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Салодкі мёд Бацькаўшчыны

Лізавета Глубінец з Самары прыехала на XVІІІ Міжнародны фестываль дзіцячай
творчасці “Залатая пчолка” ў Клімавічы і стала яго сярэбранай лаўрэаткай. Віншуем!
У Лізаветы — беларускія
родавыя карані па бацьку й ма
ці, да таго ж яна мае двух ма
лодшых брацікаў: ім 3 і 4 гады.
А ў дзяўчыны, якая далучана
да працы ў моладзевым аддзя
ленні мясцовай беларускай су
полкі, была запаветная мара:
выступіць, заспяваць на зямлі
продкаў. Ведаючы пра тое, прэ
зідэнтка суполкі “Руска-Бела
рускае Братэрства 2000” Ірына
Глуская й адправіла заяўку на
ўдзел Лізы ў завочным, адбо
рачным туры конкурсу. І — не
дарма! “Нашу зорачку-Лізавету
запрасілі ў Клімавічы на фэст:
выступіць на фінальным туры
конкурсу ў жанры “Вакальнае
мастацтва”, — радуецца Ірына
Міхайлаўна. — Ліза — выха
ванка нашага таленавітага педа
гога Іны Сухачэўскай, так што
гэта й яе поспех. Паспрыяла
здзяйсненню мары й мама Лі
зы, Кацярына Данілкіна: узяла
на сябе транспартныя выдаткі”.
Кацярына Мікалаеўна заўсё
ды падтрымлівае таленавітую
дачку, і ў далёкіх паездках — з
ёй. Так было і ў маі 2016‑га, калі
дзяўчына спявала на XІX Між
народным фестывалі “Союз та
лантов России” ў Сочы: заня
ла трэцяе месца. Калі ж Ірына
Глуская прапанавала спявачцы
паспытаць шчасця на “Залатой
пчолцы”, сям’я ідэю падтры
мала. “Ірына Міхайлаўна для

Лізавета Глубінец з узнагародамі ля скульптурнай
кампазіцыі “Залатая пчолка” ў гарадскім парку Клімавічаў

нас — паважаная і дарагая! —
прызнаецца маці. — Уявіце са
бе: яна ж і ў дарогу нас збірала!
Выбар конкурсных нумароў, па
дача заяўкі, фестывальны ўнё
сак, падрыхтоўка прэзентацый
ды самарскай сімволікі, сцэ
нічныя касцюмы, сувеніры ды
шмат што іншае — гэта ж усё
яе клопаты!”.
“Залатая пчолка” за гады
свайго творчага развіцця з рэ
гіянальнага Фестывалю дзіця

Ад Турава
да Каялы

чай творчасці ператварыўся ў
маштабны Міжнародны праект,
у якім штогод прымаюць удзел
юныя таленты з блізкага і далёка
га замежжа. У Форуме гэтага го
да свае творчыя дасягненні пака
залі звыш 700 адораных дзяцей
з 8 краін — Беларусі, Балгарыі,
Латвіі, Расіі, Сербіі, Славакіі,
Украіны і Узбекістана. Ад Са
марскай абласной арганізацыі
беларусаў і выхадцаў з Беларусі
“Руска-Беларускае Братэрства

2000”, годна прадстаўляючы і
Самарскі рэгіён, у фінальным
этапе Фестывалю ў Клімавічах
выступала Лізавета Глубінец.
Фэст “Залатая пчолка” —
гэта вельмі шмат розных ім
прэзаў, шквал эмоцый, сузор’е
талентаў. Да таго ж у кожнага
юнага талента ёсць нястрымнае
жаданне перамагчы! Нашай Лі
завеце з мамай давялося 23 мая
ў 7 раніцы ляцець з Самары да
Масквы, адтуль — на Мінск,
затым яшчэ ў аўтобусе (амаль
350 км) ехаць да Клімавіч. Ды
ўсё ж беларуска з Самары год
на выступіла ў конкурснай пра
граме Міжнароднага фэсту:
заняла другое месца ў жанры
“Вакальнае мастацтва”. Намі
нацыя была “Салісты. Эстрад
ныя спевы”, узроставая катэго
рыя — сярэдняя, 13–15 гадоў.
На фестывальнай сцэне Ліза
веце ўрачыста ўручылі дыплом
лаўрэата 2‑й ступені, каштоўны
падарунак.
Што спявала яна ў Белару
сі? “Мы выбралі два эмацый
ныя творы: песню “Снег” (сло
вы й музыка Алены Ваенгі) ды
шчымлівую песню “Помнят
люди” (словы Яўгенія Далма
тоўскага, музыка Аскара Фель
цмана), — гаворыць Іна Суха
чэўская, педагог Лізаветы да
таго ж і мастацкая кіраўніца бе
ларускага вакальнага ансамбля
“Каданс”. ➔ Стар. 6

Стар. 8
Чулі?

Беларускі рэкорд
на Палтаўшчыне

Спецыялісты прадпрыемства
“Беларуснафта”, якія
працуюць на Семірэнкаўскім
газакандэнсатным
радовішчы, паставілі рэкорд
па хуткасці праходжання
свідравін ва Украін
е
Усяго за тры з паловай месяцы
ўведзена ў эксплуатацыю — тое
адбылося ўпершыню ва Украі
не — новая свідравіна па здабычы
газу. Рэкорд належыць буравікам
“Беларуснафты”, што будавалі
свідравіну №72 на знакавым ра
довішчы. Беларускае прадпрыем
ства перамагло ў тэндэры, прапа
наваўшы заказчыку найвыгадныя
ўмовы. Паводле разлікаў, работы
павінны былі доўжыцца 175 су
так — а ўдалося справіцца за 109:
больш чым на два месяцы раней.
Спецыялісты “Беларуснаф
ты” кажуць: пры праходцы шы
рока ўжываліся інавацыйныя
тэхналогіі, лепшыя міжнародныя
практыкі. А да пачатку свідраван
ня пралічваліся магчымыя нюан
сы працэсу. Як сцвярджае намес
нік гендырэктара прадпрыемства
па вытворчасці Дзяніс Вараб’ёў,
свідраванне за такі кароткі тэрмін
адбылося дзякуючы сумесным
намаганням усіх, хто быў заняты
на аб’екце. Зладжана працавала
свідравая брыгада, вытрыманы
былі неабходныя рэжымы — гэта
й дазволіла выйсці на рэкорд.
72-я Семірэнкаўская свідраві
на — чацвёртая, пройдзеная бе
ларусамі ва Украіне. Там “Бела
руснафта” працуе праз даччынае
прадпрыемства “Сэрвіс Ойл”,
праводзіць бурэнне, рамонт свід
равін і сейсмаразведку новых па
кладаў карысных выкапняў.

Разам

Хоць і ў Неапалі ды ў Рыме, але ж думкамі — на Радзіме!
І ў беларускіх суполках
Італіі актыўна рыхтуюцца
да ІІ Еўрапейскіх гульняў
Што ўся Беларусь жыве падрыхтоўкай
да ІІ Еўрапейскіх гульняў — гэта зразуме
ла. Прыемна таксама бачыць, што інтарэс
да падзеі праяўляюць і беларусы ў замеж
жы. Мы ведаем, што ў Сібіры, напрыклад,
расказваюць пра хуткі ўжо спартыўны еў
рапейскі форум у Новасібірскім цэнтры
беларускай культуры — у яго ёсць такая
дамова з арганізатарамі Гульняў. Змяшча

юць адпаведныя прэзентацыйныя матэры
ялы на старонцы ў Фэйсбуку актывісты
суполкі “Сябры” з эстонскай Нарвы…
А беларусы Неапаля правялі адпавед
ныя “перадгульнёвыя” імпрэзы — пра тое
распавядае на старонцы ў Фэйсбуку кі
раўніца таймтэйшай суполкі Assocіazіone
“BELLARUS” Таццяна Пумпулева. Змя
шчаюцца прыгожыя эмблемы свята,
здымкі з урачыстага прыёму й адкрыц
ця фотавыставы “Беларусь спартыўная”,
што праходзіць у Ганаровым консульстве
Беларусі ў Неапалі. Афіша, праўда, пада
дзена па-італьянску, але ж Таццяна ўся ў
колавароце спраў! Неяк напісаў ёй — дзя
куе, што знайшоў на тое часу. Бо яго, пра
даўжае, сёння ўсім не хапае. І далей: “А
што да дзейнасці пасля вяртання з Бела
русі, з курсаў у Рэспубліканскім цэнтры
нацыянальных культур, то шмат чаго ўжо
было. ➔ Стар. 3

Беларускі прэзентуюць II Еўрапейскія гульні ў Неапалі

сябры-суседзі

Ва ўкраінскім горадзе суднабудаўнікоў ацанілі беларускія аўтобусы
Радасную навіну першай у рэ
дакцыю паведаміла зямлячка Тацця
на Дзяменнікава, кіраўніца суполкі
“Голас Радзімы”: “У нас у Мікалаеве
ўчора была вельмі важная для мікала
еўцаў падзея: перадача гораду 23 аўто
бусаў Мінскага аўтазавода, набытых у
лізінг. І наша суполка ў святочнай ім
прэзе актыўна паўдзельнічала. Гурт
“Родныя напевы” спяваў дзве песні:
“Хлеб ды соль” і “Беларусь мая”. Па

тыўна працуюць на яе карысць. А ваш
унёсак у пашырэнне беларускай пры
сутнасці ва ўкраінскім рэгіёне — важ
кі, заўважны. Вось бы яшчэ Гандлёвы
дом “Беларусь” у Мікалаеве адкрыць!
Хочацца верыць, што з маладым, крэа
тыўным мэрам горада Мікалаева Аляк
сандрам Сянкевічам і такое вам будзе
пад сілу. Прызнацца, па прозвішчы мы
падумалі: з нашых, беларускіх краёў ён
родам. Але, інтэрнэт падказвае, што ро

Беларусы Мікалаева з Амбасадарам Беларусі ва Украіне
Ігарам Сокалам у часе прэзентацыі аўтобусаў

”

дарылі беларускаму Амбасадару Ігару
Сокалу каравай. Радаваліся за Мікала
еў, ганарыліся Бацькаўшчынай!!!”.
Паўдзельнічаць у імпрэзе актывіс
таў беларускай суполкі папрасілі з Ам
басады Беларусі ва Украіне. Да таго ж
дыпламаты прывезлі супляменнікам
падарункі: кнігі на беларускай мове
рознай тэматыкі. А таксама — пра
тое Таццяна піша з клічнікамі — но
вы беларускі нацыянальны строй!
Гэта, удакладняе, падарунак ад Упаў
наважанага па справах рэлігій і нацы
янальнасцяў. За спрыянне асаблівая
ўдзячнасць яе супрацоўніку апарата
Упаўнаважанага Аляксандру Саснові
чу, а таксама й Амбасадзе.
Рады, рады за вас, шаноўныя міка
лаеўцы! Ну вы ж ведаеце: Бацькаўшчы
на спрыяе тым суполкам, што й самі ак

дзічы мы ў славянскай прасторы. Зрэш
ты, усе людзі — браты.
Тонкасці аўтобуснай справы знахо
дзім на сайце мікалаеўскай гарадмініс
трацыі: 23 сучасныя аўтобусы ў Міка
лаеў патрапілі дзякуючы крэдытным
сродкам ТАА “Exіmlіzіngs”. Дэман
страцыя камфартабельнага пасажыр
скага транспарту, адаптаванага да па
трэб інвалідаў, прайшла на Інгульскім
спуску 21 мая. У імпрэзе паўдзельніча
лі мэр Мікалаева Аляксандр Сянкевіч,
яго намеснік Юры Андрыенка, Над
звычайны й Паўнамоцны Амбасадар
Беларусі ва Украіне Ігар Сокал, дарадца
Амбасадара Кірыл Камышаў, дырэктар
прадпрыемства “Миколаївпастранс”
Аляксандр Ушакоў, дэпутаты мясцо
вай рады, іншыя месцічы. Яшчэ зімой
мэр падпісаў дамову фінансавага лізін

гу, паводле якой горад і атрымаў аўто
бусы мадэлі МАЗ 206086. Аляксандр
Сянкевіч упэўнены: гарадскія ўлады
абавязаны спрыяць стварэнню якаснай
сістэмы пасажырскіх перавозак у Мі
калаеве.
Агульны кошт аўтобусаў —
73 мільёны грыўняў. Горад купляе іх у
лізінг. Аўтобусы МАЗ будуць хадзіць
па маршрутах “у Корабельний рай
он, у Тернівку та Ракетне Урочище”.
Транспарт абсталяваны рухавікамі
экастандарту Еўра 5. У аўтобус мо
гуць заязджаць людзі з абмежаванымі
магчымасцямі, там ёсць кандыцыянер
і GPS-трэкеры, камеры відэаназіран
ня, сістэма сігналізацыі з табло.
Як адзначыў мэр, калі гараджане
аб’яднаныя дзеля добрай справы, тады
й найпрыгажэйшыя мары становяцца
рэальнасцю. У часе прэзентацыі Аляк
сандр Сянкевіч звярнуў увагу: набыццё
аўтобусаў стала магчымым дзякуючы,
у першую чаргу, жыхарам Мікалаева,
якія плацяць падаткі. Падзякаваў за су
працу кампаніі “Exіmlіzіngs”. Падзяка
ваў і Беларусі за падтрымку ўласнага
вытворцы: “Урад Беларусі кампенсуе
палову працэнтаў па пагадненні аб па
зыцы, каб мы маглі зэканоміць улас
ныя грошы й выкарыстоўваць сучасны
транспарт”, — удакладніў Аляксандр
Сянкевіч.
Амбасадар Ігар Сокал заўважыў,
прайшоўшыся па горадзе, змены да
лепшага, што адбыліся дзякуючы рэ
форме дэцэнтралізацыі: “Мікалаеў, як
і іншыя ўкраінскія гарады, мае магчы
масць абнавіцца. Сёння мы бачым яр
кі прыклад супрацоўніцтва Беларусі
ды Украіны, якая стала другім стратэ
гічным партнёрам для нашай краіны
па аб’ёмах таваразвароту. Летась сума
склала 5,5 мільярда долараў”. Дыпла
мат упэўнены: беларусам за пастаўле
ную тэхніку не будзе сорамна.
Іван Іванаў

Таленты

Па-над межамі песні гучаць
У Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай
літаратуры прэзентаваўся песенны альбом,
створаны нашымі супляменнікамі з Латвіі ды Літвы
Беларусаў, дзе б ні жылі, цягне на Бацькаўшчыну. І
нядаўна быў я сведкам чарговай цёплай творчай сустрэ
чы ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры.
Там праходзіла прэзентацыя песеннага альбома “Хай
шчаслівы ўсе будуць людзі на зямлі”. На ёй гучалі песні
на словы беларускага паэта з Даўгаўпілса (Латвія) Ста
ніслава Валодзькі, ураджэнца Астравеччыны. А спяваў
Сяргей Шабадалаў, які з Браслаўшчыны родам, вядомы
як саліст ансамбля беларускай песні “Світанак” з Вісагі
наса (Літва).
Ва ўтульным пакоі гасцей віталі
гаспадары музея на чале з дырэк
тарам Міхаілам Рыбаковым. Як вя
дома, ён даўно ведае і Станіслава,
і Сяргея — таленавітых землякоў,
якія актыўна працуюць у беларус
кіх суполках, пашыраюць родную
культуру ў замежжы. (Заслугоўвае
павагі, што цяпер супрацоўнікі Му
зея літаратуры праяўляюць вялікую
зацікаўленасць у супрацы з дыяспа
рай. І падобныя творчыя сустрэчы ў
Мінску, мяркуем, прадоўжацца. —
Рэд.) На пачатку імпрэзы Станіслаў
Валодзька расказаў, як ствараўся пе
сенны альбом. А потым Сяргей Ша
бадалаў выканаў шэраг песень на
яго вершы, музыку да якіх напісалі
М. Яцкоў, С. Ціханаў, А. Мядзведзеў,
А. Рудзь.
Быў у зале паэт, бард, кампазітар
Дзмітры Пятровіч. У лірычнай песні

“Рабіны”, што прагучала, музыка — Дзмітрыя, а вершы —
Станіслава. Цёпла сустрэлі гледачы й зусім новую песню
“БЕЛА РУжа суСьвету” (верш Івана Ждановіча, музыка
Алены Пішчыкене з Вісагінаса) у выкананні Сяргея Ша
бадалава. Як бачым, песні лёгка пераадольваюць межы.
Таму сведчаннем і перакладчыцкая дзейнасць Станіслава:
ён спрыяе таму, каб вядомыя іншамоўныя хіты, народныя
песні гучалі й па-беларуску. На гэты раз у яго перакладзе
з польскай гучала песня “Без адпачынку” кампазітара Се
вярына Краеўскага на словы польскай паэтэсы Агнешкі
Асецкай. А Галіну, стрыечную сястру Станіслава, вельмі
кранула песня “Эх, сена духмянае!” — бо нагадала ёй цу
доўную пару сенакосную на роднай
Астравеччыне.
У перапынках між песнямі Ста
ніслаў Валодзька падараваў музею
кніжку сваіх вершаў, нумары газеты
“Уздым”, якую выдае аднайменная
беларуская суполка ў Даўгаўпілсе.
Свой зборнік вершаў падарыў Ста
ніславу й Дзмітры Пятровіч. Яшчэ
адзін душэўны момант імпрэзы: на
ёй Сяргей Шабадалаў сустрэўся з
аднакласніцай. Жанна — жыхарка
Лагойска, яна прыехала на сустрэчу,
што адбылася праз 40 гадоў.
На прэзентацыі было шмат кве
так, добрых пажаданняў. Станіслаў
і Сяргей дарылі гледачам кампактдыскі з песнямі, што гучалі й на прэ
зентацыі. Міхаіл Рыбакоў дзякаваў
паэту і спевакуза цудоўную сустрэ
чу, запрасіў “усіх гасцей — музей
наведваць часцей”.
Лявон Целеш
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Са стужкі навін

Еўрапейскія гульні:
рэальнасць плюс
віртуальнасць
На сайце ІІ Еўрапейскіх гуль
няў з’явіўся прыгожы відэаролік,
які нагадвае: да знакавай падзеі
застаюцца лічаныя дні. Варта па
глядзець! Арганізатары засяроджва
юць увагу, што гледачы на цырымо
ніі адкрыцця Гульняў пабачаць шоу
з эфектамі дапоўненай рэальнасці.
Важкая прысутнасць ІT-тэхналогій у жыц
ці сучаснай Беларусі будзе падкрэслена і нават
пройдзе скразным элементам праз усё шоу — за
кошт згаданага эфекту.
Тэхналогія дапоўненай рэальнасці сёння —
адна з найперспектыўных. Дзякуючы ёй вірту
альныя аб’екты становяцца часткай рэальнага
наваколля. Госці прама на стадыён
 е “Дынама”
пабачаць прыгажосць беларускай флоры й фаў
ны, побач з сабой — нашых жывёл і птушак.
У ІІ Еўрапейскіх гульнях, якія пройдуць у Бе
ларусі з 21 па 30 чэрвеня, паўдзельнічаюць каля
4000 спартсменаў з 50 еўрапейскіх краін. Будзе ра
зыграна 200 камплектаў узнагарод у 23 дысцып
лінах па 15 відах спорту. Набыць квіткі на Гульні
можна на сайце mіnsk2019.tіcketpro.by, працуе й
сетка партнёрскіх кас па Беларусі (больш за 300) у
абласных гарадах і райцэнтрах. І на кожнай спорт
арэне Гульняў будуць абсталяваныя касы.

Прыгожая сіла зямлі
Кантракты на суму каля ста мільёнаў дола
раў заключаны па выніках Міжнароднай выставы
“БЕЛАГРА-2019”. Аграпрамысловы комплекс Бе
ларусі цяпер — на вышыні, дэманструе станоў
чую дынаміку развіцця. Як паведаміў на адкрыцці
выставы Міністр сельскай гаспадаркі й харчаван
ня Анатоль Хацько, па вытворчасці абсалютнай
большасці відаў сельгаспрадукцыі на душу на
сельніцтва Беларусь лідзіруе сярод краін СНД.

БЕЛТА
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кола дзён
МАЗы Мікалаеву — да твару!

На выставе “БЕЛАГРА-2019”

Сёння ў структуры беларускага экспарту пра
дукцыя сельскай гаспадаркі займае 16 %. Аграрны
форум стаў традыцыйным, ён штогод збірае як бе
ларускіх аграрыяў, так і замежных іх калег і парт
нёраў. Сёлета ў выставе паўдзельнічала каля 560
кампаній з 29 краін, у тым ліку з Аўстрыі, Вялі
кабрытаніі, Германіі, Ізраіл я, Казахстана, Канады,
Кітая, Польшчы, Расіі, ЗША, Украіны, Францыі.
Пошукі перспектыўных кірункаў развіцця
аграпрамысловага комплексу прадаўжаюцца, і
падобныя міжнародныя выставы даюць магчы
масць абагульняць сусветны досвед, заключаць
узаем
 авыгадныя кантракты.

Пабачым іх у Слоніме
Кнігі-пераможцы XVІ Міжнароднага конкурсу
дзяржаў СНД “Мастацтва кнігі” і 58-га Нацыяналь
нага конкурсу “Мастацтва кнігі” будуць прадстаў
лены на Дні беларускага пісьменства ў Слоніме.
Пра тое паведаміла журналістам начальніца ўпраў
лення выдавецкай і паліграфічнай дзейнасці Мі
нінфармацыі Алена Паўлава. Усяго ў Слоніме бу
дзе паказана некалькі тысяч беларускіх выданняў, у
тым ліку й пераможцы згаданых конкурсаў.
На конкурсе дзяржаў СНД (Баку, 30-31 мая)
беларускія кнігі атрымалі 20 узнагарод, у тым лі
ку Гран-пры: яго ўдастоена персанальная энцык
лапедыя “Янка Купала” выдавецтва “Беларуская
энцыклапедыя імя П. Броўкі”. У 11 намінацыях
творы беларускіх кнігавыдаўцоў занялі 8 пер
шых месцаў, адно другое і адно трэцяе месца.
Дзевяць выданняў удастоены спецыяльных дып
ломаў. Увогуле, заўважыла Алена Паўлава, Бела
русь па колькасці ўзнагарод за 16 гадоў існаван
ня конкурсу СНД займае першае месца. Штогод
нашы выданні атрымліваюць узнагароды, а ўсяго
за гісторыю конкурсу мы атрымалі 151 дыплом і
9 Гран-пры.
Падрыхтаваў Іван Ждановіч

кола дзён
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Разам

Хоць і ў Неапалі ды ў Рыме, але ж думкамі на Радзіме!
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
(Мы пра курсы пісалі: на іх
былі беларусы з Арменіі, Італіі,
Казахстана, Латвіі, Літвы, Поль
шчы, Расіі, Узбекістана, Украіны
і Эстоніі. — Гл: “З родных кры
ніц” — ГР, 26.04.2019. — Рэд.)
Скажам, Дзень касманаўты
кі адсвяткавалі ў абсерваторыі
Неапаля з дарослымі й малень
кімі з нашага “Славянскага ко
ла”. Хоць касмічныя караблі
там не рабілі, але самалёцікі
дзецям змайстравалі — спада
баліся ім, і пра нашу беларуску,
першую ў свеце касманаўтку
Валянціну Церашкову ім рас
казалі. Потым — Пасху свет
лую адзначылі. Былі таксама на
прыёме, прысвечаным запален
ню агню Еўрапейскіх гульняў
у Рыме: там нашы песні бела
рускія праспявалі. Яшчэ пабылі
на сустрэчы дэкана факультэта
міжнародных адносін БДУ Вік
тара Шадурскага з ягонымі ка
легамі з універсітэта ў Неапалі
“L’Orіentale” (гэта Універсітэт
усходніх моваў). Потым і Дзень
Перамогі адсвяткавалі. А пла
наў наперадзе — яшчэ больш”.
Таццяна размяшчае на сва
ёй старонцы спасылкі на на
шу газету ў ПДФ-фармаце, а
таксама розныя матэрыялы,
відэаролікі, прысвечаныя Еў
рапейскім гульням. І пра бяз
віз, і пра камфортны аэрапорт
Мінск, і сімвал Лесік там ёсць,
і аповед пра першае ў свеце ва
сільковае марожанае… Што да
фотавыставы “Беларусь спар
тыўная”, то зладжана яна, пі
ша Таццяна, “у адпаведнасці

Юныя беларусы Рыма фатаграфуюцца на памяць
з беларускімі чэмпіёнамі ды Лесікам. 3 мая 2019 года

з пагадненнем, падпісаным
15.01.2019 паміж фондам “Ды
рэкцыя Еўрапейскіх гульняў
2019 года” і Культурнай асацы
яцыяй “BELLARUS” г. Неапаля
аб супрацы ў сферы прапаган
ды, інфармацыйнага прасоўван
ня й прыцягнення ўвагі міжна
роднай грамадскасці, у тым ліку
беларускай дыяспары за мяжой
да ІІ Еўрапейскіх гульняў. Наша
суполка сумесна з Ганаровым
консульствам Беларусі ў Неапа

лі зладзіла фотавыставу пры
падтрымцы Амбасады Беларусі
ў Італіі, муніцыпальнага савета
й мэра Неапаля”. У часе працы
фотавыставы яна была прад
стаўлена й мэтавай аўдыторыі:
студэнтам Навуковага ліцэя го
рада імя Дж. Маціні (з 24 па
30 мая), а таксама спартсменам
і заўзятарам спартцэнтра “Кода
кан” (з 31 мая па 7 чэрвеня).
Вядома ж, клопатаў у бела
русаў Неапаля ў сувязі з гэтым

праектам было нямала. У дні
адкрыцця выставы ў згаданых
установах на імпрэзе былі прад
стаўнікі адміністрацыі горада,
і вядомыя ў спартыўнай сфе
ры людзі. Сярод іх і спартсме
ны Антоніа і Джавані Эспазіта,
Крысціян Парлаці: яны паў
дзельнічаюць у ІІ Еўрапейскіх
гульнях у Мінску; знакамітыя
трэнеры Джузэпэ і Лука Мар
мі, Джанлука Пунца ды многія
іншыя. “Праект “Беларусь спар
тыўная” мае вялікі розгалас у
нашым горадзе, — паведамляе
Таццяна Пумпулева. — І мы
бачым вялікую эфектыўнасць
яе ў падняцці агульнага іміджу
нашай краіны, што надзвычай
важна да Еўрапейскіх гульняў у
Мінску. Ёсць у неапальцаў жы
вое захапленне, зацікаўленасць,
многія жадаюць наведаць Бела
русь, каб на свае вочы пабачыць
і краіну, і самі спаборніцтвы”.
Таццяна выказвае асаблівую
й шчырую ўдзячнасць Амбаса
дзе Беларусі ў Італіі за апека
ванне праектам, прадастаўленне
матэрыял аў для пашырэння ін
фармацыі пра Гульні, садзеянне
ва ўрэгуляванні пытанняў да
стаўкі фотавыставы (а яна яшчэ
ў Неапалі). Удзячнасць — і Га
нароваму консульству Беларусі
ў Неапалі: “за аказаную пад
трымку й канкрэтную дапамогу
ў арганізацыі цыклу імпрэзаў
па прапагандзе, інфармацый
ным прасоўванні, прыцягнення
ўвагі міжнароднай грамадскас
ці да ІІ Еўрапейскіх гульняў”.
Цёплыя словы Таццяна адрасуе
таксама Нацыян
 альнаму алім

пійскаму камітэту Беларусі,
Дырэкцыі Другіх Еўрапейскіх
гульняў 2019 года — за прад
стаўленую
фотаэкспазіцыю
“Беларусь спартыўная”.
Пашанцавала, можна ска
заць, і беларусам Рыма: 3 мая
пабывалі некаторыя з іх на ўра
чыстай цырымоніі запальвання
агню ІІ Еўрапейскіх гульняў у
музейным комплексе Ara Pacіs
Museum, дзе знаходзіцца Алтар
міру. “Мы даведаліся пра ўра
чыстасць ад прадстаўнікоў Ам
басады Беларусі ў Італьянскай
Рэспубліцы, — напісала ў рэдак
цыю Ніна Пашчанка, прэзідэнтка
Культурна-адукацыйнага цэнтра
“Францыск Скарына”. — Тац
цяна Сяргееўна Тыльковіч, віцэпрэзідэнтка цэнтра, размясціла
інфармацыю ў нашай групе ў
Вацапе: яна там называецца “Де
вочки из Беларуси в Италии”.
Дзякуючы такой групе й зносяц
ца многія нашы суайчынніцы ў
Рыме. Вось і ўзнікла прапанова
падтрымаць нашых суайчынні
каў на цырымоніі. Так і зрабілі.
Бацькі, дзеці сабралі актыўную,
шматколерную групу падтрым
кі. Гэта было яркае, незабыўнае
мерапрыемства! Дзеці фатагра
фаваліся з вядомымі беларускімі
чэмпіёнамі! А які прыгожы фа
кел-паходня! Дзецям яшчэ, каза
лі мне, вельмі спадабаўся сімвал
свята — лісяня Лесік”.
Дзякуем, паважаныя сяб
ры, за тое, што хоць і жывяце
ўдалечыні ад Бацькаўшчыны, у
Неапалі ці ў Рыме, але ж думка
мі з намі, на Радзіме!
Іван Іванаў

Напярэдадні

Гісторыя ў Мірскім фармаце
Фэст “Кніжныя сустрэчы
ў Мірскім замку” збярэ
15 чэрвеня пісьменнікаў,
краязнаўцаў, чытачоў. Да
імпрэзаў змогуць далучыцца
й шматлікія наведнікі
замкавага комплексу.
Гістарычная кніга выхо
дзіць на авансцэну. І не дзе-не
будзь, а ў знакамітым замку з
500-гадовай гісторыяй. Пэўна
ж, “Кніжным сустрэчам у Мір
скім замку” будзе камфортна. 20
выдавецтваў краіны прывязуць
на фэст навінкі, 60 пісьменні
каў сустрэнуцца з чытачамі,
27 краязнаўцаў падзеляцца до
сведам сваёй працы. Свята пач
нецца з тэатралізаванага прад
стаўлення ў замкавым дворыку.
Чакаецца шмат гасцей, турыс
таў, у тым ліку й замежных. Да
рэчы, летась квіткі ў “Замкавы
комплекс “Мір” набылі каля
320 тысяч турыстаў, а едуць жа
й “проста паглядзець”.
На прэс-канферэнцыі ў До
ме прэсы з праграмай фэсту
журналістаў знаёміў дырэктар
Гродзенскага філіяла “Белсаюз
друку” Павел Скрабко. Патлу
мачыў: сустрэчы пісьменнікаў і
чытачоў у рэгіёне ладзіліся ўжо
два гады запар, сёлета ж Мір су
стракае фэст упершыню. За ідэю
правесці “Кніжныя сустрэчы
ў Мірскім замку” арганізатары
ўхапіліся адразу. І сімвалічна,
што першай на фэсце будзе прэ
зентавана кніга Анатоля Бутэві
ча “Гісторыя Мірскага замка”.

Чаму гераіняй фэсту стане
гістарычная кніга? Пра тое па
разважаюць за фэстаўскім круг
лым сталом “Гістарычная кніга
ў сучасным грамадстве”. Як ідзе
падрыхтоўка да яго, расказаў
дырэктар выдавецтва “Мастац
кая літаратура” Аляксандр Ба
дак. Ён акцэнтаваў увагу, што
гістарычная літаратура сёння
вельмі папулярная: “Апроч на
вукоўцаў і спецыял істаў па гісто
рыі за круглым сталом збяруцца
й вядомыя пісьменнікі: Людмі
ла Рублеўская, Валеры Казакоў,
Навум Гальпяровіч, Анатоль Бу
тэвіч. Кожны з іх працуе ў гіста
рычным жанры й мае там сваю
дзялянку. Людміла Рублеўская
піша прыгодніцкія раманы, Ана
толь Бутэвіч — дакументальныя
творы, Навум Гальпяровіч звяр
таецца да гісторыі СССР, Вале
ры Казакоў распавядае пра пас
ляваенны час. А вырашылі мы
сабрацца-пагаварыць, бо гіста
рычная тэма шырэйшая, чым
яна ёсць у беларускай літарату
ры. У літаратуры замежжа часта
назіраецца перасячэнне жанраў:
дакументальнага, дэтэктыва й
фантастыкі. Таму, з улікам го
ладу чытачоў на гістарычную
літаратуру, трэба да таго ставіц
ца пільна, з яшчэ большай пава
гай”. У выдавецтве “Мастацкая
літаратура” выходзіць збор тво
раў Уладзіміра Караткевіча ў 25
тамах. Аляксандр Бадак лічыць:
гэта адзін са значных і запатра
бавальных чытачамі праектаў.

Выдавецтва “Беларуская Эн
цыклапедыя імя Петруся Броў
кі” прадставіць на фэсце серыю
кніг на тэму Вялікай Айчыннай
вайны. А “Беларусь” прэзентуе
выданні “Беларусь. Праз ста
годдзі ў будучыню”, “Кастусь
Качан” ды іншыя.
На прэс-канферэнцыю прый
шлі й пісьменнікі. Расказвалі,
якія кнігі пакажуць у Мірскім
замку. Віктар Хурсік распавёў
пра свой твор “Vale. Кніга пра
род і лёс Магдалены Радзівіл”.
Больш за 20 гадоў пісьменнік,
выдавец і краязнаўца даследуе
лёс харызматычнай жанчыны,
бо нарадзіўся ж непадалёк ад яе
былога маёнтка. Магдалена Ра
дзівіл з роду Завішаў была ме
цэнаткай, грамадскім дзеячам
на мяжы XІX—XX стагоддзяў.
Яна спрыял а выхаду ў свет мно
гіх беларускіх кніг (у тым ліку
й “Вянка” Максіма Багдано
віча), беларускаму перыядыч
наму друку. Княгіня стварала
беларускія школы, развівала
беларускамоўны касцёл. Вік
тар Хурсік выкарыстаў больш
за 300 гістарычных дакументаў,
знойдзеных у архівах розных
краін, каб паўней раскрыць воб
раз падзвіжніцы. “Увогуле ж пы
танне пра фінансаванне нацыя
нальных рухаў на пачатку XX
стагоддзя й вызвалення з-пад
расійскага імперскага прыгнёту
ніхто не даследаваў, — тлума
чыў Віктар Хурсік. — Я ж даку
ментальна паказаў, як адбывала

Сцэна з пастаноўкі “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”
паводле Уладзіміра Караткевіча ў Мірскім замку

ся стаўленне таго, пра што й пра
каго сёння мы з гонарам кажам:
газеты “Наша Ніва”, выдавецтва
“Загляне сонца і ў наша вакон
ца”, дзеячаў Янку Купалу, Бра
ніслава Эпімаха-Шыпілу”.
Пісьменніца Людміла Руб
леўская прадставіць у Міры кні
гі “Рыцары і дамы Беларусі”,
“Авантуры Вырвіча з банды Чор
нага Доктара” і “Авантуры Пра
нціша Вырвіча, шкаляра і шпе
га”. Дарэчы, здымкі кінафільма
па апошняй кнізе праходзілі ў
тым ліку і ў Мірскім замку.
Замкавы комплекс “Мір”, га
варылася на прэс-канферэнцыі,
таксама займаецца выдавецкай
дзейнасцю. 35 099 асобнікаў —
такі агульны тыраж яго выдан
няў з 2011 па 2018 год, калі не
ўлічваць тыражы рэкламных і
выставачных буклетаў, іншай
друкаванай прадукцыі. Усе яны
рэалізуюцца праз уласную краму
й адпаведныя кнігарні Мінска.
Дырэктар “Замкавага комплекса

“Мір” Аляксандр Лойка расказаў,
што выданні будуць прадстаўле
ны й на фэсце. Наведнікам “Кніж
ных сустрэч у Мірскім замку”,
пэўна, спадабаюцца кнігі пра
ранейшых уладальнікаў Мірска
га замка: “Мікалай Крыштаф Ра
дзівіл Сіротка, віленскі ваяв ода”,
“Род Іллінічаў у Вялікім Княстве
Літоўскім у XV–XVІ стагоддзях”
і “Князья Витгенштейны и их
владения в Российской империи
в XІX веке”. Прадставяць на фэс
це й выданні “Фарміраванне ка
лекцый музея. Замкавы комплекс
“Мір” (1989—2015 гады)”, “Ва
енныя трыумфы эпохі Вялікага
Княства Літоўскага” ды іншыя.
Арганізатары свята — мініс
тэрствы інфармацыі, культуры
Беларусі, Гродзенскі абвыкан
кам, Карэліцкі райвыканкам,
Гродзенскі філіял РУП “Белса
юздрук”, музей “Замкавы комп
лекс “Мір”, ААТ “Белкніга”.
Ганна Лагун.
Фота аўтара.
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Шлях
“Полымя міру”
ў Беларусь,
на ІІ Еўрапейскія
гульні дзякуючы
беларускім альпіністам
пад кіраўніцтвам
Аляксандра
Гадлеўскага ўпершыню
пралёг і праз
найвышэйшую горную
вяршыню Еўропы

Голас Радзімы чацвер, 13 чэрвеня, 2019
“Полымя міру” на вяршыні Манблан! Злева направа:
Максім Вінчэўскі, Міхаіл Макеенка, Міхаіл Вайцюк,
Аляксандр Вайцюк. Фатаграфуе Дзяніс Жыдкоў.

Мегаплан
пад назваю Манблан
Пакараць горныя вяршы
ні — гэта, падаецца мне, зусім
не алімпійская лексіка. Ну якая
там пакора? Вяршыня хіба што
міласціва дазваляе адчайным
смельчакам узысці на яе, зра
біць там з дзясятак здымкаў ды
спусціцца жывымі ў зону звыч
нага камфорту. Як кажуць рус
кія, дай Бог унести ноги… Вяр
шыня праяўляе да вас літасць і
высакародства — то навошта
крыўдзіць яе словам з коранем
“кара” ды асацыяцыяй з пака
раннем? Яшчэ з часоў горных
турпаходаў сярэдзіны 80‑х (За
ходні Каўказ, Карпаты…) мне
больш даспадобы ёмкае слова:
узыходжанне. У ім няма й следу
непазбежнага канфлікту заваёў
нікаў і заваяваных. Няма прыха
ванага самаўзвышэння альпініс
таў ці горных турыстаў. Да таго
ж люструецца працэс пераадо
лення і знешняй перашкоды, і
кірунак бясконцага руху, росту
чалавечага духу. Я нават сказаў
бы: гэта і ёсць сапраўды подзвіг,
бо “движение” ў рускай мове й
ёсць рух.
Яшчэ ў 85‑м на Заходнім
Каўказе я чуў ад турыстаў з Са
лігорска, з якімі хадзіў у пер
шую сваю горную “двойку”, імя
альпініста Аляксандра Гадлеў
скага. Яно ўсплыло ў памяці, ка
лі ў сярэдзіне красавіка, потым
на пачатку мая ў публікацыях
Інэсы Плескачэўскай у газеце
“Беларусь сегодня”, на інтэр
нэт-партале ды ў іншых вы
даннях ВД “БС” з’явіліся вест
кі пра цікавы, назавем яго так,
мегапраект Манблан. Спачатку
была публікацыя “Пламя мира.
Путь на Монблан” (13.04.2019)
з падзагалоўкам “Белорусские
альпинисты поднимут на гору
Монблан огонь ІІ Европейских
игр “Пламя мира””. Гэта й быў
старт праекта Выдавецкага дома
“Беларусь сегодня” — паэтап
ны, напоўнены дэталямі аповед
пра ўнікальную задуму каманды
беларускіх альпіністаў: падняць
на Манблан (а гэта найвышэй

Каманда падымаецца ў горы, наперадзе — Міхаіл Вайцюк

шы пункт кантынента) агонь ІІ
Еўрапейскіх гульняў “Полымя
міру”.
Ніхто ў Еўропе такога
раней не рабіў
У чым фішка праекта? Цы
тую тэкст: “Ніхто ў Еўропе та
кога не рабіў. Ніколі. Мы будзем
першымі. Гэта ўнікальная па
дзея ў спартыўнай гісторыі не
толькі нашай краін
 ы, але і ўсёй
Еўропы. Мы можам!”.
Далей у публікацыі — аб
вестка, што “з камандай аль
піністаў на Манблан ідзе наш
карэспандэнт у Еўрапейскім са
юзе Інэса Плескачэўская і паза
штатны фотакарэспандэнт Мі
хаіл Пяньеўскі. Яны раскажуць і
пакажуць, як альпіністы будуць
рыхтавацца да ўздыму і пракла
даць дарогу на снежных схілах”.
І сапраўды: пазней друкаваліся і
аператыўныя рэпартажы з мес
ца падзеі. А спачатку чытачоў
пасвяцілі ў сам праект. Ён такі:
каманда прыбудзе ў італьян
скі горад Курмаёр 25 красавіка,
пачне рыхтавацца да закіду ў
горы экспедыцыйнага начыння.
Потым — рух у базавы лагер:
амаль на 3100 метраў над уз
роўнем мора. Праца ўскладне
ная, бо “ўздым на пачатку мая,
па сутнасці, зімовы, цяпер на
вяршыні ад –15 да –24 граду

саў. У сезон гэты шлях займае
7–9 гадзін, але мы ідзем не ў се
зон, летась у некаторых узыход
нікаў на тое сышло два дні. Як
будзе ў нас? Прадказваць ніхто
не бярэцца”.
Да вяршыні беларусы прабі
лі сцежку праз снягі, пазначылі
вешкамі (а зімой сцежку, чыта
ем у рэпартажах пазней, горныя
вятры замятаюць снегам вока
мгненна…). І першы раз альпі
ністы падняліся на вяршыню:
узыходжанне заняло 5 дзён. У
аператыўным рэпартажы, зме
шчаным на партале “БС”, Інэса
пісала, што 1 мая пяцёра бела
рускіх альпіністаў з каманды,
якая падыме агонь ІІ Еўрапей

скіх гульняў на найвышэйшы
пункт Еўропы, узышлі на вяр
шыню. Гэта былі Дзяніс Жыд
коў, Максім Вінчэўскі, Міхаіл і
Аляксандр Вайцюкі ды Міхаіл
Макеенка. А чацвёра іншых чле
наў каманды (Арцём Барбулат,
Уладзіслаў Каган, Віктар Лутаў
і Вадзім Фралоў) забяспечвалі
ўздым штурмавой групы, пад
няўшы неабходнае начынне, і
засталіся чакаць асноўны склад
каманды на палове шляху: паміж
вышынямі 4000 і 4810 метраў.
Далей можна, што называецца,
выдыхнуць: “Зараз каманда ў
поўным складзе — дзевяць ча
лавек — спусцілася і начуе ў
аварыйнай хаціне Ганела на
вышыні 3070 м”. Раніцай 2 мая
альпіністы спусціліся ўніз для
адпачынку, чакалі прыбыцця
агню. І потым — уздымалі яго
на вяршыню.
Яшчэ адзін, зыходны й важ
ны момант у праекце: 3 мая ў
Рыме, у музейным комплексе
Ara Pacіs Museum, дзе знахо
дзіцца Алтар міру, быў запале
ны агонь ІІ Еўрапейскіх гульняў,
сімвалічна празваны “Полымя
міру”. Пра тое расказвалі многія
СМІ, а калі пішуцца гэтыя на
таткі, тое полымя падарожнічае
па ўсіх абласцях, розных гара
дах і знакавых месцах Беларусі.
Між тым Інэса робіць акцэнт:
“Еўрапейскі алімпійскі камі

Максім Вінчэўскі робіць горны макіяж: каб не абгарэць

тэт прыняў рашэнне, што агонь
усіх наступных гульняў будзе
запальвацца менавіта тут — Бе
ларусь закладвае традыцыі для
ўсяго кантынента”.
Дарэчы, у эстафеце дастаўкі
агню ў Беларусь, цяпер мы ве
даем, былі заняты й байкеры з
клуба The One Chapter Belarus:
4 мая матацыклісты прывезлі
агонь у Курмаёр, знакаміты гар
налыжны курорт. Адтуль альпі
ністы й рушылі з агнём да вяр
шыні. Ён апынуўся на Манблане
6 мая, і ў той жа дзень яго вяр
нулі байкерам — пачалася эста
фета “Полымя міру” па Еўропе.
Зрэшты, пра тое раскажам далей
больш падрабязна.
Гор у Беларусі няма,
альпінізм — ёсць
Як бачым, шлях з агнём на
Манблан — гэта была найця
жэйшая частка эстафеты. Але,
запэўніў чытачоў газеты “Бела
русь сегодня” перад пачаткам
праекта кіраўнік экспедыцыі,
старшыня Беларускай федэра
цыі альпінізму Аляксандр Гад
леўскі, такое беларускім альпі
ністам пад сілу: “Мы ў нашых
хлопцаў верым: яны зробяць”.
Ужо ў тым, першым тэксце з
Манбланскага праекта (а ўвесь
цыкл можна чытаць як на пар
тале “БС” www.sb.by, так і на
асабістым сайце Інэсы Плеска
чэўскай www.pleska.іnfo) жур
налістка разважае, што занесці
агонь Еўрапейскіх гульняў на
Манблан (4810 метраў) — гэта
вельмі сімвалічна. Бо, нагадвае,
гісторыя сусветнага альпініз
му там і пачыналася: 8 жніўня
1786 года. У даваенны час ён
быў і ў праграме Алімпійскіх
гульняў, уручаліся залатыя ме
далі па альпінізме. І яшчэ ці
кавая інфармацыя з тэксту: на
летняй Алімпіядзе‑2020 у Токіа
ўпершыню разыграюць медалі
ў спартыўным скалалазанні. Ці
кава, ці паўдзельнічаюць нашы
спартсмены? Хочацца верыць!
Бо, як даводзіць Аляксандр Гад
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Каманда беларускіх альпіністаў.
Першы рад злева направа: Арцём Барбулат,
Віктар Лутаў, Дзяніс Жыдкоў, Аляксандр Гадлеўскі,
Уладзіслаў Каган, Міхаіл Вайцюк.
Другі рад злева направа: Міхаіл Макеенка,
Вадзім Фралоў, Аляксандр Вайцюк, Максім Вінчэўскі.

прафесар Валянцін Граковіч, ін
жынеры Міхаіл Мельнікаў, Ана
толь Шалковіч, Дзяніс Жыдкоў,
вядомыя лекары Эдуард Ліпень,
Валеры Майсеенка ды многія,
многія іншыя, сапраўдныя пра
цаўнікі нашай высокаадукава
най краін
 ы”.
У публікацыях Інэсы Плес
качэўскай была прадстаўлена
каманда, пададзены здымкі бе
ларускіх альпіністаў, якія па
дымалі на Манблан агонь Еў
рапейскіх гульняў — спачатку
ў тэксце “Кому доверят факел”
(23.04.2019), потым — і па вы
ніках Манбланаўскага праекта
(“Как белорусские альпини
сты подняли “Пламя мира” на
Монблан” — “Народная газета”,
10.05.2019).
Агонь асвятляе вяршыню!
Вернемся ў дні сёлетняга
мая, што сталі ўжо часткаю гіс

най ночы ісці было цяжка, але ў
зададзены пункт — на вышыню
4000 м — выйшлі. Там яшчэ ў
папярэднім узыходжанні яны
знайшлі пятачок, на якім мож
на змясціць адну палатку. І вось
6 мая ў тры гадзіны ночы, калі
яшчэ цёмна, але снег цвёрды —
ісці па такім прасцей — хлопцы
выйшлі на штурм Манблана з
паходняю і лампадаю “Полы
мя міру”, з дзяржаўным сцягам
Рэспублікі Беларусь. Некалькі
гадзін цяжкай працы — у нека
торых месцах снег быў амаль па
пояс, але маршрут быў ім ужо
вядомы, пройдзены за пару дзён
да таго — і яны на вяршыні. Фа
кел запалены, фатаграфіі зроб
леныя: “Ура!”.
Потым яшчэ быў доўгі
шлях альпіністаў уніз: “6 мая ў
19.00 нашы, без перабольшан
ня, гераічныя альпіністы пера
далі паходню з “Полымем міру”

Свяці, “Полымя міру”!
Працягласць маршруту эстафеты агню ІІ Еў
рапейскіх гульняў “Полымя міру” па Беларусі да
стадыёна “Дынама” — звыш 7700 кіламетраў.
Маршрут арганізатары ІІ Еўрапейскіх гуль
няў прадумалі загадзя. Яшчэ на пачатку красаві
ка было абвешчана: 3 мая запаляць яго ў Рыме,
пасля ён падымецца на гару Манблан, пройдзе
байкерам. “Мы будзем везці яе
па Еўропе гэтак жа надзейна, як
хлопцы падымалі агонь на Манб
лан”, — сказаў кіраўнік байкер
скага клуба The One Chapter
Belarus Яўген Бейзак, прымаючы
паходню з рук Міхаіла Вайцю
ка”. І эстафета агню ІІ Еўрапей
скіх гульняў “Полымя міру” пра
доўжыла свой шлях па Еўропе.
Усё пачынаецца
з сяброўства
Пісаць па слядах чужых пуб
лікацый, з другіх рук — не надта
творчая праца. Але, на мой по
гляд, у дадзеным выпадку па
трэбная. Бо ўсё ж праект Манб
ланскі таго варты, і хочацца, каб
як мага больш людзей у свеце
пра яго ведалі. Што многае мо
гуць беларусы! І што каштоўная
ды прыгожая справа зроблена,
пакладзена ў скарбонку Алім
пійскага руху, на карысць Баць
каўшчыны! Чытачоў у нашай
газеты менш, чым на партале
ВД “Беларусь сегодня”. Затое
яны па ўсім свеце. І да таго ж
сацыяльна актыўныя. Спадзя
юся, і дзякуючы нашай газеце
розгалас пра Манбланскі праект
пойдзе шырока.
На выкарыстанне мной матэ
рыялаў пры падрыхтоўцы тэкс
ту пагадзілася Інэса Плескачэў
ская. І яна ж удакладніла: няма
пярэчанняў і з боку кіраўніцтва
ВД “БС”. А ў адказ на маё захап
ленне, як здорава ўсё атрымала
ся, напісала: “Дзякуй за добрыя
словы ў адрас майго Манблан
скага праекта! І гэта вы яшчэ не
ведаеце, як ён нарадзіўся!..”
Аказваецца, якраз сяброў
скія кантакты, якіх багата ў сям’і
журналісткі, паспрыялі таму, каб
спачатку ўспыхнула маленькая
крэатыўная іскрынка. Якая по
тым, што сімвалічна, разгарэ
лася ў полымя: “У канцы міну
лага года сядзеў у нас у гасцях
Аляксандр Гадлеўскі, старшыня
Беларускай федэрацыі альпініз
му. Ён — сябар Міхаіла Пяньеў
скага: Міша з ім хадзіў у горы ў
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па тэрыторыі Італіі, Славакіі, Славеніі,
Венгрыі, Аўстрыі, Чэхіі, Польшчы й
прыбудзе ў Беларусь.
Так і сталася. Цяпер уся Бела
русь асвятляецца “Полымем міру”.
Фотаздымкі, тэлерэпартажы нашых
калег апавядаюць пра святочную ат
масферу, што пануе на шляху эстафе
ты. Усяго ў ёй паўдзельнічаюць 450
факеланосцаў, 100 валанцёраў, і ўвесь
час пры полымі 10 захавальнікаў агню. Паход
ню, зробленую на Навагрудскім заводзе газа
вай апаратуры, бачаць па ўсіх кутках краіны. У
кожнай вобласці “Полымя міру” сустракаюць
урачыстым канцэртам. Дзе пралёг маршрут —
глядзіце тут https://mіnsk2019.by/ru. Эстафета
12 чэрвеня прыбыла ў Нясвіж, затым наведае
гарады, знакавыя месцы Міншчыны.
17 чэрвеня “Полымя міру” сустрэне Мінск, і
завершыцца эстафета ў дзень адкрыцця Гульняў:
21 чэрвеня на стадыён
 е “Дынама”.

маладосці. Мужчыны разважалі:
што б такога зрабіць, каб у часе
Еўрапейскіх гульняў беларускі
альпінізм прагучаў? А я вазьмі
ды скажы: а падніміце, хлопцы,
агонь на вышэйшую гару Еўро
minsk2019.by

торыі Беларусі, алімпійскага ру
ху, альпінізму. Рэпартаж ““Пла
мя мира” начало свой путь на
вершину Монблана” (4.05.2019,
18.49) Інэса пісала тэрмінова ў
нумар, ён — пра цырымонію пе
радачы агню, прывезенага бай
керамі з Рыма, альпіністам. Тое
было ў Курмаёры 4 мая, бліжэй
да поўдня: “Пецярых членаў
штурмавой каманды — Максіма
Вінчэўскага, Аляксандра і Міха
іла Вайцюкоў, Дзяніса Жыдкова
і Міхаіла Макеенкі — тут няма:
яны пайшлі ў горы раней, каб
дайсці да вышыні 2600 метраў,
разбіць там лагер і чакаць пры
быцця паходні з агнём. А заўт
ра, 5 мая, яны панясуць агонь
на вяршыню. Калі ўсё пойдзе
па плане й надвор’е не ўнясе ка
рэктывы, чакаем хлопцаў назад
6 мая вечарам”.
А надвор’е‑такі карэктывы
ўносіла. Невялічкае адлюстра
ванне вялікага драматызму, на
пружанасці тых гадзін знаходзім
ва ўрыўку з рэпартажа, што быў
змешчаны на сайце 6 мая. “Па
чаўся такі снежны шторм, што
альпіністам прыйшлося пра
весці ноч седзячы, падпіраючы
сценкі намётаў. Галоўнае — не
застацца без абароны, хай нават
такой на першы погляд хліпкай,
таму што без намётаў “вера
годнасць абмаражэння ў такіх
умовах, — прызнаецца многае
на сваім альпінісцкім веку паба
чыўшы Віктар Лутаў, — 90%”.
Але абышлося, хаця снежны той
шторм планы нашай штурмавой
пяцёрцы, вядома, зблытаў. Пла
навалі выйсці на штурм на до
світку, а змаглі “высунуць нос”,
па іх уласным выразе, толькі блі
жэй да 11 гадзін. Пасля бяссон

БЕЛТА

леўскі, хоць гор у Беларусі ня
ма (у найвысокай Дзяржынскай
гары вышыня — 345 метраў),
ды альпінізм — ёсць. Прычым,
удакладняе, гэта спорт адукава
ных і адважных людзей. Цыту
ем: “Першая секцыя альпініз
му ў Беларусі была створана да
Вялікай Айчыннай вайны пры
Мінскім медыцынскім інстыту
це, а пасля вайны такія секцыі
з’явіліся ў шматлікіх навучаль
ных установах. Горныя ўзыхо
джанні станавіліся ўсё больш
папулярнымі, секцыі па аль
пінізме ўзнікалі на прадпры
емствах. У 1960‑м на Каўказе
прайшла першая Альпініяда,
якой кіраваў Фелікс Наркевіч.
Тады на Эльбрус (5.642 метры)
падняліся 60 альпіністаў з усёй
Беларусі”.
Слаўная гісторыя! А як раз
віваецца беларускі альпінізм
сёння? Пасля Манбланскага
праекта цікавасць да яго, мяр
кую, павялічыцца. Чытаем у
Інэсы: “На планеце 14 гор-вась
мітысячнікаў, узыходжанне на
кожную з іх — складанае й
небяспечнае мерапрыемства, і
альпіністы да такіх, бывае, рых
туюцца гадамі. Беларусы ўзня
ліся на палову з тых вяршынь,
на самыя высокія пункты ўсіх
кантынентаў. “Самае галоў
нае, — кажа Аляксандр Гадлеў
скі, — што гэтую працу выкон
ваюць адукаваныя, прафесійна
падрыхтаваныя людзі, сярод
якіх майстры спорту, “снежныя
барсы”, кандыдаты навук —
Віктар Парашкоў, Леанід Ла
зоўскі, Уладзімір Ганапольскі,
Яўген Нагатоў, Аляксандр Дуб
роўскі, Сяргей Стацэвіч, Ста
ніслаў Шабуня, Віктар Лутаў,
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Аляксандр Гадлеўскі

пы! Вунь жа кітайцы ўздымалі
алімпійскі агонь на Эверэст. (Ра
ней Інэса працавала ўласным ка
рэспандэнтам газеты “Беларусь
сегодня” ў Кітаі. — І. Ж.). І вось
цяпер маем вынік! Якіх намаган
няў каштавала тое Аляксандру
Гадлеўскаму — асобная гісто
рыя… Але што радуе: федэрацыя
нават атрымала мэтавы грант ад
Еўрапейскага алімпійскага камі
тэта на гэты ўздым! Праўда, ЕАК
настаяў, каб агонь уздымалі не на
Эльбрус, а на Манблан. Гэта бы
ла самая неверагодная прыгода
ў маім жыцці, хоць я сама прай
шла толькі частку Манбланскага
маршруту, па якім потым узно
сілася “Полымя міру”. І, мушу
прызнацца, не дайшла нават да
той вышыні, на якую планавала
падняцца. Але хлопцы сказалі,
што летам змагу тое зрабіць —
мяркуюць па тым, як я ішла з
імі зімой. Увогуле, я вельмі рада,
што ўсё ў нас так склалася”.
Вяртаюся да таго, з чаго па
чаў: пакарэнне ці ўзыходжанне?
Магчыма, гэта мае толькі раз
вагі — аб прыхаваным, глы
бінным сэнсе вядомых словаў.
Аднак, прачытаўшы рэпартажы
калегі з Манбланскага праекта,
прыходжу да высновы: дробязяў
у такіх рызыкоўных узыходжан

У гэтым “завоблачным” намёце на вышыні 4000 метраў
альпіністы правялі ноч з 5 на 6 мая

нях не бывае. Як, дарэчы, і ў ду
хоўным жыцці людзей, народа.
За кожным словам стаіць думка,
за кожнай думкай — энергія, а
за энергіяй — справа. Памята
еце знакамітае: “Як вы лодачку
назвалі — так яна і паплыве”?
Ці яшчэ: “Будзьце асцярожныя
ў сваіх жаданнях: яны маюць
уласцівасць спраўджвацца”.
Беларусам ніколі не было ўлас
ціва некага пакараць (хай даруюць
мне тыя, хто чытае нашу гісторыю
без рамантычных акуляраў). Нам
(спадзяюся, пераважнай большас
ці) заўсёды хочацца ісці Шляхам
Згоды, прыўздымацца над сіту
ацыяй, калі яна зносіць у балота
спрэчак, непаразумення. Узыхо
дзіць, нікому не робячы шкоды ці
прымусу. Бо мы ж памятаем Баг
дановіцкае, што “ўсе разам ляцім
да зор”. Адсюль, дарэчы, бяруць
пачатак і тыя міратворчыя ініцы
ятывы, з якімі Беларусь выступае
апошнім часам на міжнароднай
арэне. А хто хоць трохі спрабаваў
разабрацца ў беларускай менталь
насці, той ведае: нам часам лягчэй
саступіць у шчырым спаборніц
тве, чым пераступіць цераз чала
века. Лепш — узважыць усе ры
зыкі, чым безаглядна рынуцца да
прывіднай славы. У гэтым сэнсе,
дарэчы, павучальны штрышок з
альпінісцкай біяграфіі дасведча
нага Віктара Лутава — ён жа сам
на вяршыню Манблана не ступіў,
але шмат папрацаваў у дапамож
най групе. Быў выпадак, давед
ваемся з рэпартажаў, калі ён літа
ральна 100 метраў не дайшоў да
звання “Снежны барс”, бо вярнуц
ца з гор жывым — гэта, безумоў
на, важней.
Помніцца, у маі 1998‑га пер
шы беларускі альпініст Віктар
Кульбачэнка (у 2007‑м ён тра
гічна загінуў у Падмаскоўі —
“пайшоў на іншыя вяршыні”,
як пісаў Юры Вельтнер) узы
шоў на самую высокую вяр
шыню планеты — гару Эверэст
(8.848 м). Мы сустрэліся з ім
у Мінску пасля вяртання, пад
рыхтавалі ў часопіс “Беларусь”
цёплы тэкст і падалі на воклад
цы сам Эверэст са здымкам Вік
тара й такім тэкстам: “Вяршыня
свету — Эверэст. Вышэй стаяць
адно вышыні духу”.
Мяркую, Манбланаўскі пра
ект якраз і дапамагае ўсім нам
усвядоміць, што й самі Еўрапей
скія гульні, што пачнуцца ў пя
рэдадзень таямнічае Купальскае
пары, 21 чэрвеня, ладзяцца ў
імя гэтай вялікай, высакароднай
мэты: дзеля нашага бясконцага
ўзыходжання да вышыняў чала
вечага духу.
Іван Ждановіч.
Фота Міхаіла Пяньеўскага
і Дзяніса Жыдкова.
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супляменнікі

Салодкі мёд Бацькаўшчыны

У Лізаветы Глубінец — салодкі момант славы

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Апошняя песня была, да
рэчы, і ў рэпертуары Людмілы
Зыкінай. Гэта шчымлівы аповед
пра выпадак з ваеннага часу, ка
лі беларуска назвала братам
палоненага фашыстамі грузін
скага хлопца, савецкага развед
чыка ў тыле ворага, бачачы яго
ўпершыню — тым і ад смерці
ўратавала. Заканчаецца пес
ня радкамі: “Ничего о них мне
больше не известно,/ Но о брате
и сестре сложили песню./ Мо
жет в Грузии ту песню он услы
шит/ И письмо ей в Белоруссию
напишет”. Гэты год, як вядома,
для Беларусі асаблівы: яна ад
значае 75‑годдзе Вызвалення. І
песня “Помнят люди” ў выка
нанні Лізы Глубінец стварыла ў
зале асаблівую атмасферу”.
З дзевяці гадоў дзяўчына зай
маецца вакалам. Выступае соль
на і ў складзе ўзорнага дзіцячага
вакальнага ансамбля “Очарова
ние” самарскага цэнтра “Твор
чество” — гэта гурт-спадарож

нік заслужанага беларускага
вакальнага ансамбля “Каданс”.
У рэпертуары Лізаветы ёсць
творы сучасных беларускіх,
рускіх, украінскіх, армянскіх
кампазітараў, апрацоўкі народ
ных песень ды шмат іншых.
Больш за 60 дыпломаў лаўрэата,
статуэткі, медалі ды фестываль
ныя падарункі цяпер у яе твор
чай скарбонцы. Сёлета спявачка
паспяхова закончыла 9 класаў у
91‑й школе гарадской акругі Са
мара. Наведвае майстар-класы й
курсы па сумежных профілях:
сцэнічная мова, візаж/грым.
Плануе прадоўжыць вучобу на
аддзяленні “Эстрадны вакал” у
Самарскім музвучылішчы імя
Дз. Г. Шаталава.
Віншуем з цудоўным вы
ступленнем на зямлі продкаў,
Лізавета Аляксееўна! Мяркуем,
атрымаць прэстыжны дыплом
“Залатая пчолка” — гэта як са
лодкага клімавіцкага мёду па
каштаваць. Так трымаць!
Мікалай Бойка

Рупліўцы

Вушаччына —
родная спадчына
Васіль Шалак, маючы пра
піску ў Санкт-Пецярбурзе,
не забывае пра родавыя
вытокі-крыніцы з Вушач
чыны: з вёскі Матырына
Палкоўнік запасу выдаў і
прэзентаваў у Беларусі кнігу на
роднай мове “Роздумы на вяско
вай лаўцы”. Пра тое мы пісалі ў
артыкуле “Ад Матырына пача
так...”. Сёлета ж стала вядома,
што матырынская працавітасць
Васіля Іванавіча, падмацаваная
й афіцэрскім досведам, бярэ
вяршыню пад назвай ПЕРАВЫ
ДАННЕ. Ён паведамляе нам:
ёсць змены ў змесце, і мова сты
лёва наблізіцца да гаворкі зем
лякоў, якім і прысвячае аўтар
працу. Плануе ўжо гэтым летам
прывезці кніжку ў Беларусь.
Застаецца парадавацца за ма
тырынцаў, у якіх ёсць такі зям
ляк! І за спадара Васіля, у якога
ёсць Матырына. А таксама за ўсіх
нас, бо чым больш у свеце белару
саў, што памятаюць пра гістарыч
ную Бацькаўшчыну, тым большы
наш Беларускі Мацярык.
Іван Іванаў

Як справы, дыяспара?

Там, за Уралам
Беларусы ў расійскім
горадзе Кургане імкнуцца
больш расказваць пра
Беларусь, як і пра вядомых
беларусаў у Заураллі
Калі жывеш у Беларусі, то
здаецца: тут і цэнтр сусвету. І
ўсё найгалоўнае адбываецца ў
нашых ваколіцах. Вось і другія
Еўрапейскія гульні сустрэнем, і
75‑годдзе Вызвалення Беларусі
будзем хутка святкаваць. Сот
ні тысяч байцоў розных нацыя
нальнасцяў нашу Бацькаўшчыну

А між тым у Курганскай воб
ласці жывуць тысячы беларусаў!
У кнізе “Зауральцы с белорусски
ми корнями”, якую прэзентавала
Людміла Урванцава напрыкан
цы 2018 года, прыводзяцца ліч
бы: 4175 нашых супляменнікаў
жыве ў Курганскай вобласці, з
іх 1440 — у Кургане. На здымку
разварота кнігі бачым: ёсць “бела
руская раскладка” па раёнах, буй
ных паселішчах на адной старон
цы, а побач — аповед пра лётчыка,
двойчы Героя Савецкага Саюз а

Ансамбль “Журавачка” на пленэры

вызвалялі (у тым ліку і ўраджэн
цы Зауралля), тысячы загінулі,
выганяючы адсюль ворага, — мы
пра тое памятаем. Але ж у інфа
прасторы Беларусі ды Расіі ця
пер ёсць, пэўна, “зоны правалу”,
куды беларускія весткі марудна
ідуць, альбо не даходзяць уво
гуле. Неяк Людміла Урванцава,
якая кіруе беларускай суполкай
у Кургане, скінула нам спасылку
на аматарскі відэафільм. Сюжэт
просты: у адной з вну Кургана ў
студэнтаў пытаюць, што яны ве
даюць пра Беларусь. Вы б толькі
чулі… “Гэта на захадзе нашай
краіны… І, акрамя бульбы, я ні
чога не ведаю пра Беларусь”.
“Што там паважаюць і любяць
культуру. І адна з нацыянальных
страў — бульба”. “Там любяць
есці дранікі, а яшчэ — пляскі,
танцы…”. “Там ёсць Прэзідэнт
Лукашэнка і расце бульба”.

Сяргея Грыцаўца (1909–1939). Ён
родам быў з вёскі Бараўцы (цяпер
Баранавіцкі раён Брэстчыны), а
Першая сусветная вайна пагнала
сям’ю ў бежанцы — трапілі Гры
цаўцы ў Зауралле. Закончыўшы ў
1927‑м сямігодку, юнак і праца
ваў некаторы час там, на станцыі
Шуміха (каля 130 км ад Кургана).
А потым — пайшоў у вялікі свет,
стаў двойчы Героем.
У кнізе сабрана інфармацыя
пра людзей Зауралля, якія маюць
беларускія карані, па розных
прычынах апынуліся за Уралам.
Ёсць старонкі, прысвечаныя Іва
ну Сцяпанавічу Дробышу — ак
цёру Курганскага дзяржтэатра
драмы, заслужанаму артысту
Расіі, афіцэру Сяргею Васілеві
чу Карпуку… Спадзяемся, з ча
сам кніга трапіць у рэдакцыю.
Безумоўна, пашыраць рознаба
ковую інфармацыю пра Белару

сь і беларусаў у расійскай глы
бінцы — вельмі патрэбна. Ну як
далей развіваць стасункі, калі
Беларусь для расіян — цёмны
лес? Пры спасылцы на відэа
фільм Людміла напісала: “Таму
й даводзіцца нам “выходзіць у
людзі”, прыўносіць у грамад
скае жыццё беларускую тэматы
ку. Плануем і праводзім круглыя
сталы ва ўніверсітэтах, у школы
даўно выходзім. Выступаем у
раёнах, вёсках, дзе жывуць на
шчадкі беларусаў-перасялен
цаў. Летам — у піян
 ерлагерах
робім Дні беларускай культуры.
І ў сацсетцы “Одноклассники”
ёсць група “Зауральцы с бело
русскими корнями”.
Адна з умоў для “сінтэзу”
актуальных беларускіх навін у
расійскіх рэгіёнах — гэта, вя
дома ж, візіты саміх беларусаў:
прадстаўнікоў культуры, бізне
су, дыпламатаў. Людміла Рыго
раўна дасылала матэрыялы пра
візіт у горад кіраўніка аддзялен
ня Пасольства Беларусь ў Расіі
ў Екацярынбурзе: Васіль Кунскі
наведаў Курган, правёў дзела
выя сустрэчы й перамовы. Была
й пашыраная сустрэча ва ўрадзе
вобласці. Аб’ём тавараабароту
між Беларуссю і рэгіёнам летась
перавысіў 20 мільёнаў долараў.
Цяпер з Беларусі пастаўляюцца
туды транспартныя сродкі, кам

Беларусы на фестывалі “Соцветие национальных культур”

плектуючыя вырабы, сельгас
тэхніка. Зауралле пастаўляе нам
радыятарную прадукцыю, мед
прэпараты й абсталяванне, аў
тацыстэрны, падшыпнікі, пом
павае абсталяванне. Сёлета
запланаваны ўзаемныя візіты
дэлегацый дзелавых колаў: каб
пашыраць узаемавыгадную су
працу. Заслугоўвае павагі, што
дыпламат знайшоў часу, каб су
стрэцца з актывам Курганскай
грамадскай арганізацыі “Нацы
янальны культурны цэнтр бела
русаў Зауралля “Батькавщина””.
Васіль Кунскі павіншаваў кіраў
ніцу суполкі Людмілу Урванца
ву з днём нараджэння, зрабіў ёй
памятны падарунак. А Людміла
Рыгораўна падарыла госцю пер
шы асобнік згаданай кнігі.
З новых фактаў “беларус
кай прысутнасці” у рэгіёне:
там адкрыўся магазін холдынга
“Беларуская скурана-абутковая
кампанія “Марко””— а ўсяго ў
Расіі, падказвае інтэрнэт, ёсць
такія ў 28 гарадах. У курганскім
магазіне прадаюцца й шкарпэт

Беларусы Кургана з дыпламатам Васілём Кунскім

кі з Брэста. Пра магазіны бела
рускіх прадуктаў — мы раней
пісалі.
На пачатку года Людміле
Урванцавай быў уручаны памят
ны медаль “Ф. Э. Дзержинский”
за патрыятычнае выхаванне
моладзі. Мы, віншуючы супля
менніцу, пажартавалі: у яе меда
ля — ажно тры беларускія бакі.
Бо родам з Беларусі быў Фелікс
Дзяржынскі: ён нарадзіўся 11 ве
расня 1877 года ў сядзібе Дзяр
жынава. Цяпер там, непадалёк
ад вёскі Пятрылавічы Стаўбцоў
скага раёна, створаны Мемары
яльны комплекс “Дзяржынава”.
У Людмілы Урванцавай — бе
ларускія родавыя карані. Да таго
ж уручаў медаль беларус Сяргей
Карпук: ён кіруе рэгіянальным
аддзяленнем Агульнарасійскай
грамадскай патрыятычнай ар
ганізацыі “Ваенна-спартыўны
Саюз М. Ц. Калашнікава” па
Курганскай вобласці, член агуль
нарасійскага праўлення Саюз а.
З майскіх паведамленняў
Людмілы Урванцавай мы веда
ем пра ўдзел актывістаў бела
рускай суполкі ў круглым стале
“Гражданское общество и госу
дарство: проблемы и перспек
тивы взаимодействия”. Супол
ка паўдзельнічала і ў абласным
фестывалі “Соцветие нацио
нальных культур”. А нядаўна
стала вядома, што самадзейныя
артысты ансамбля беларускай
песні “Журавачка” з “Батькав
щины” па запрашэнні Рэспублі
канскага цэнтра нацыянальных
культур прыедуць 28 чэрвеня
ў Беларусь — на святкаванне
75‑годдзя яе Вызвалення.
Чакаем, шаноўныя сябры!
Іван Іванаў

Былі. ёсць. будуць.

Голас Радзімы чацвер, 13 чэрвеня, 2019
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Апошняе жаданне Міхаіла Юрахно
У Сімферопалі са сцен Крымскага федэральнага
ўніверсітэта імя У. І. Вярнадскага праводзілі ў апошні шлях
ураджэнца Свіслацкага раёна Міхаіл
 а Юрахно — доктара
біялагічных навук, прафесара, да таго ж таленавітага
дзіцячага пісьменніка і лаўрэата прэміі
імя Максіма Багдановіча
За тры дні перад тым, як
нястомны вандроўнік, шчы
ры беларус пайшоў у новыя,
незямныя далі, мы гаварылі з ім
па тэлефоне. Ведаў, што адыхо
дзіць. Цяжкая хвароба знясілі
ла, не давала шанцаў доўжыць
шлях зямны. І ён гаварыў пра
наканаванае спакойна. Пра тое,
што варта будзе напісаць на
помніку надмагільным. Шка
даваў, фота адпаведнага няма.
Я ж прыгадала: ёсць, Міхаіл
Уладзіміравіч… Летась на юбі
леі — мы адзначалі 80‑годдзе
земляка — сфатаграфавала яго
з кветкамі. Ён быў вельмі рады,
што здымак атрымаецца неар
дынарны.
Міхаіл Уладзіміравіч мне
сказаў: я адыходжу… І яшчэ
цёплыя словы пра нашае сяб
роўства. Хоць жыў ён у Сімфе
ропалі, але мы сябравалі. Жонкі
яго не стала ўжо 25 гадоў таму,
з родных засталіся дочкі, уну
кі, праўнукі. Яшчэ Міхаіл Ула
дзіміравіч мне сказаў, што яго
апошняе жаданне: каб у газеце
“Голас Радзімы” напісалі пра
яго. І тады ўсе беларусы даве
даюцца, што ёсць такі сын у бе
ларускага народа. Цяпер можна
сказаць — быў.
3 чэрвеня мне патэлефана
вала яго дачка Наталля і сказа
ла: памёр. Каб я паведаміла пра
тое й Беларускаму таварыству
ў Сімферопалі. З матэрыялаў,
якія ёсць пад рукой, я напісала
тэкст “Памяти белоруса Миха

ила Юрахно” — ён размечаны
на сайце гарадской акругі Еў
паторыя. Давайце згадаем, чым
адметны наш зямляк.
Міхаіл Уладзіміравіч быў
родам з маленькай заходнебе
ларускай вёскі Ханчыцы Гро
дзенскай вобласці. (Гэта Свіс
лацкі раён, які цяпер уваходзіць
у склад Еўрарэгіёну “Белавеж
ская пушча”. Раней Ханчы
цы былі невялічкай вёскаю,
цяпер — аграгарадок, цэнтр
сельскагаспадарчага ўнітарнага
прадпрыемства “Ханчыцы-Нё
ман”. — Рэд.). Нарадзіўся ў бед
най сялянскай сям’і 20 сакавіка
1938 года, у 1957‑м пераехаў у
Крым. І ўсё далейшае жыццё
звязаў з Крымскім педінстыту
там (цяпер Крымскі федэраль
ны ўніверсітэт імя У. І. Вярнад
скага). Там прайшоў шлях ад
грузчыка да прафесара, 25 гадоў
загадваў кафедрай заалогіі. (Той
кафедры — больш за 100 гадоў,
гэта прызнаны сусветны цэнтр
па вывучэнні гельмінтаў мар
скіх млекакормячых. Для збору
матэрыялаў яе супрацоўнікі ад
праўляюцца ў навуковыя экспе
дыцыі. — Рэд.). Беларус Міхаіл
Юрахно, стаўшы навукоўцам,
удзельнічаў у шэрагу далёкіх
навуковых экспедыцый: Белае
мора ‑1965, Чукотка ‑1966, Бе
рынгава мора ‑1967, 1976, 1981,
Камандорскія выспы (Алеуцкі
раён Камчаткі) -1984, 1985, Ан
таркт ыка ‑1986, 1987.) Эксп е
дыцыі 1976 і 1981 гадоў былі

Міхаіл Юрахно з сябрамі-беларусамі на фестывалі “Крымбукфэст”. 2018 год.

Такім ён быў у дзень
80-годдзя:
20 сакавіка 2018 года

міжнародныя: савецка-амеры
канскія. На розных відах транс
парту, уключаючы сабачыя за
прэжкі, вучоны адолеў больш
за 200 тысяч км. Пабываў на
ўсіх морах, якія абмываюць тэ
рыторыі былога СССР. Пера

Ад рэдакцыі. Пра Міхаіла Юрахно памятаюць і яго землякі са Свіслаччыны. У 2016 годзе рэ
дакцыя раённай “Свіслацкай газеты” праводзіла конкурс малюнкаў, вершаў і эсэ “Свіслацкаму краю
маю песню спяваю”. Лепшыя з іх друкаваліся на старонках газеты, у тым ліку і эсэ Марыі Камінскай
са Свіслачы. Дык вось, марачы пра будучыню роднага горада, Марыя бачыла ў ім і Алею помнікаў,
а сярод іх — і помнік Міхаілу Юрахно. Што ж, магчыма, з часам такая мара стане явай.
Спадзяемся, будуць памятаць пра свае родавыя беларускія карані й нашчадкі вучонага. Ягоная
дачка Наталля, як паведаміла нам Дзіна Шаўчэнка, працуе ў Сімферопалі ва Усерасійскім цэнтры
каранціну раслін, кандыдат сельскагаспадарчых навук. А Віялета Юрахно — кандыдат біялагічных
навук, працуе ў Інстытуце марскіх біялагічных даследаванняў РАН (Севастопаль). Унучкі: Воль
га — мастацтвазнаўца, Анастасія — філолаг, Святлана — кухар. Унукі Міхаіл і Святаслаў — абодва
мастакі. Ёсць у вучонага і праўнукі: Барымір, Гардзей, Святазар, Аляксей.

сёк усе акіяны планеты. Сабраў
гельмінталагічны матэрыял ад
1728 цюленяў і маржоў, 12 відаў
і каля 100 асобнікаў дэльфінаў,
4 відаў кітоў.
Але, як вядома, адна спра
ва — сабраць матэрыял, але
ж не менш важная — правес
ці даследаванні. Вучоны апуб
лікаваў каля 150 навуковых
прац, адкрыў 13 новых для на
вукі відаў паразітаў. Абгрунта
ваў новы род, пяць сямействаў,
два надсямейства і падатрад
гельмінтаў марскіх млекакор
мячых. Міхаіл Юрахно ўпер
шыню ў свеце распрацаваў гі
потэзу рассялення цюленяў і
маржоў па Сусветным акіяне.
З навуковымі дакладамі высту
паў на форумах Расіі, Украіны,
ЗША, Іспаніі, Чэхіі. Быў адным
з галоўных стваральнікаў Заа
лагічнага музея ўніверсітэта,
даставіў туды ціхаакіянскага
маржа з Аляскі, марскіх коці
каў з Камандорскіх выспаў, ка
лекцыю цюленяў з Антарктыкі
ды шмат іншых экспанатаў. За
сваю вялікую працу вучоны
быў ушанаваны прэміямі Ула
дзіміра Вярнадскага (2007),
Аўтаномнай Рэспублікі Крым
(2009), званнем “Заслужаны
работнік адукацыі АР Крым”
(2004).
Яшчэ Міхаіл Юрахно быў
дзіцячым пісьменнікам. На
пісаў 21 дзіцячую кнігу, якія
карыстаюцца
папулярнасцю
ў юных чытачоў Расіі, Белару
сі, Украіны. Сярод іх: “Сказки
крымского леса”, “400 загадок о

животных”, “Жители Арктики”,
“Звери Африки”, “Обитатели
Америки”, “Азбука в загадках”,
“Веселые обучающие загадки о
птицах”, “Веселые обучающие
загадки о животных”, “Север
ное сияние”. Прычым усе вы
данні багата ілюстраваныя.
Варта яшчэ чытачам “Гола
су Радзімы”, усім землякам на
шым ведаць і памятаць: беларус
Міхаіл Юрахно, заолаг-гель
мінтолаг і дзіцячы пісьменнік,
быў вялікім сябрам Беларус
кай нацыянальна-культурнай
аўтаноміі горада Еўпаторыі
“Крым — Беларусь”. Ён неад
наразова прыязджаў да нас, вы
ступаў з аповедамі пра ўдзел у
экспедыцыях, знаём
 іў землякоў
з новымі кнігамі. У 1997‑м ён
стаў лаўрэатам прэміі імя Мак
сіма Багдановіча — яе некаторы
час прысуджала Асацыяцыя на
цыян
 альных таварыстваў і аб
шчын народаў Крыма і Крымскі
рэспубліканскі фонд культуры
“За вклад в развитие белорус
ской культуры в Крыму”. А Бе
ларускае нацыянальна-культур
нае таварыства Крыма падавала
кандыдатуры вартых прэміі су
пляменнікаў.
Мы ўдзячны Міхаілу Уладзі
міравічу за яго далучанасць да
імпрэзаў беларускай дыяспары
Еўпаторыі, Крыма. У часопісе
“Крым — Беларусь” не раз дру
каваліся матэрыялы пра нашага
вядомага земляка.
Светлая памяць.
Дзіна Шаўчэнка,
г. Еўпаторыя. Фота аўтара.

Літаратурныя масты

Вечарына памяці

“Лімаўскае” прывітанне “Бідэнка-фэсту”

Свайму часу і вечнасці

У беларускім літаратурнамастацкім штотыднёвіку
выйшла вялікая падборка
перакладаў украінскай
паэзіі на беларускую мову
На адной газетнай паласе сустрэ
ліся паэты Мікола Бідэнка і Вікто
рыя Шэвэль, Уладзімір Прысяжнюк і
Аляксандр Казінец, Паўло Карабчук і
Назарый Несцярук, а таксама іх бела
рускія перакладчыкі — Мікола Адам,
Павел Астравух, Яна Будовіч, Янка
Лайкоў.
У прадмове да публікацыі чыта
ем: “Штогод на Кіеўшчыне ладзіцца
ўсеўкраінскае свята паэзіі “Бідэнкафэст”. Мікола Бідэнка (1951–2016) —
адзін з найвыбітнейшых паэтаў Укра
іны. У шаснаццацігадовым узросце
ён атрымаў інваліднасць з прычыны
траўмы пазваночніка. Скончыў фа
культэт журналістыкі Кіеўскага дзяр
жаўнага ўніверсітэта імя Т. Р. Шаў
чэнкі. Аўтар некалькіх паэтычных

Мікола Бідэнка

зборнікаў, у 1993 годзе стаў лаўрэа
там літаратурнай прэміі імя Васіля
Сіманенкі НСПУ за кнігу “Важкий
метал”. Яго любяць і шануюць за
праўдзівасць у адлюстраванні часу з
адчуваннем усіх яго “балючых мес
цаў”. Арганізатар мерапрыемства —
малады паэт, вучань Міколы Бідэн
кі Аляксандр Бакацюк…” І далей:
“Колькі твораў удзельнікаў гэтага

свята і прапаноўваюцца да ўвагі чы
тачоў”.
Можна толькі парадавацца, што
ў працяг багатых беларуска-ўкраін
скіх літаратурных сувязяў дадаюцца
новыя факты дружбы, пабрацімства,
якія ўзнікаюць дзякуючы руплівай
творчай моладзі. Па выніках “Бі
дэнка-фэсту” выдаецца альманах
паэзіі маладых аўтараў — “Метро
всередині нас”. У гэты альманах па
трапіла й падборка адзінага аўтара з
Беларусі — Юліі Алейчанкі.
Будзем спадзявацца, што “Бідэн
ка-фэст”, плён творчых здабыткаў
удзельнікаў гэтага адмысловага пра
екта заўважаць таксама іншыя бела
рускія літаратурна-мастацкія выданні,
прадставіўшы свае старонкі перакла
дам украінскай паэзіі маладых. Най
перш, зразумела, хацелася б, каб за
лучыўся ў пругкую плынь творчага
пабрацімства часопіс “Маладосць”.
Сяргей Шычко

У Мінску ўшаноўваюць памяць
пра навукоўца, члена-карэспандэнта
НАН Беларусі, лаўрэата Дзяржпрэміі,
доктара філалагічных навук, прафесара
Міхася Мушынскага (1931–2018)
У навуковым свеце яго ведалі як літаратураз
наўца, крытыка, тэкстолага. Ураджэнец вёскі Мок
рае Быхаўскага раёна Магілёўшчыны ў 1955-м
закончыў філфак БДУ і ўсё жыццё працаваў у ака
дэмічным Інстытуце літаратуры імя Янкі Купалы.
Аўтар больш як 300 навуковых прац, у тым ліку
13 манаграфій.
Днямі ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя
Якуба Коласа НАН Беларусі пройдзе вечарына па
мяці Міхася Мушынскага. Назву імпрэзе “Свайму
часу і вечнасці...” дала прадмова вучонага да Збору
твораў у 20 тамах Якуба Коласа. Навуковец даследа
ваў айчынную літаратуру, быў найлепшым знаўцам
творчасці Якуба Коласа, Максіма Гарэцкага, Міхася
Зарэцкага, адным са стваральнікаў навуковай школы,
звязанай з тэксталогіяй ды выданнямі класікаў. Ла
дзіцца выстава манаграфій і кніг вучонага, дакумен
таў. Будуць прадстаўлены рэдкія фота з архіва сям’і,
успамінамі пра навукоўца падзеляцца калегі й сябры.
Рыгор Гарэшка
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Ад Турава да Каялы

Родныя людзі

Беларускі асветнік ХІІ стагоддзя Кірыла Тураўскі —
цяпер ужо нябесны заступнік і Данской зямлі

Удзельнікі канферэнцыі на Ігаравым полі

У Белакалітвінскім раёне
Растоўскай вобласці адбылася
важная падзея, што аднаўляе
прадаўнюю повязь між земля
мі наўскрай беларускай Прыпя
ці й ціхага Дона. Спатрэбілася
18 гадоў, каб хвалі гістарычнай
памяці ад штогодніх Міжнарод
ных фестываляў “Каяльскія чы
танні на Доне й рацэ Калітве”,
якія прысвячаюцца “Слову аб
палку Ігаравым”, дакаціліся й
да старажытнага Турава. Павод
ле паданняў якраз у тым раёне,
у ваколіцах хутара Пагарэлаў,
на рацэ Каяле (цяпер Калітва) у
1185 годзе білася дружына князя
Ігара з ардою палавецкага хана
Канчака. Паводле звестак з ста
ражытных летапісаў, князь Ігар
сваю дружыну збіраў і ў Тура
ва-Пінскім княстве. То можна
меркаваць: тут зямля каяльскаяданская акроплена была крывёю
нашых супляменнікаў. Данскія
беларусы лічаць гэты край і сва
ім Свяшчэнным полем.
Ужо амаль 13 гадоў мы
ўдзельнічаем у фестывалі “Ка
яльскія чытанні”. На яго ад
крыцці побач са сцягамі Расіі,
Украіны ўрачыста падымаецца
беларускі сцяг, гучыць Дзяр
жаўны гімн Беларусі. Тут, на

Доне, у самым цэнтры Растоў
скай вобласці, у Белакалітвін
скім, Тацынскім, Марозаўскім,
Мілюцінскім, Канстанцінаў
скім і Семікаракорскім раёнах
жыве каля 20 тысяч этнічных
беларусаў. Ініцыяваў ды ла
дзіць фестывалі вялікі наш
сябра Васілій Лук’янаў, ня
стомны арганізатар і кіраўнік
гістарычнага руху. А ў 2012-м
на Ігаравым полі быў урачыста
адкрыты Памятны знак расій
ска-беларускай дружбы “Ве
шчы Баян-Гусляр”, зроблены
Саюзам беларусаў Дона.
У лютым 2018 года мы з Ва
сіліем Лук’янавым, калі былі ў
першай краязнаўчай экспеды
цыі, наведалі Тураў, што ў Го
мельскай вобласці, яго музеі. У
ліпені 2018-га была яшчэ экспе
дыцыя: з юнымі мастакамі па
свяшчэнных палях Расіі ды Бе
ларусі. Пачыналі з нашага Ігара
ва поля, далей былі Кулікова по
ле, Барадзінскае поле ў Расіі, а
ў Беларусі — Партызанскі край,
Тураўская Баян
 ава зямля, Брэсц
кая крэпасць-герой, Платаўскае
поле паблізу Мірскага замка
(Гродзеншчына), Курган Славы
пад горадам-героем Мінскам.
Па выніках экспедыцыі ў На

цыянальным гістарычным музеі
Беларусі прайшла прэзентацыя
выставы. (Больш падрабязна гл.:
“Жывапіс белых дарог” — ГР,
23.08.2018 — Рэд.).
Усё тое, ведаем цяпер — не
выпадкова было! І калі Уладзімір
Гаўрыловіч, старшыня Гомель
скага абласнога аддзялення Са
юза пісьменнікаў Беларусі, звяр
нуўся ў Данскую дзяржаўную
публічную бібліятэку з прапано
вай увекавечыць імя Кірылы Ту
раўскага на Данской зямлі, то ў
Растове-на-Доне быў праведзе
ны круглы стол. Там была пры
нята прапанова, што найлепшае
месца для такой справы — Іга
рава поле пры хутары Пагарэлаў,
дзе праводзяцца “Каяльскія чы
танні”, праходзіць рэканструк
цыя бітвы, у якой паўдзельнічалі
й нашы далёкія продкі. А Кірыл
Тураўскі — сучаснік тых па
дзей, да таго ж, па меркаваннях
некаторых вучоных, асветнік
мог быць і верагодным аўтарам
“Слова аб палку Ігаравым”.
І вось — падзея. 18 мая 2019
года з дабраславення епіскапа
Валгадонскага і Сальскага Кар
нілія, пры актыўнай падтрымцы
галавы адміністрацыі Белака
літвінскага раёна Вольгі Мель
нікавай прайшла важная імпрэ
за: увекавечванне імя Кірылы
Тураўскага на Данской зямлі.
А можа гэта і ўпершыню ў Ра
сіі: сельскі клуб і бібліят эка ўжо
носяць імя вялікага асветніка. І
Кірыла Тураўскі становіцца ня
бесным заступнікам як данскіх
беларусаў, так і ўсіх праваслаў
ных на Поўдні Расіі.

Пачаткам падзеі стала правя
дзенне ў плыні XVІІІ Каяльскіх
чытанняў 1-й навукова-прак
тычнай канферэнцыі “Кірыла
Тураўскі й наш час”. Паўдзель
нічала ў ёй шмат шаноўных
людзей: епіскап Валгадонскі й
Сальскі Карнілій, кіраўніца ад
міністрацыі раёна Вольга Мель
нікава, кіраўнік паддзялення
Пасольства Беларусі ў Расіі ў
Растове-на-Доне Уладзімір Не
ронскі, старшыня Асацыяцыі
“Наш свет”, кіраўнік аргкамітэ
ту чытанняў Васілій Лук’янаў,
старшыня экспертнага савета
Саюза беларусаў Дона, член Са
юза мастакоў Расіі, кіраўнік дзі
цячага творчага аб’яднання імя
Кірылы Тураўскага Уладзімір
Банцэвіч, кандыдат мастацтва
знаўства, прафесар Паўднёвага
федэральнага ўніверсітэта Ві
таль Стасевіч, пісьменнік-пуб
ліцыст, член савета Саюза бела
русаў Дона Мікалай Салановіч,
дырэктарка Данской дзяржаў
най публічнай бібліятэкі Яўгенія
Калеснікава, старшыня палаты
тэрытарыяльнага грамадскага
самакіравання Растоўскай воб
ласці Святлана Куценка, атаман
Слаўнага войскі Запарожскага
Валянцін Цымбал, старшыня
Растоўскай нацыян
 альна-куль
турнай аўтаноміі “Саюз украін
цаў Дона” Уладзімір Макарчук,
заслужаны мастак Расіі, кіраў
нік моладзевага аб’яднання
Саюза мастакоў Расіі Ігар Раб
роў ды іншыя. Найактыўнымі
ўдзельнікамі імпрэзы былі ду
хавенства й мясцовыя казакі,
якія вельмі шануюць Кірылу

Тураўскага ды лічаць яго аўта
рам “Слова аб палку Ігаравым”.
Гэтая падзея, на маю думку,
яшчэ больш духоўна збліжае Дон
і Беларусь: на “кроснах гісторыі”
тчэцца палатно гістарычнай па
мяці ад ХІІ да ХХІ стагоддзя. І
мацуецца повязь — як ініцыят ы
ва энтузіястаў, як вынік дзейнасці
народнай дыпламатыі, на аснове
духоўных і патрыятычных па
мкненняў між людзьмі. А дух
глыбока гістарычнай тэмы сла
вянскага яднання, якім асветле
на й “Слова аб палку Ігаравым”,
надзвычай актуальны ў нашы дні.
Уладзімір Банцэвіч,
старшыня экспертнага савета
Саюза беларусаў Дона.
Ад рэдакцыі. Напярэдадні
Дня Перамогі пры 112-й школе
Растова-на-Доне тамтэйшыя бе
ларусы заклалі сквер, які назвалі
Баянавым. У той школе намаган
нямі Уладзіміра Банцэвіча, яго
аднадумцаў створаны “Музей
Расійска-Беларускай этнакуль
турнай і грамадска-патрыятыч
най традыцыі”. Так што, удак
ладняе зямляк, сквер — гэта як
своеасаблівае прыроднае пра
даўжэнне музею: “Мы пасадзілі
клёны й ясені, плануем штогод
па меры сіл дасаджваць іншыя
дрэвы, пакуль ёсць месца. По
бач і Рабінавая балка, зарослая
дрэвамі, як гай, на дне балкі —
ручай. А праз воды падземныя
ўсе крыніцы ўзаемазвязаныя.
То можа кроплі вады тут могуць
быць і з крыніц Палесся — бо
рэкі ж цякуць адтуль найбольш у
паўднёвым напрамку”.

След на зямлі

У Лані школа — Петрачкоўская
Добрую памяць па сабе
пакінуў на Нясвіжчыне
ветэран Вялікай Айчыннай
вайны,двойчы ардэнаносец
ЗахарПетрачкоў: ён
працаваўдырэктарам школ
у Пагарэльцах, Снове, Лані
Людзі старэйшага пакален
ня ў вёсцы Лань, што па дарозе з
Клецка на Нясвіж, памятаюць: з
1954 па 1969 гады Захар Паўлавіч
быў дырэктарам сярэдняй школы.
І мяне з ёй звёў лёс (цяпер гэта
“Ланскі навучальна-педагагічны
комплекс дзіцячы сад — сярэд
няя школа”): працую тут настаў
нікам. Ёсць у нас і школьны му
зей, у якім сем экспазіцый: яны
пра гісторыю вёскі, школы, мяс
цовых сельгаспрадпрыемстваў,
пра Ланскі мужчынскі народны
хор, удзел педагогаў, землякоў у
Вялікай Айчыннай і Афганскай
вайне. Ёсць матэрыялы пра Заха
ра Петрачкова. Імі карыстаюцца
вучні, калі ўдзельнічаюць у кон
курсах, на ўрокі рыхтуюць паве
дамленні пра гісторыю, вядомых
людзей. І я, рыхтуючы матэрыял
на сёлетні ўсебеларускі конкурс
“Франтавы альбом”, скарыстаў
ся дакументамі з музея.

У Лані школу па-ранейшаму
называюць па прозвішчы было
га дырэктара: Петрачкоўская.
Нядаўна мы адзначалі юбілей
ветэрана. Ён нарадзіўся 22 сака
віка 1919 года на Магілёўшчыне,
у вёсцы Хоцішчы Прапойскага
раёна (цяпер Слаўгарадскі). У
тым жа годзе ад ран, атрыма
ных у Першай сусветнай, па
мёр бацька. З трох малалетак
Захар быў малодшым. Сястра
ўсё жыццё працавала ў калгасе,
а брат Мікіта вярнуўся з вайны
інвалідам, быў дырэктарам Са
ска-Ліпкаўскай школы ў нашым
раёне й загінуў ад рук бандытаў.
Захар Паўлавіч марыў стаць на
стаўнікам, паспяхова здаў экза
мены ў Магілёўскі педінстытут,
і ў той жа год “у ліпені выпра
цаваў 58 працадзён у калгасе”:
так пісала газета “Камунар Ма
гілёўшчыны” ў жніўні 1939‑га.
Праз паўгода, хоць і меў ад
тэрміноўку, пайшоў добраах
вотнікам у Чырвоную армію.
Служыў у Закаўказкай ваеннай
акрузе ў артпалку, там, у Ерэ
ване, і сустрэў вайну. А першы
бой з ворагам сяржант Петра
чкоў прыняў у жніўні 41‑га на
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Паўднёвым фронце ў Запарож
жы. У нашым музеі ёсць успа
міны ветэрана пра тыя баі. Як
і пра артдэсант у снежні 41‑га,
калі з Таманскага на Керчанскі
паўвостраў гарматы цягнулі аж
12 км на руках па лёдзе пралі
ва. Месцамі лёд быў тонкі, пра
вальваліся й танулі людзі, гар
маты. Далей — цяжкае раненне,
кантузія, лячэнне і зноў фронт.
Супрацьтанкавае ружжо, з якім
сяржант Петрачкоў ішоў з бая
мі ад Арла да Беластока, важы
ла 22 кг, ды 20 патронаў (8 кг),
плюс дзве супрацьтанкавыя
гранаты. Так і ваяваў у складзе
380‑й стралковай дывізіі Захар
Петрачкоў. Восенню 1943‑га
былі жорсткія баі за Магілёў,
ён падбіў два варожыя танкі, за
што атрымаў ордэн Чырвонай
Зоркі. Аднак узяць горад тады
не ўдалося: савецкія войскі па
чалі ўмацоўвацца на рацэ Рэста
ля вёскі Гразівец.
23 чэрвеня 1944 года пача
лася аперацыя “Баграціён”. Ды
візія, у якой служыў Захар Паў
лавіч, з баямі фарсіравала раку
Дняпро й рухалася ў мінскім
напрамку. За тыя баі Петрачкоў

атрымаў медаль “За адвагу”.
Пазней утварыўся “мінскі ка
цёл” (савецкія войскі акружылі
105‑тысячную групоўку вора
га), і Петрачкоў, трохі ведаючы
нямецкую мову, трапіў у лік пар
ламенцёраў. Ветэран успамінаў:
лес кішэў нямецкімі салдатамі й
афіцэрамі, а ён з кавалкам белай
тканіны хадзіў там цэлы дзень,
заклікаючы фашыстаў здацца
ў палон: “За дзень сабраў гру
пу: 247 салдат і афіцэраў. Было
крыху боязна, бывалі выпадкі,
калі на заклікі парламенцёраў
немцы адказвалі агнём. Але ўсё
абышлося.”. Праз дзень перад
строем палка разам з іншымі
Ордэн Баявога Чырвонага Сця
га атрымаў і Захар Петрачкоў.
Перамогу Захар Паўлавіч су
стрэў на Эльбе, там браталіся і з
саюзнікамі-англічанамі. Павін
шавалі іх з разгромам фашыз
му, выпілі баявыя сто грамаў за
перамогу. Англічане, казаў, па
прасілі пастраляць з савецкага
аўтамата ППШ, і той аўтамат ім
спадабаўся. У сакавіку 1946‑га
Захар Петрачкоў быў дэмабі
лізаваны, прыехаў да сястры
ў госці на Нясвіжчыну — і за
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Захар Петрачкоў
пасля дня Перамогі, 1945 год

стаўся назаўсёды. Працаваў ін
спектарам райана, са жніўня
1948‑га — дырэктарам школы ў
Пагарэльцах. У 1952‑м яго пера
вялі дырэктарам у Сноўскую ся
рэднюю школу, ён тады ж быў і
кіраўніком партарганізацыі кал
гаса імя Калініна (цяпер — зна
каміты агракамбінат “Сноў”). З
1954 па 1969 гады Захар Паў
лавіч быў дырэктарам Ланскай
сярэдняй школы, і да 1979‑га —
завучам па выхаваўчай рабоце.
У 1964‑м атрымаў ганаровае
званне “Заслужаны настаўнік
школы Беларускай ССР”.
Уладзімір Мякіш,
в. Лань, Нясвіжскі раён
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