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У мас тац кай га ле рэі 

«Уні вер сі тэт куль ту ры» 

ад кры ла ся вы стаў ка 

«Зун зул ча ні» да ге стан-

ска га мас та ка і пісь мен-

ні ка Ма ра та Га джы е ва, 

ар га ні за ва ная на пя рэ-

дад ні ХХV Мін скай між-

на род най кніж най вы-

стаў кі-кір ма шу.

Наз ву гэ тай се рыі гра-

фіч ных ра бот мож на пе ра-

вес ці як «Сві та нак». Яны 

вы ка на ны на ту та вай і ры-

са вай па пе ры, пры чым, ка лі 

про ці лег лыя ба кі кож най з 

кар цін пры клас ці адзін да 

ад на го, атры ма ец ца цык ліч-

ны воб раз. Аў тар пры знаў-

ся, што для яго час узы хо-

ду сон ца — вель мі важ ная 

част ка жыц ця.

Рэс пуб лі ка Да ге стан 

з'яў ля ец ца ад ной з са мых 

не звы чай ных і шмат на цы я-

 наль ных у Ра сій скай Фе-

дэ ра цыі. Ня гле дзя чы на 

знач ную ад лег ласць па-

між ёй і Бе ла рус сю, краіны 

падтрымліваюць даволі моц-

ныя сувязі. Так, мно гія да ге-

стан цы знай шлі ў Сі ня во кай 

сваю дру гую ра дзі му.

Пра гра ма «Праз лі та ра ту-

ру і мас тац тва да мі ру і ства-

рэн ня» да зва ляе бе ла ру сам 

зна ё міц ца з твор час цю за-

меж ных май строў. Гэ та вы-

стаў ка не ста ла вы клю чэн-

нем, яна бы ла ар га ні за ва на 

су мес на з Вы да вец кім до-

мам «Звяз да» пры пад трым-

цы Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 

і Мі ніс тэр ства куль ту ры.

Аў тар мас тац кіх ра бот 

Ма рат Га джы еў з'яў ля ец ца 

ак тыў ным дзея чам на куль-

тур най ні ве. У ся бе на ра дзі-

ме ён стаў за сна валь ні кам і 

га лоў ным рэ дак та рам каў-

каз скай лі та ра тур на-мас-

тац кай га зе ты «Гор цы», 

ды рэк та рам гра мад скай 

ар га ні за цыі «Каў каз скі дом 

пе ра кла даў», га лоў ным біб-

лі я тэ ка рам На цы я наль най 

біб лі я тэ кі Рэс пуб лі кі Да ге-

стан імя Рас ула Гам за та ва. 

Ра зам з ка ле га мі-жур на-

ліс та мі Са ідам Ні на ла ла-

вым і Жэ мі лат Іб ра гі ма вай 

Ма рат Га джы еў прэ зен та-

ваў у Мін ску кні гі, што бы лі 

вы да дзе ны апош ні мі га да мі 

ў Ма хач ка ле.

— Ча кан не ўзы хо ду сон -

ца бы ло доў гім і тры вож ным — 

мы ля це лі сю ды і га да лі,

якім чы нам бе ла рус кі гля дач 

ус пры ме тое, што нам бы 

ха це ла ся яму па ка заць, — 

пры знаў ся май стар з Да ге-

ста на. — На шчас це, ця пер я 

ба чу, што хва ля ван не бы ло 

бес пад стаў ным. Пяць га доў 

на зад вы стаў ка, якую вы ба-

чы це, бы ла прад стаў ле на ў 

Ма хач ка ле, по тым яна тра пі-

ла ў Маск ву, Крас на дар...

Акра мя гра фіч ных ра бот 

на вед валь ні кі маг лі па гар-

таць кні гі пры сут ных аў та раў 

і лі та ра тур на-мас тац кі аль-

ма нах «Каў каз скі экс прэс», 

ад зна ча ны Гран-пры на Да-

ге стан скім кніж ным кір ма шы 

«Тар кі-Тау». 120 аў та раў, як 

ма ла дых, так і пры зна ных, 

ста лі па са жы ра мі свое асаб-

лі ва га «цяг ні ка», які аб' яд-

ноў вае са мыя роз ныя тво ры 

са мых роз ных жан раў. Вы-

дан не ілюст ра ва на ма люн-

ка мі і фо та здым ка мі.

Асоб ні кі кніг гос ці пе ра-

д алі ў па да ру нак На цы я наль-

 най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі, Прэ-

зі дэнц кай біб лі я тэ цы Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь, Цэнт раль най 

на ву ко вай біб лі я тэ цы імя 

Яку ба Ко ла са НАН Бе ла ру-

сі і біб лі я тэ цы Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

куль ту ры і мас тац тваў.

— Для мя не бы ло ў ней кім 

сэн се скла да на пра ца ваць 

над кні гай «Соль», — ус па-

мі нае Ма рат Га джы еў. —

Яна ўяў ляе са бой жур на-

лісц кія за ма лёў кі, якія я 

збі раў на пра ця гу 15 га доў. 

Там ёсць тое, што з ча сам 

губ ля ец ца ў но вым све це, — 

асаб лі вая куль ту ра ма лень-

кіх вё са чак. Спра ва ў тым, 

што да пэў на га ча су на шы 

па сёл кі ў га рах бы лі ада рва-

ныя ад цы ві лі за цыі. Атры-

ма ла ся, лю дзі жы лі тра ды-

цы я мі прод каў фак тыч на 

да 50-х га доў мі ну ла га ста-

год дзя, ад нак па сту по ва та-

кі ўклад стаў раз бу рац ца. 

У кні зе я па спра ба ваў апі-

саць эле мен ты та го ста ро га 

све ту, што су да кра нуў ся з 

но вым. На зі ра ю чы за зме-

на мі, быц цам ад кры ва еш 

Да ге стан на но ва. Мне б 

ха це ла ся ад ной чы ўба чыць 

та кім но вым по зір кам і Бе-

ла русь, блі жэй па зна ё міц ца 

з яе асаб лі вас ця мі і людзь-

мі, што тут жы вуць.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА



(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Бія гра фія Ма шэ ра ва па чы на ла ся на цяж-

кіх да ро гах вай ны і пас ля ва ен на га мір на га 

бу даў ніц тва. Ко ліш ні пар ты зан, Ге рой Са-

вец ка га Са ю за рэ гу ляр на бы ваў у пра цоў ных 

ка лек ты вах. І не толь кі каб лепш ве даць іх 

спра вы і кло па ты: ён свое ча со ва да па ма гаў 

муд рай па ра дай, не шка да ваў цёп лых слоў 

па дзя кі за бес ка рыс лі вую доб рую пра цу.

З імем Пят ра Ма шэ ра ва звя за ны вя лі кія 

да сяг нен ні бе ла рус ка га на ро да. Пад час яго 

кі раў ніц тва ад быў ся ўздым эка но мі кі, на ву кі і 

куль ту ры, ак тыў на раз ві ва лі ся сель ская гас-

па дар ка і пра мыс ло васць. Бы лі па бу да ва ны 

та кія го ра даў тва раль ныя прад пры ем ствы, 

як Гро дзен скі хі міч ны кам бі нат «Азот», Го-

мель скі хі міч ны за вод, Бя ро заў ская ДРЭС. 

Пры Ма шэ ра ве ў Мін ску па ча ло ся бу даў ніц-

тва мет ра па лі тэ на, а Бе ла русь ста ла ад ным 

з лі да раў па вы твор час ці сель ска гас па дар-

чай пра дук цыі. У 1978 го дзе Пят ру Мі ро на ві-

чу пры сво і лі зван не Ге роя Са цы я ліс тыч най 

Пра цы.

Як ча ла век, які прай шоў вай ну, Пётр Ма-

шэ раў па-асаб лі ва му ста віў ся да ве тэ ра наў 

Вя лі кай Ай чын най, дбаў аб уве ка веч ван ні 

подз ві гу і тра ге дыі сва іх зем ля коў. Ме на ві та 

дзя ку ю чы яго на ма ган ням у 1974 го дзе Мін-

ску бы ло пры свое на зван не «Го рад-ге рой». 

Пры Ма шэ ра ве ад кры ты Кур ган Сла вы, 

ство ра ны та кія клю ча выя гіс то ры ка-куль-

тур ныя аб' ек ты Бе ла ру сі, як ме ма ры яль ныя 

комп лек сы «Ха тынь», «Брэсц кая крэ пасць-

ге рой», «Пра рыў».

Кра са моў ная дэ таль: 

ка лі «Звяз да» ад зна ча ла 

сваё 50-год дзе, на ўра-

чыс тым схо дзе, які ад быў-

ся ў Бе ла рус кім дзяр жаў-

ным ака дэ міч ным Вя лі кім 

тэ ат ры опе ры і ба ле та, 

пры сут ні чаў і пер шы сак-

ра тар ЦК Кам пар тыі Бе -

ла ру сі. Та ды, у жніў ні 

1967 го да, Пётр Ма шэ раў 

пры ма ца ваў да сця га на-

шай га зе ты ўру ча ную ёй 

вы со кую ўра да вую ўзна-

га ро ду — ор дэн Пра цоў-

на га Чыр во на га Сця га.

Да ве дац ца больш 

пра гэ та га ле ген дар на га 

ча ла ве ка, які так шмат 

зра біў для бе ла рус ка га 

на ро да, пра па нуе ча со-

вая экс па зі цыя «Пётр 

Ма шэ раў: яго сэр ца бі ла ся для 

лю дзей», якая сён ня ад кры ец ца 

ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным му зеі 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай-

ны. На пя рэ дад ні на шым ка рэс-

пан дэн там уда ло ся за зір нуць у 

ку лу а ры яе пад рых тоў кі.

Шмат лі кія да ку мен ты, фо та-

здым кі і аса біс тыя рэ чы Ма шэ-

ра ва рас каз ва юць аб ім не толь кі 

як аб кі раў ні ку рэс пуб лі кі. Між во лі 

пе ра но сіш ся ў сту дэнц кія га ды 

ча ла ве ка-ле ген ды, у сель скую 

шко лу, дзе ён не ка то ры час вы-

 кла даў ма тэ ма ты ку і фі зі ку, 

у пар ты зан скі атрад імя Шчор са, 

якім той ка ман да ваў...

Дзя ку ю чы ары гі наль ным экс-

па на там ста но віш ся свед кам 

свят ка ван ня апош ня га пры жыц цё ва га юбі-

лею Пят ра Мі ро на ві ча. З 60-год дзем яго 

він шу юць Пят русь Броў ка, Іван Ша мя кін, 

Мак сім Танк, Мі ка лай Яро мен ка... Уяў ля еш, 

як сла ву ты бе ла рус кі мас так Мі ха іл Са віц кі 

до рыць кі раў ні ку кра і ны яго парт рэт, які, да-

рэ чы, шы ро кай аў ды то рыі бу дзе прад стаў-

ле ны ўпер шы ню, а пра цоў ныя Ар шан ска га 

льно кам бі на та шчы ру юць над ка шу ляй-вы-

шы ван кай, каб па ра да ваць у юбі лей.

Бу ду чы буй ным пар тый ным і дзяр жаў-

ным дзея чам, Ма шэ раў заў сё ды за ста ваў-

ся прос тым і ад кры тым для лю дзей, якіх 

ён бяз меж на лю біў. А яны лю бі лі яго: ка лі 

пе ра ста ла біц ца сэр ца па лы мя на га па тры ё -

та, Пят ра Мі ро на ві ча без пе ра больш ван ня 

аплак ва ла ўся кра і на...

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

СЭР ЦА БІ ЛА СЯ ДЛЯ ЛЮ ДЗЕЙ

«СВІ ТА НАК» 
НАД КАЎ КА ЗАМ

Ся род тых, хто пра ца ваў над ства рэн нем но вай экс па зі цыі, —
вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік Ма рыя ГА РЭ ЛІ КА ВА і на ву ко вы су пра цоў нік Іры на ЗА ХА РО.Адзін з экс па на таў — вы шы ван ка, якая на ле жа ла Пят ру Мі ро на ві чу.

На вы стаў цы прад стаў ле ны так са ма аса біс тыя 
да ку мен ты.


