў‑
сёды развівалася, прычым як‑
разшколадаекаштоўныштур‑
шок для развіцця мясцовасці,
раёна — усёй малой радзімы.
Архіўныяжросшукі засведчы‑
лі,штойзапольскімчасам,іў
вайнуянапрацавала.“Некалькі
гадоў“заПольшчай”школапа‑
працавалаўновымбудынку,дзе
ў часе акупацыі 1941–1944 га‑
доўнемцызрабілігарнізон,які
быўзнішчаныпрынаступленні

Савецкайарміі”,—пішаўпрад‑
мове Анатоль Трафімчык. Ён
жанаюбілейнай імпрэзевыка‑
заўспадзяванне,штокніга“да‑
дасцьлюбовідароднагакутане
толькі кругаўцам ды выхадцам
з нашых суседніх вёсак”. Аў‑
тарзвярнуўувагу:сённяўбела‑
рускім грамадстве ёсць вялікая
ўвага да гісторыі Бацькаўшчы‑
ны, да родных каранёў — та‑
му й дзяржава падтрымала та‑
кую зацікаўленасць, аб’явіўшы
Трохгоддзе малой радзімы. “І
можна лічыць, што я выканаў
па заклікудушыважныдзярж‑
заказ,—адзначыўАнатольВік‑
таравіч.— Кніга стваралася ў
цеснайузаемасувязізпедкалек‑
тывамшколы,зяедырэктарам.
Былі важныя падказкі. Сваёй
рэдактарскайувагайнеабмінуў
кнігу й Віктар Канстанцінавіч
Гардзей. Падтрымаў фінансава
працуўархівахвыпускнікшко‑
лы Віталь Белы. Такшто гэта,
можнасказаць,нашакалектыў‑
наяманаграфія:пісаўадзін,аін‑
шыядапамагалі.Калітакпойдзе

йдалей,тобудуцьіншыявыдан‑
ні.Накнізежнапісана:“Сшытак
першы”.Плануемдругійтрэці.
Кіруем—нашматтомнуюгісто‑
рыюКруговіцкайшколы”.

Вартанагадаць,штомінулай
восеннюда150‑хугодкаўшко‑
лыўВялікіхКруговічахадкры‑
ліпрыёйпамятнызнак(вялізны
валунзмемарыяльнайдошкай),
заклаліновуюалею.Цяперашні
двухпавярховы будынакшколы
прыняўвучняўу1985годзе.На
юбілеі старшыня Ганцавіцкага
райвыканкамаУладзімір Бялоў,
маціякогародамзДзяніскавіч,
прызнаўся: дзякуючы важнай
дацеменавітаўКруговічахзла‑
дзілі раённыя “Дажынкі‑2019”.
Цяпертамушанаваныймагут‑
ныдуб‑велікан:самыстарэйшы
ўакрузе. Іневыпадкова,казаў,
паставілі пры школе валун, бо
камяні — гэта брэнд Кругові‑
чаў.Землітамкамяністыя,пра‑
цаваць на іх складана. Яшчэ
адным брэндам кіраўнік раёна
лічыцьмясцовыхлыжнікаў,якіх
ён на раённых спаборніцтвах
школьнікаўніякнемогкалісьці
абагнаць.Згадаў,штойАнатоль
Міхайлавіч Ладыга, старшыня

Клецкага райвыканкама— вы‑
пускнікКруговіцкайшколы.

З цёплынёй гаварыла пра
педкалектыў школы Надзея
Здрок — кіраўніца аддзела па
адукацыі Ганцавіцкага раёна.
Парадавалася, што сабраліся
наюбілейразамзпедагогамій
вучні, бацькі, былыя выпуск‑
нікі,— як адна дружная сям’я.
Школа, удакладніла, пачынаец‑
цазлюбовінастаўнікадасвайго
прадметаідадзяцей.Асаблівую
ўдзячнасць Надзея Уладзіміра‑
ўнавыказаладырэктарушколы.
Прызналася: калі Аляксандр
Арсенавіч некалькі гадоў пра‑
цаваўнастаўнікамуЛюсінскай
школетагожраёна,тоўсевуч‑
нібыліўягоўлюбёныя, і сама
янаўтымліку.Тамуйпаступа‑
лапасляшколынагеаграфічны
факультэт.Аднакбеларускамоў‑
най вясковай дзяўчынке скла‑
дана было здаваць экзамены ў
Мінску, іянаўрэшцепаехалаў
Гомель. Там паступіла, і стала
настаўніцай беларускай мовы
й літаратуры. “У нашай працы

вельмішматзалежыцьадкіраў‑
ніка, ад таго, як ён можа згур‑
таваць калектыў,— дзялілася
думкаміНадзеяЗдрок.—Каліб
ненастаўнікі—небылобніко‑
га.Бопразадукацыюўсевыхо‑
дзяцьулюдзі.АўКруговіцкай
школе ёсць пераемнасць педа‑
гагічных пакаленняў, і выгада‑
валі мясцовыя настаўнікі сабе
дастойную замену”. Вобразна
заўважыла яшчэ напрыканцы
НадзеяУладзіміраўна,штоёсць
нешта большае на круговіцкай
зямлі, чымкамяні.Ёсцьмагут‑
ная энергетыка, якая дае маг‑
чымасць нараджацца ў гэтых
мясцінах талентам. Гэта зямля
прыстойных,прыгожыхлюдзей.

Рыхтуючы нататкі, я тэле‑
фанаваў Аляксандру Арсенаві‑
чу—іёнтоеназіраннепацвер‑
дзіў. Згадаў яшчэ,штомясцовы
дуб‑велікан, які нядаўна мема‑
рыялізаваны, мае ўзрост (і тое
пацвярджаюцьмясцовыяпадан‑
ні)гадоў550–600.Іметодыкавы‑
значэнняўростудубапаакруж‑
насці ствала тое пацвярджае. А
людзі, казаў, уКруговіцкімкраі
такіяжмоцныя—нібыдубы.

ІванЖдановіч

Круговіцкая школа

Вось такі ў Круговічах дуб!

Анатоль Трафімчык  ля 
мемарыяльнага каменя пры  

роднай школе
Вокладка кнігі


