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У Лі за ве ты — бе ла рус кія 
ро да выя ка ра ні па баць ку й ма
ці, да та го ж яна мае двух ма
лод шых бра ці каў: ім 3 і 4 га ды. 
А ў дзяў чы ны, якая да лу ча на 
да пра цы ў мо ла дзе вым ад дзя
лен ні мяс цо вай бе ла рус кай су
по лкі, бы ла за па вет ная ма ра: 
вы сту піць, за спя ваць на зям лі 
прод каў. Ве да ю чы пра тое, прэ
зі дэнтка су пол кі “Рус каБе ла
рус кае Бра тэр ства 2000” Іры на 
Глус кая й ад пра ві ла за яў ку на 
ўдзел Лі зы ў за воч ным, ад бо
рач ным ту ры кон кур су. І — не 
дар ма! “На шу зо рач куЛі за ве ту 
за пра сі лі ў Клі ма ві чы на фэст: 
вы сту піць на фі наль ным ту ры 
кон кур су ў жан ры “Ва каль нае 
мас тац тва”, — ра ду ец ца Іры на 
Мі хай лаў на. — Лі за — вы ха
ван ка на ша га та ле на ві та га пе да
го га Іны Су ха чэў скай, так што 
гэ та й яе пос пех. Па спры я ла 
здзяйс нен ню ма ры й ма ма Лі
зы, Ка ця ры на Да ніл кі на: узя ла 
на ся бе транс парт ныя вы дат кі”.

Ка ця ры на Мі ка ла еў на заў сё
ды пад трым лі вае та ле на ві тую 
дач ку, і ў да лё кіх па езд ках — з 
ёй. Так бы ло і ў маі 2016га, ка лі 
дзяў чы на спя ва ла на XІX Між
на род ным фес ты ва лі “Со юз та
лан тов России” ў Со чы: за ня
ла трэ цяе мес ца. Ка лі ж Іры на 
Глус кая пра па на ва ла спя вач цы 
па спы таць шчас ця на “За ла той 
пчол цы”, сям’я ідэю пад тры
ма ла. “Іры на Мі хай лаў на для 

нас — па ва жа ная і да ра гая! — 
пры зна ец ца ма ці. — Уя ві це са
бе: яна ж і ў да ро гу нас збі ра ла! 
Вы бар кон курс ных ну ма роў, па
да ча за яў кі, фес ты валь ны ўнё
сак, пад рых тоў ка прэ зен та цый 
ды са мар скай сім во лі кі, сцэ
ніч ныя кас цю мы, су ве ні ры ды 
шмат што ін шае — гэ та ж усё 
яе кло па ты!”.

“За ла тая пчол ка” за га ды 
свай го твор ча га раз віц ця з рэ
гі я наль на га Фес ты ва лю дзі ця

чай твор час ці пе ра тва рыў ся ў 
маш таб ны Між на род ны пра ект, 
у якім што год пры ма юць удзел 
юныя та лен ты з бліз ка га і да лё ка
га за меж жа. У Фо ру ме гэ та га го
да свае твор чыя да сяг нен ні па ка
за лі звыш 700 адо ра ных дзя цей 
з 8 кра ін — Бе ла ру сі, Бал га рыі, 
Лат віі, Ра сіі, Сер біі, Сла ва кіі, 
Укра і ны і Уз бе кі ста на. Ад Са
мар скай аб лас ной ар га ні за цыі 
бе ла ру саў і вы хад цаў з Бе ла ру сі 
“Рус каБе ла рус кае Бра тэр ства 

2000”, год на прад стаў ля ю чы і 
Са мар скі рэ гі ён, у фі наль ным 
эта пе Фес ты ва лю ў Клі ма ві чах 
вы сту па ла Лі за ве та Глу бі нец.

Фэст “За ла тая пчол ка” — 
гэ та вель мі шмат роз ных ім
прэ заў, шквал эмо цый, су зор’е 
та лен таў. Да та го ж у кож на га 
юна га та лен та ёсць ня стрым нае 
жа дан не пе ра маг чы! На шай Лі
за ве це з ма май да вя ло ся 23 мая 
ў 7 ра ні цы ля цець з Са ма ры да 
Маск вы, ад туль — на Мінск, 
за тым яшчэ ў аў то бу се (амаль 
350 км) ехаць да Клі ма віч. Ды 
ўсё ж бе ла рус ка з Са ма ры год
на вы сту пі ла ў кон курс най пра
гра ме Між на род на га фэс ту: 
за ня ла дру гое мес ца ў жан ры 
“Ва каль нае мас тац тва”. На мі
на цыя  была “Са ліс ты. Эст рад
ныя спе вы”, уз рос та вая ка тэ го
рыя — сярэдняя, 13–15 га доў. 
На фес ты валь най сцэ не Лі за
ве це ўра чыс та ўру чы лі дып лом 
лаў рэ а та 2й сту пе ні, каш тоў ны 
па да ру нак.

Што спя ва ла яна ў Бе ла ру
сі? “Мы вы бра лі два эма цый
ныя тво ры: пес ню “Снег” (сло
вы й му зы ка Але ны Ва ен гі) ды 
шчым лі вую пес ню “Пом нят 
люди” (сло вы Яў ге нія Дал ма
тоў ска га, му зы ка Аска ра Фель
цма на), — га во рыць Іна Су ха
чэў ская, пе да гог Лі за ве ты да 
та го ж і мас тац кая кі раў ні ца бе
ла рус ка га ва каль на га ан самб ля 
“Ка данс”. ➔ Стар. 6

І ў бе ла рус кіх су пол ках 
Іта ліі ак тыў на рых ту юц ца 
да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў

Што ўся Бе ла русь жы ве пад рых тоў кай 
да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў — гэ та зра зу ме
ла. Пры ем на так са ма ба чыць, што ін та рэс 
да па дзеі пра яў ля юць і бе ла ру сы ў за меж
жы. Мы ве да ем, што ў Сі бі ры, на прык лад, 
рас каз ва юць пра хут кі ўжо спар тыў ны еў
ра пей скі фо рум у Но ва сі бір скім цэнт ры 
бе ла рус кай куль ту ры — у яго ёсць та кая 
да мо ва з ар га ні за та ра мі Гуль няў. Змя шча

юць ад па вед ныя прэ зен та цый ныя ма тэ ры
я лы на ста рон цы ў Фэй сбу ку ак ты віс ты 
су пол кі “Сяб ры” з эс тон скай На рвы…

А бе ла ру сы Не апа ля пра вя лі ад па вед
ныя “пе рад гуль нё выя” ім прэ зы — пра тое 
рас па вя дае на ста рон цы ў Фэй сбу ку кі
раў ні ца тай мтэй шай су пол кі Assocіazіone 
“BELLARUS” Тац ця на Пум пу ле ва. Змя
шча юц ца пры го жыя эмб ле мы свя та, 
здым кі з ура чыс та га пры ёму й ад крыц
ця фо та вы ста вы “Бе ла русь спар тыў ная”, 
што пра хо дзіць у Га на ро вым кон суль стве 
Бе ла ру сі ў Не апа лі. Афі ша, праў да, па да
дзе на паіталь ян ску, але ж Тац ця на ўся ў 
ко ла ва ро це спраў! Не як на пі саў ёй — дзя
куе, што знай шоў на тое ча су. Бо яго, пра
даў жае, сён ня ўсім не ха пае. І да лей: “А 
што да дзей нас ці пас ля вяр тан ня з Бе ла
ру сі, з кур саў у Рэс пуб лі кан скім цэнт ры 
на цы я наль ных куль тур, то шмат ча го ўжо 
бы ло. ➔ Стар. 3
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Ад Турава  
да Каялы

Стар.  8

ЧулІ?

Бе ла рус кі рэ корд 
на Пал таў шчы не
Спе цы я ліс ты прад пры ем ства  
“Бе ла рус наф та”, якія  
пра цу юць на Се мі рэн каў скім  
га за кан дэ нсат ным  
ра до ві шчы, па ста ві лі рэ корд 
па хут ка сці пра хо джан ня  
свід ра він ва укра і не

Уся го за тры з па ло вай ме ся цы 
ўве дзе на ў экс плу а та цыю — тое 
ад бы ло ся ўпер шы ню ва Укра і
не — но вая свід ра ві на па зда бы чы 
га зу. Рэ корд на ле жыць бу ра ві кам 
“Бе ла рус наф ты”, што бу да ва лі 
свід ра ві ну №72 на зна ка вым ра
до ві шчы. Бе ла рус кае прад пры ем
ства пе ра маг ло ў тэн дэ ры, пра па
на ваў шы за каз чы ку най вы гад ныя 
ўмо вы. Па вод ле раз лі каў, ра бо ты 
па він ны бы лі доў жыц ца 175 су
так — а ўда ло ся спра віц ца за 109: 
больш чым на два ме ся цы ра ней.

Спе цы я ліс ты “Бе ла рус наф
ты” ка жуць: пры пра ход цы шы
ро ка ўжы ва лі ся іна ва цый ныя 
тэх на ло гіі, леп шыя між на род ныя 
прак ты кі. А да па чат ку свід ра ван
ня пра ліч ва лі ся маг чы мыя ню ан
сы пра цэ су. Як сцвяр джае на мес
нік ген ды рэк та ра прад пры ем ства 
па вы твор час ці Дзя ніс Ва раб’ ёў, 
свід ра ван не за та кі ка рот кі тэр мін 
ад бы ло ся дзя ку ю чы су мес ным 
на ма ган ням усіх, хто быў за ня ты 
на аб’ ек це. Зла джа на пра ца ва ла 
свід ра вая бры га да, вы тры ма ны 
бы лі не аб ход ныя рэ жы мы — гэ та 
й да зво лі ла вый сці на рэ корд.

72я Се мі рэн каў ская свід ра ві
на — чац вёр тая, прой дзе ная бе
ла ру са мі ва Украіне. Там “Бе ла
рус наф та” пра цуе праз дач чы нае 
прад пры ем ства “Сэр віс Ойл”, 
пра во дзіць бу рэн не, ра монт свід
ра він і сей сма раз вед ку но вых па
кла даў ка рыс ных вы кап няў.

Мегаплан 
пад назваю 

Манблан
  Стар. 4

Апош няе  
жа дан не  

Мі ха і ла 
Юрах но

Стар. 7

Хоць і ў Неапалі ды ў Рыме, але ж думкамі — на Радзіме!
Разам

Салодкі мёд Бацькаўшчыны
СуПлямЕннІкІ

Беларускі прэзентуюць II Еўрапейскія гульні ў Неапалі

Лі за ве та Глу бі нец з Са ма ры пры еха ла на XVІІІ Між на род ны фес ты валь дзі ця чай  
твор час ці “За ла тая пчол ка” ў Клі ма ві чы і ста ла яго ся рэб ра най лаў рэ ат кай. Він шу ем!

Лізавета Глубінец з узнагародамі ля скульптурнай 
кампазіцыі “Залатая пчолка” ў гарадскім парку Клімавічаў
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Ра дас ную на ві ну пер шай у рэ
дак цыю па ве да мі ла зям ляч ка Тац ця
на Дзя мен ні ка ва, кі раў ні ца су пол кі 
“Го лас Ра дзі мы”: “У нас у Мі ка ла е ве 
ўчо ра бы ла вель мі важ ная для мі ка ла
еў цаў па дзея: пе ра да ча го ра ду 23 аў то
бу саў Мінск ага аў та за во да, на бы тых у 
лі зінг. І на ша су пол ка ў свя точ най ім
прэ зе ак тыў на паў дзель ні ча ла. Гурт 
“Род ныя на пе вы” спя ваў дзве пес ні: 
“Хлеб ды соль” і “Бе ла русь мая”. Па

да ры лі бе ла рус ка му Ам ба са да ру Іга ру 
Со ка лу ка ра вай. Ра да ва лі ся за Мі ка ла
еў, га на ры лі ся Баць каў шчы най!!!”.

Паў дзель ні чаць у ім прэ зе ак ты віс
таў бе ла рус кай су пол кі па пра сі лі з Ам
ба са ды Бе ла ру сі ва Укра і не. Да та го ж 
дып ла ма ты пры вез лі су пля мен ні кам 
па да рун кі: кні гі на бе ла рус кай мо ве 
роз най тэ ма ты кі. А так са ма — пра 
тое Тац ця на пі ша з кліч ні ка мі — но
вы бе ла рус кі на цы я наль ны строй! 
Гэ та, удак лад няе, па да ру нак ад Упаў
на ва жа на га па спра вах рэ лі гій і на цы
я наль нас цяў. За спры ян не асаб лі вая 
ўдзяч насць яе су пра цоў ні ку апа ра та 
Упаў на ва жа на га Аляк санд ру Са сно ві
чу, а так са ма й Ам ба са дзе.

Ра ды, ра ды за вас, ша ноў ныя мі ка
ла еў цы! Ну вы ж ве да е це: Баць каў шчы
на спры яе тым су пол кам, што й са мі ак

тыў на пра цу юць на яе ка рысць. А ваш 
унё сак у па шы рэн не бе ла рус кай пры
сут нас ці ва ўкра ін скім рэ гі ё не — важ
кі, за ўваж ны. Вось бы яшчэ Ганд лё вы 
дом “Бе ла русь” у Мі ка ла е ве ад крыць! 
Хо чац ца ве рыць, што з ма ла дым, крэ а
тыў ным мэ рам го ра да Мі ка ла е ва Аляк
санд рам Сян ке ві чам і та кое вам бу дзе 
пад сі лу. Пры знац ца, па проз ві шчы мы 
па ду ма лі: з на шых, бе ла рус кіх кра ёў ён 
ро дам. Але, ін тэр нэт пад каз вае, што ро

дзі чы мы ў сла вян скай пра сто ры. Зрэш
ты, усе лю дзі — бра ты.

Тон ка сці аў то бус най спра вы зна хо
дзім на сай це мі ка ла еў скай га рад мі ніс
тра цыі: 23 су час ныя аў то бу сы ў Мі ка
ла еў па тра пі лі дзя ку ю чы крэ дыт ным 
срод кам ТАА “Exіmlіzіngs”. Дэ ман
стра цыя кам фар та бель на га па са жыр
ска га транс пар ту, адап та ва на га да па
трэб ін ва лі даў, прай шла на Ін гуль скім 
спус ку 21 мая. У ім прэ зе паў дзель ні ча
лі мэр Мі ка ла е ва Аляк сандр Сян ке віч, 
яго на мес нік Юры Анд ры ен ка, Над
звы чай ны й Паў на моц ны Ам ба са дар 
Бе ла ру сі ва Укра і не Ігар Со кал, да рад ца 
Ам ба са да ра Кі рыл Кам ышаў, ды рэк тар 
прад пры ем ства “Миколаївпастранс” 
Аляк сандр Уша коў, дэ пу та ты мяс цо
вай ра ды, ін шыя мес ці чы. Яшчэ зі мой 
мэр пад пі саў да мо ву фі нан са ва га лі зін

гу, па вод ле якой го рад і атры маў аў то
бу сы ма дэ лі МАЗ 206086. Аляк сандр 
Сян ке віч упэў не ны: га рад скія ўла ды 
аба вя за ны спры яць ства рэн ню якас най 
сіс тэ мы па са жыр скіх пе ра во зак у Мі
ка ла е ве.

Агуль ны кошт аў то бу саў — 
73 міль ё ны грыў няў. Го рад куп ляе іх у 
лі зінг. Аў то бу сы МАЗ бу дуць ха дзіць 
па марш ру тах “у Корабельний рай
он, у Тер нів ку та Ра кет не Урочище”. 
Транс парт аб ста ля ва ны ру ха ві ка мі 
эка стан дар ту Еў ра 5. У аў то бус мо
гуць за яз джаць лю дзі з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі, там ёсць кан ды цы я нер 
і GPSтрэ ке ры, ка ме ры ві дэа на зі ран
ня, сіс тэ ма сіг на лі за цыі з таб ло.

Як ад зна чыў мэр, ка лі га ра джа не 
аб’ яд на ныя дзе ля доб рай спра вы, та ды 
й най пры га жэй шыя ма ры ста но вяц ца 
рэ аль нас цю. У ча се прэ зен та цыі Аляк
сандр Сян ке віч звяр нуў ува гу: на быц цё 
аў то бу саў ста ла маг чы мым дзя ку ю чы, 
у пер шую чар гу, жы ха рам Мі ка ла е ва, 
якія пла цяць па да ткі. Па дзя ка ваў за су
пра цу кам па ніі “Exіmlіzіngs”. Па дзя ка
ваў і Бе ла ру сі за пад трым ку ўлас на га 
вы твор цы: “Урад Бе ла ру сі кам пен суе 
па ло ву пра цэн таў па па гад нен ні аб па
зы цы, каб мы маг лі зэка но міць улас
ныя гро шы й вы ка рыс тоў ваць су час ны 
транс парт”, — удак лад ніў Аляк сандр 
Сян ке віч.

Ам ба са дар Ігар Со кал за ўва жыў, 
прай шоў шы ся па го ра дзе, зме ны да 
леп ша га, што ад бы лі ся дзя ку ю чы рэ
фор ме дэ цэнт ра лі за цыі: “Мі ка ла еў, як 
і ін шыя ўкра ін скія га ра ды, мае маг чы
масць аб на віц ца. Сён ня мы ба чым яр
кі прык лад су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі 
ды Укра і ны, якая стала дру гім стра тэ
гіч ным парт нё рам для на шай кра і ны 
па аб’ ёмах та ва ра зва ро ту. Ле тась су ма 
скла ла 5,5 міль яр да до ла раў”. Дып ла
мат упэў не ны: бе ла ру сам за па стаў ле
ную тэх ні ку не бу дзе со рам на. 

Іван Іва наў

кола дзён
Са СтужкІ навІн
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Еў ра пей скія гуль ні:  
рэ аль насць плюс 
 вір ту аль насць

На сай це ІІ Еў ра пей скіх гуль
няў з’я віў ся пры го жы ві дэа ро лік, 
які на гад вае: да зна ка вай па дзеі 
за ста юц ца лі ча ныя дні. Вар та па
гля дзець! Ар га ні за та ры за ся родж ва
юць ува гу, што гле да чы на цы ры мо
ніі ад крыц ця Гуль няў па ба чаць шоу 
з эфек та мі да поў не най рэ аль нас ці. 
Важ кая пры сут насць ІTтэх на ло гій у жыц
ці су час най Бе ла ру сі бу дзе пад крэс ле на і на ват 
прой дзе скраз ным эле мен там праз усё шоу — за 
кошт зга да на га эфек ту.

Тэх на ло гія да поў не най рэ аль нас ці сён ня — 
ад на з най перс пек тыў ных. Дзя ку ю чы ёй вір ту
аль ныя аб’ ек ты ста но вяц ца част кай рэ аль на га 
на ва кол ля. Гос ці пра ма на ста ды ё не “Ды на ма” 
па ба чаць пры га жосць бе ла рус кай фло ры й фаў
ны, по бач з са бой — на шых жы вёл і пту шак.

У ІІ Еў ра пей скіх гуль нях, якія прой дуць у Бе
ла ру сі з 21 па 30 чэр ве ня, паў дзель ні ча юць ка ля 
4000 спарт сме наў з 50 еў ра пей скіх кра ін. Бу дзе ра
зы гра на 200 кам плек таў уз на га род у 23 дыс цып
лі нах па 15 ві дах спор ту. На быць квіт кі на Гуль ні 
мож на на сай це mіnsk2019.tіcketpro.by, пра цуе й 
сет ка парт нёр скіх кас па Бе ла ру сі (больш за 300) у 
аб лас ных га ра дах і рай цэнт рах. І на кож най спорт
а рэ не Гуль няў бу дуць аб ста ля ва ныя ка сы.

Пры го жая сі ла зям лі
Кант рак ты на су му ка ля ста міль ё наў до ла

раў за клю ча ны па вы ні ках Між на род най вы ста вы 
“БЕ ЛА ГРА2019”. Аг ра пра мыс ло вы комп лекс Бе
ла ру сі ця пер — на вы шы ні, дэ ман струе ста ноў
чую ды на мі ку раз віц ця. Як па ве да міў на ад крыц ці 
вы ста вы Мі ністр сель скай гас па дар кі й хар ча ван
ня Ана толь Хаць ко, па вы твор час ці аб са лют най 
боль шас ці ві даў сель гас пра дук цыі на ду шу на
сель ніц тва Бе ла русь лі дзі руе ся род кра ін СНД.

Сён ня ў струк ту ры бе ла рус ка га экс пар ту пра
дук цыя сель скай гас па дар кі зай мае 16 %. Аграр ны 
фо рум стаў тра ды цый ным, ён што год збі рае як бе
ла рус кіх аг ра ры яў, так і за меж ных іх ка лег і парт
нё раў. Сё ле та ў вы ста ве паў дзель ні ча ла ка ля 560 
кам па ній з 29 кра ін, у тым лі ку з Аў стрыі, Вя лі
ка бры та ніі, Гер ма ніі, Із ра і ля, Ка зах ста на, Ка на ды, 
Кі тая, Поль шчы, Ра сіі, ЗША, Укра і ны, Фран цыі.

По шу кі перс пек тыў ных кі рун каў раз віц ця 
аг ра пра мыс ло ва га комп лек су пра даў жа юц ца, і 
па доб ныя між на род ныя вы ста вы да юць маг чы
масць аб агуль няць су свет ны до свед, за клю чаць 
уза е ма вы гад ныя кант рак ты.

Па ба чым іх у Сло ні ме
Кні гіпе ра мож цы XVІ Між на род на га кон кур су 

дзяр жаў СНД “Мас тац тва кні гі” і 58га На цы я наль
на га кон кур су “Мас тац тва кні гі” бу дуць прад стаў
ле ны на Дні бе ла рус ка га пісь мен ства ў Сло ні ме. 
Пра тое па ве да мі ла жур на ліс там на чаль ні ца ўпраў
лен ня вы да вец кай і па лі гра фіч най дзей нас ці Мі
нін фар ма цыі Але на Паў ла ва. Уся го ў Сло ні ме бу
дзе па ка за на не каль кі ты сяч бе ла рус кіх вы дан няў, у 
тым лі ку й пе ра мож цы зга да ных кон кур саў.

На кон кур се дзяр жаў СНД (Ба ку, 3031 мая) 
бе ла рус кія кні гі атры ма лі 20 уз на га род, у тым лі
ку Гранпры: яго ўда сто е на пер са наль ная эн цык
ла пе дыя “Ян ка Ку па ла” вы да вец тва “Бе ла рус кая 
эн цык ла пе дыя імя П. Броў кі”. У 11 на мі на цы ях 
тво ры бе ла рус кіх кні га вы даў цоў за ня лі 8 пер
шых мес цаў, ад но дру гое і ад но трэ цяе мес ца. 
Дзе вяць вы дан няў уда сто е ны спе цы яль ных дып
ло маў. Уво гу ле, за ўва жы ла Але на Паў ла ва, Бе ла
русь па коль кас ці ўзна га род за 16 га доў іс на ван
ня кон кур су СНД зай мае пер шае мес ца. Што год 
на шы вы дан ні атрым лі ва юць уз на га ро ды, а ўся го 
за гіс то рыю кон кур су мы атры ма лі 151 дып лом і 
9 Гранпры.
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Пад рых та ваў Іван Жда но віч 

СяБРы-СуСЕдзІ

МА Зы Мі ка ла е ву — да тва ру!

Выступае танцавальны ансамбль “Эрэбуні”

На выставе “БЕ ЛА ГРА-2019”

у дзяр жаў ным му зеі гіс то рыі бе ла рус кай  
лі та ра ту ры прэ зен та ваў ся пе сен ны аль бом,  
ство ра ны на шы мі су пля мен ні ка мі з лат віі ды літ вы

Бе ла ру саў, дзе б ні жы лі, цяг не на Баць каў шчы ну. І 
ня даў на быў я свед кам чар го вай цёп лай твор чай су стрэ
чы ў Дзяр жаў ным му зеі гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры. 
Там пра хо дзі ла прэ зен та цыя пе сен на га аль бо ма “Хай 
шчас лі вы ўсе бу дуць лю дзі на зям лі”. На ёй гу ча лі пес ні 
на сло вы бе ла рус ка га паэ та з Даў гаў піл са (Лат вія) Ста
ні сла ва Ва лодзь кі, ура джэн ца Аст ра веч чы ны. А спя ваў 
Сяр гей Ша ба да лаў, які з Брас лаў шчы ны ро дам, вя до мы 
як са ліст ан самб ля бе ла рус кай пес ні “Сві та нак” з Ві са гі
на са (Літ ва).

Ва ўтуль ным па коі гас цей ві та лі 
гас па да ры му зея на ча ле з ды рэк
та рам Мі ха і лам Ры ба ко вым. Як вя
до ма, ён даў но ве дае і Ста ні сла ва, 
і Сяр гея — та ле на ві тых зем ля коў, 
якія ак тыў на пра цу юць у бе ла рус
кіх су пол ках, па шы ра юць род ную 
куль ту ру ў за меж жы. (За слу гоў вае 
па ва гі, што ця пер су пра цоў ні кі Му
зея лі та ра ту ры пра яў ля юць вя лі кую 
за ці каў ле насць у су пра цы з ды яс па
рай. І па доб ныя твор чыя су стрэ чы ў 
Мін ску, мяр ку ем, пра доў жац ца. — 
Рэд.) На па чат ку ім прэ зы Ста ні слаў 
Ва лодзь ка рас ка заў, як ства раў ся пе
сен ны аль бом. А по тым Сяр гей Ша
ба да лаў вы ка наў шэ раг пе сень на 
яго вер шы, му зы ку да якіх на пі са лі 
М. Яц коў, С. Ці ха наў, А. Мядз ве дзеў, 
А. Рудзь.

Быў у за ле па эт, бард, кам па зі тар 
Дзміт ры Пят ро віч. У лі рыч най пес ні 

“Ра бі ны”, што пра гу ча ла, му зы ка — Дзміт рыя, а вер шы — 
Ста ні сла ва. Цёп ла су стрэ лі гле да чы й зу сім но вую пес ню 
“БЕ ЛА РУ жа су Сьве ту” (верш Іва на Жда но ві ча, му зы ка 
Але ны Пі шчы ке не з Ві са гі на са) у вы ка нан ні Сяр гея Ша
ба да ла ва. Як ба чым, пес ні лёг ка пе ра адоль ва юць ме жы. 
Та му свед чан нем і пе ра клад чыц кая дзей насць Ста ні сла ва: 
ён спры яе та му, каб вя до мыя ін ша моў ныя хі ты, на род ныя 
пес ні гу ча лі й пабе ла рус ку. На гэ ты раз у яго пе ра кла дзе 
з поль скай гу ча ла пес ня “Без ад па чын ку” кам па зі та ра Се
вя ры на Кра еў ска га на сло вы поль скай паэ тэ сы Агнеш кі 
Асец кай. А Га лі ну, стры еч ную сяст ру Ста ні сла ва, вель мі 
кра ну ла пес ня “Эх, се на дух мя нае!” — бо на га да ла ёй цу

доў ную па ру се на кос ную на род най 
Аст ра веч чы не.

У пе ра пын ках між пес ня мі Ста
ні слаў Ва лодзь ка па да ра ваў му зею 
кніж ку сва іх вер шаў, ну ма ры га зе ты 
“Уз дым”, якую вы дае ад най мен ная 
бе ла рус кая су пол ка ў Даў гаў піл се. 
Свой збор нік вер шаў па да рыў Ста
ні сла ву й Дзміт ры Пят ро віч. Яшчэ 
адзін ду шэў ны мо мант ім прэ зы: на 
ёй Сяр гей Ша ба да лаў су стрэў ся з 
ад на клас ні цай. Жан на — жы хар ка 
Ла гой ска, яна пры еха ла на су стрэ чу, 
што ад бы ла ся праз 40 га доў.

На прэ зен та цыі бы ло шмат кве
так, доб рых па жа дан няў. Ста ні слаў 
і Сяр гей да ры лі гле да чам кам пакт
дыс кі з пес ня мі, што гу ча лі й на прэ
зен та цыі. Мі ха іл Ры ба коў дзя ка ваў 
паэ ту і спе ва ку  за цу доў ную су стрэ
чу, за пра сіў “усіх гас цей — му зей 
на вед ваць час цей”.

Ля вон Целеш

Па-над межамі песні гучаць

Ва ўкра ін скім го ра дзе суд на бу даў ні коў аца ні лі бе ла рус кія аў то бу сы

Беларусы Мікалаева з Ам ба са да рам Бе ла ру сі ва Укра і не  
Іга рам Со ка лам у ча се прэ зен та цыі аў то бу саў



3Голас Радзімы  чацвер, 13 чэрвеня, 2019 

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
(Мы пра кур сы пі са лі: на іх 

бы лі бе ла ру сы з Ар ме ніі, Іта ліі, 
Ка зах ста на, Лат віі, Літ вы, Поль
шчы, Ра сіі, Уз бе кі ста на, Укра і ны 
і Эс то ніі. — Гл: “З род ных кры
ніц” — ГР, 26.04.2019. — Рэд.) 
Ска жам, Дзень кас ма на ўты
кі ад свят ка ва лі ў аб сер ва то рыі 
Не апа ля з да рос лы мі й ма лень
кі мі з на ша га “Сла вян ска га ко
ла”. Хоць кас міч ныя ка раб лі 
там не ра бі лі, але са ма лё ці кі 
дзе цям змай стра ва лі — спа да
ба лі ся ім, і пра на шу бе ла рус ку, 
пер шую ў све це кас ма на ўтку 
Ва лян ці ну Це раш ко ву ім рас
ка за лі. По тым — Пас ху свет
лую ад зна чы лі. Бы лі так са ма на 
пры ёме, пры све ча ным за па лен
ню агню Еў ра пей скіх гуль няў 
у Ры ме: там на шы пес ні бе ла
рус кія пра спя ва лі. Яшчэ пабылі 
на су стрэ чы дэ ка на фа куль тэ та 
між на род ных ад но сін БДУ Вік
та ра Ша дур ска га з яго ны мі ка
ле га мі з уні вер сі тэ та ў Не апа лі 
“L’Orіentale” (гэ та Уні вер сі тэт 
ус ход ніх мо ваў). По тым і Дзень 
Пе ра мо гі ад свят ка ва лі. А пла
наў на пе ра дзе — яшчэ больш”.

Тац ця на раз мя шчае на сва
ёй ста рон цы спа сыл кі на на
шу га зе ту ў ПДФфар ма це, а 
так са ма роз ныя ма тэ ры я лы, 
ві дэа ро лі кі, пры све ча ныя Еў
ра пей скім гуль ням. І пра бяз
віз, і пра кам форт ны аэ ра порт 
Мінск, і сім вал Ле сік там ёсць, 
і апо вед пра пер шае ў све це ва
сіль ко вае ма ро жа нае… Што да 
фо та вы ста вы “Бе ла русь спар
тыў ная”, то зла джа на яна, пі
ша Тац ця на, “у ад па вед нас ці 

з па гад нен нем, пад пі са ным 
15.01.2019 па між фон дам “Ды
рэк цыя Еў ра пей скіх гуль няў 
2019 го да” і Куль тур най аса цы
я цы яй “BELLARUS” г. Не апа ля 
аб су пра цы ў сфе ры пра па ган
ды, ін фар ма цый на га пра соў ван
ня й пры цяг нен ня ўва гі між на
род най гра мад скас ці, у тым лі ку 
бе ла рус кай ды яс па ры за мя жой 
да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. На ша 
су пол ка су мес на з Га на ро вым 
кон суль ствам Бе ла ру сі ў Не апа

лі зла дзі ла фо та вы ста ву пры 
пад трым цы Ам ба са ды Бе ла ру сі 
ў Іта ліі, му ні цы паль на га са ве та 
й мэ ра Не апа ля”. У ча се пра цы 
фо та вы ста вы яна бы ла прад
стаў ле на й мэ та вай аў ды то рыі: 
сту дэн там На ву ко ва га лі цэя го
ра да імя Дж. Ма ці ні (з 24 па 
30 мая), а так са ма спарт сме нам 
і заў зя та рам спарт цэнт ра “Ко да
кан” (з 31 мая па 7 чэр ве ня).

Вя до ма ж, кло па таў у бе ла
ру саў Не апа ля ў су вя зі з гэ тым 

пра ек там бы ло ня ма ла. У дні 
ад крыц ця вы ста вы ў зга да ных 
уста но вах на ім прэ зе бы лі прад
стаў ні кі ад мі ніст ра цыі го ра да,  
і вя до мыя ў спар тыў най сфе
ры лю дзі. Ся род іх і спарт сме
ны Ан то ніа і Джа ва ні Эс па зі та, 
Крыс ці ян Пар ла ці: яны паў
дзель ні ча юць у ІІ Еў ра пей скіх 
гуль нях у Мін ску; зна ка мі тыя 
трэ не ры Джу зэ пэ і Лу ка Мар
мі, Джан лу ка Пун ца ды мно гія 
ін шыя. “Пра ект “Бе ла русь спар
тыў ная” мае вя лі кі роз га лас у 
на шым го ра дзе, — па ве дам ляе 
Тац ця на Пум пу ле ва. — І мы 
ба чым вя лі кую эфек тыў насць 
яе ў пад няц ці агуль на га імі джу 
на шай кра і ны, што над звы чай 
важ на да Еў ра пей скіх гуль няў у 
Мін ску. Ёсць у не апаль цаў жы
вое за хап лен не, за ці каў ле насць, 
мно гія жадаюць на ве даць Бе ла
русь, каб на свае во чы па ба чыць 
і кра і ну, і са мі спа бор ніц твы”.

Тац ця на вы каз вае асаб лі вую 
й шчы рую ўдзяч насць Ам ба са
дзе Бе ла ру сі ў Іта ліі за апе ка
ван не пра ек там, пра да стаў лен не 
ма тэ ры я лаў для па шы рэн ня ін
фар ма цыі пра Гуль ні, са дзе ян не 
ва ўрэ гу ля ван ні пы тан няў да
стаў кі фо та вы ста вы (а яна яшчэ 
ў Не апа лі). Удзяч насць — і Га
на ро ва му кон суль ству Бе ла ру сі 
ў Не апа лі: “за ака за ную пад
трым ку й кан крэт ную да па мо гу 
ў ар га ні за цыі цык лу ім прэ заў 
па пра па ган дзе, ін фар ма цый
ным пра соў ван ні, пры цяг нен ня 
ўва гі між на род най гра мад скас
ці да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў”. 
Цёп лыя сло вы Тац ця на ад рас уе 
так са ма На цы я наль на му алім

пій ска му ка мі тэ ту Бе ла ру сі, 
Ды рэк цыі Дру гіх Еў ра пей скіх 
гуль няў 2019 го да — за прад
стаў ле ную фо та экс па зі цыю 
“Бе ла русь спар тыў ная”.

Па шан ца ва ла, мож на ска
заць, і бе ла ру сам Ры ма: 3 мая 
па бы ва лі не ка то рыя з іх на ўра
чыс тай цы ры мо ніі за паль ван ня 
агню ІІ Еў ра пей скіх гуль няў у 
му зей ным комп лек се Ara Pacіs 
Museum, дзе зна хо дзіц ца Ал тар 
мі ру. “Мы да ве да лі ся пра ўра
чыс тасць ад прад стаў ні коў Ам
ба са ды Бе ла ру сі ў Італь ян скай 
Рэс пуб лі цы, — на пі са ла ў рэ дак
цыю Ні на Па шчан ка, прэ зі дэнтка 
Куль тур нааду ка цый на га цэнт ра 
“Фран цыск Ска ры на”. — Тац
ця на Сяр ге еў на Тыль ко віч, ві цэ
прэ зі дэнтка цэнт ра, раз мяс ці ла 
ін фар ма цыю ў на шай гру пе ў 
Ва ца пе: яна там на зы ва ец ца “Де
вочки из Беларуси в Италии”. 
Дзя ку ю чы та кой гру пе й зно сяц
ца мно гія на шы су ай чын ні цы ў 
Ры ме. Вось і ўзнік ла пра па но ва 
пад тры маць на шых су ай чын ні
каў на цы ры мо ніі. Так і зра бі лі. 
Баць кі, дзе ці са бра лі ак тыў ную, 
шмат ко лер ную гру пу пад трым
кі. Гэ та бы ло яр кае, не за быў нае 
ме ра пры ем ства! Дзе ці фа та гра
фа ва лі ся з вя до мы мі бе ла рус кі мі 
чэм пі ё на мі! А які пры го жы фа
келпа ход ня! Дзе цям яшчэ, ка за
лі мне, вель мі спа да баў ся сім вал 
свя та — лі ся ня Ле сік”.

Дзя ку ем, па ва жа ныя сяб
ры, за тое, што хоць і жы вя це 
ўда ле чы ні ад Баць каў шчы ны, у 
Не апа лі ці ў Ры ме, але ж дум ка
мі з на мі, на Ра дзі ме!

Іван Іванаў

кола дзён

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

наПяРэдаднІ

Гіс то рыя ў Мір скім фар ма це

Разам

Хоць і ў Неапалі ды ў Рыме, але ж думкамі на Радзіме!

Фэст “кніж ныя су стрэ чы  
ў мір скім за мку” збя рэ  
15 чэр ве ня пісь мен ні каў, 
края знаў цаў, чы та чоў. да 
ім прэ заў змо гуць да лу чыц ца  
й шмат лі кія на вед ні кі 
зам ка ва га комп лек су.

Гіс та рыч ная кні га вы хо
дзіць на аван сцэ ну. І не дзене
будзь, а ў зна ка мі тым за мку з 
500га до вай гіс то ры яй. Пэў на 
ж, “Кніж ным су стрэ чам у Мір
скім за мку” бу дзе кам форт на. 20 
вы да вец тваў кра і ны пры вя зуць 
на фэст на він кі, 60 пісь мен ні
каў су стрэ нуц ца з чы та ча мі, 
27 края знаў цаў па дзе ляц ца до
све дам сва ёй пра цы. Свя та пач
нец ца з тэ ат ра лі за ва на га прад
стаў лен ня ў зам ка вым дво ры ку. 
Ча ка ец ца шмат гас цей, ту рыс
таў, у тым лі ку й за меж ных. Да
рэ чы, ле тась квіт кі ў “Зам ка вы 
комп лекс “Мір” на бы лі ка ля 
320 ты сяч ту рыс таў, а едуць жа 
й “прос та па гля дзець”.

На прэскан фе рэн цыі ў До
ме прэ сы з пра гра май фэс ту 
жур на ліс таў зна ё міў ды рэк тар 
Гро дзен ска га фі лі яла “Бел са юз
дру ку” Па вел Скраб ко. Па тлу
ма чыў: су стрэ чы пісь мен ні каў і 
чы та чоў у рэ гі ё не ла дзі лі ся ўжо 
два га ды за пар, сё ле та ж Мір су
стра кае фэст упер шы ню. За ідэю 
пра вес ці “Кніж ныя су стрэ чы 
ў Мір скім за мку” ар га ні за та ры 
ўха пі лі ся ад ра зу. І сім ва ліч на, 
што пер шай на фэс це бу дзе прэ
зен та ва на кні га Ана то ля Бу тэ ві
ча “Гіс то рыя Мір ска га зам ка”.

Ча му ге ра і няй фэс ту ста не 
гіс та рыч ная кні га? Пра тое па
раз ва жа юць за фэс таў скім круг
лым ста лом “Гіс та рыч ная кні га 
ў су час ным гра мад стве”. Як ідзе 
пад рых тоў ка да яго, рас ка заў 
ды рэк тар вы да вец тва “Мас тац
кая лі та ра ту ра” Аляк сандр Ба
дак. Ён ак цэн та ваў ува гу, што 
гіс та рыч ная лі та ра ту ра сён ня 
вель мі па пу ляр ная: “Апроч на
ву коў цаў і спе цы я ліс таў па гіс то
рыі за круг лым ста лом збя руц ца 
й вя до мыя пісь мен ні кі: Люд мі
ла Руб леў ская, Ва ле ры Ка за коў, 
На вум Галь пя ро віч, Ана толь Бу
тэ віч. Кож ны з іх пра цуе ў гіс та
рыч ным жан ры й мае там сваю 
дзя лян ку. Люд мі ла Руб леў ская 
пі ша пры год ніц кія ра ма ны, Ана
толь Бу тэ віч — да ку мен таль ныя 
тво ры, На вум Галь пя ро віч звяр
та ец ца да гіс то рыі СССР, Ва ле
ры Ка за коў рас па вя дае пра пас
ля ва ен ны час. А вы ра шы лі мы 
са брац цапа га ва рыць, бо гіс та
рыч ная тэ ма шы рэй шая, чым 
яна ёсць у бе ла рус кай лі та ра ту
ры. У лі та ра ту ры за меж жа час та 
на зі ра ец ца пе ра ся чэн не жан раў: 
да ку мен таль на га, дэ тэк ты ва й 
фан тас ты кі. Та му, з улі кам го
ла ду чы та чоў на гіс та рыч ную 
лі та ра ту ру, трэ ба да та го ста віц
ца піль на, з яшчэ боль шай па ва
гай”. У вы да вец тве “Мас тац кая 
лі та ра ту ра” вы хо дзіць збор тво
раў Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча ў 25 
та мах. Аляк сандр Ба дак лі чыць: 
гэ та адзін са знач ных і за па тра
ба валь ных чы та ча мі пра ек таў.

Вы да вец тва “Бе ла рус кая Эн
цык ла пе дыя імя Пет ру ся Броў
кі” прад ста віць на фэс це се рыю 
кніг на тэ му Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. А “Бе ла русь” прэ зен туе 
вы дан ні “Бе ла русь. Праз ста
год дзі ў бу ду чы ню”, “Кас тусь 
Ка чан” ды ін шыя.

На прэскан фе рэн цыю прый
шлі й пісь мен ні кі. Рас каз ва лі, 
якія кні гі па ка жуць у Мір скім 
за мку. Вік тар Хур сік рас па вёў 
пра свой твор “Vale. Кні га пра 
род і лёс Маг да ле ны Ра дзі віл”. 
Больш за 20 га доў пісь мен нік, 
вы да вец і края знаў ца да сле дуе 
лёс ха рыз ма тыч най жан чы ны, 
бо на ра дзіў ся ж не па да лёк ад яе 
бы ло га ма ёнт ка. Маг да ле на Ра
дзі віл з ро ду За ві шаў бы ла ме
цэ нат кай, гра мад скім дзея чам 
на мя жы XІX—XX ста год дзяў. 
Яна спры я ла вы ха ду ў свет мно
гіх бе ла рус кіх кніг (у тым лі ку 
й “Вян ка” Мак сі ма Баг да но
ві ча), бе ла рус ка му пе ры я дыч
на му дру ку. Кня гі ня ства ра ла 
бе ла рус кія шко лы, раз ві ва ла 
бе ла рус ка моў ны кас цёл. Вік
тар Хур сік вы ка рыс таў больш 
за 300 гіс та рыч ных да ку мен таў, 
зной дзе ных у ар хі вах роз ных 
кра ін, каб паў ней рас крыць воб
раз па дзвіж ні цы. “Уво гу ле ж пы
тан не пра фі нан са ван не на цы я
наль ных ру хаў на па чат ку XX 
ста год дзя й вы зва лен ня зпад 
ра сій ска га ім пер ска га пры гнё ту 
ні хто не да сле да ваў, — тлу ма
чыў Вік тар Хур сік. — Я ж да ку
мен таль на па ка заў, як ад бы ва ла

ся стаў лен не та го, пра што й пра 
ка го сён ня мы з го на рам ка жам: 
га зе ты “На ша Ні ва”, вы да вец тва 
“За гля не сон ца і ў на ша ва кон
ца”, дзея чаў Ян ку Ку па лу, Бра
ні сла ва Эпі ма хаШы пі лу”.

Пісь мен ні ца Люд мі ла Руб
леў ская прад ста віць у Мі ры кні
гі “Ры ца ры і да мы Бе ла ру сі”, 
“Аван ту ры Вы рві ча з бан ды Чор
на га Док та ра” і “Аван ту ры Пра
нці ша Вы рві ча, шка ля ра і шпе
га”. Да рэ чы, здым кі кі на філь ма 
па апош няй кні зе пра хо дзі лі ў 
тым лі ку і ў Мір скім за мку.

Зам ка вы комп лекс “Мір”, га
ва ры ла ся на прэскан фе рэн цыі, 
так са ма зай ма ец ца вы да вец кай 
дзей нас цю. 35 099 асоб ні каў — 
та кі агуль ны ты раж яго вы дан
няў з 2011 па 2018 год, ка лі не 
ўліч ваць ты ра жы рэ клам ных і 
вы ста вач ных бук ле таў, ін шай 
дру ка ва най пра дук цыі. Усе яны 
рэа лі зу юц ца праз улас ную кра му 
й ад па вед ныя кні гар ні Мін ска. 
Ды рэк тар “Зам ка ва га комп лек са 

“Мір” Аляк сандр Лой ка рас ка заў, 
што вы дан ні бу дуць прад стаў ле
ны й на фэс це. На вед ні кам “Кніж
ных су стрэ ч у Мір скім за мку”, 
пэў на, спа да ба юц ца кні гі пра 
ра ней шых ула даль ні каў Мір ска
га зам ка: “Мі ка лай Крыш таф Ра
дзі віл Сі рот ка, ві лен скі ва я во да”, 
“Род Іл лі ні чаў у Вя лі кім Княст ве 
Лі тоў скім у XV–XVІ ста год дзях” 
і “Князья Витгенштейны и их 
владения в Российской империи 
в XІX ве ке”. Прад ста вяць на фэс
це й вы дан ні “Фар мі ра ван не ка
лек цый му зея. Зам ка вы комп лекс 
“Мір” (1989—2015 га ды)”, “Ва
ен ныя тры ум фы эпо хі Вя лі ка га 
Княст ва Лі тоў ска га” ды ін шыя.

Ар га ні за та ры свя та — мі ніс
тэр ствы ін фар ма цыі, куль ту ры 
Бе ла ру сі, Гро дзен скі аб вы кан
кам, Ка рэ ліц кі рай вы кан кам, 
Гро дзен скі фі лі ял РУП “Бел са
юз друк”, му зей “Зам ка вы комп
лекс “Мір”, ААТ “Бел кні га”.

Ган на Лагун.
Фота аўтара.

Сцэна з пастаноўкі “Хрыстос прызямліўся ў Гародні” 
паводле Уладзіміра Караткевіча ў Мірскім замку
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Мегаплан 
пад назваю Манблан

Па ка раць гор ныя вяр шы
ні — гэ та, па да ец ца мне, зу сім 
не алім пій ская лек сі ка. Ну якая 
там па ко ра? Вяр шы ня хі ба што 
мі лас ці ва да зва ляе ад чай ным 
смель ча кам узы сці на яе, зра
біць там з дзя ся так здым каў ды 
спус ціц ца жы вы мі ў зо ну звыч
на га кам фор ту. Як ка жуць рус
кія, дай Бог унести ноги… Вяр
шы ня пра яў ляе да вас лі тасць і 
вы са ка род ства — то на вош та 
крыў дзіць яе сло вам з ко ра нем 
“ка ра” ды аса цы я цы яй з па ка
ран нем? Яшчэ з ча соў гор ных 
тур па хо даў ся рэ дзі ны 80х (За
ход ні Каў каз, Кар па ты…) мне 
больш да спа до бы ём кае сло ва: 
узы хо джан не. У ім ня ма й сле ду 
не па збеж на га кан флік ту за ва ёў
ні каў і за ва я ва ных. Ня ма пры ха
ва на га са ма ўзвыш эн ня аль пі ніс
таў ці гор ных ту рыс таў. Да та го 
ж люст ру ец ца пра цэс пе ра адо
лен ня і знеш няй пе ра шко ды, і 
кі ру нак бяс кон ца га ру ху, рос ту 
ча ла ве ча га ду ху. Я на ват ска заў 
бы: гэ та і ёсць са праў ды подз віг, 
бо “движение” ў рус кай мо ве й 
ёсць рух.

Яшчэ ў 85м на За ход нім 
Каў ка зе я чуў ад ту рыс таў з Са
лі гор ска, з які мі ха дзіў у пер
шую сваю гор ную “двой ку”, імя 
аль пі ніс та Аляк санд ра Гад леў
ска га. Яно ўсплы ло ў па мя ці, ка
лі ў ся рэ дзі не кра са ві ка, по тым 
на па чат ку мая ў пуб лі ка цы ях 
Ін эсы Плес ка чэў скай у га зе це 
“Бе ла русь се год ня”, на ін тэр
нэтпар та ле ды ў ін шых вы
дан нях ВД “БС” з’я ві лі ся вест
кі пра ці ка вы, на за вем яго так, 
ме гап ра ект Манб лан. Спа чат ку 
бы ла пуб лі ка цыя “Пла мя мира. 
Путь на Монб лан” (13.04.2019) 
з пад за га лоў кам “Белорусские 
альпинисты поднимут на го ру 
Монб лан огонь ІІ Европейских 
игр “Пла мя мира””. Гэ та й быў 
старт пра ек та Вы да вец ка га до ма 
“Бе ла русь се год ня” — па этап
ны, на поў не ны дэ та ля мі апо вед 
пра ўні каль ную за ду му ка ман ды 
бе ла рус кіх аль пі ніс таў: пад няць 
на Манб лан (а гэ та най вы шэй

шы пункт кан ты нен та) агонь ІІ 
Еў ра пей скіх гуль няў “По лы мя 
міру”.

ні хто ў Еў ро пе та ко га 
ра ней не ра біў

У чым фіш ка пра ек та? Цы
тую тэкст: “Ні хто ў Еў ро пе та
ко га не ра біў. Ні ко лі. Мы бу дзем 
пер шы мі. Гэ та ўні каль ная па
дзея ў спар тыў най гіс то рыі не 
толь кі на шай кра і ны, але і ўсёй 
Еў ро пы. Мы мо жам!”.

Да лей у пуб лі ка цыі — аб
вест ка, што “з ка ман дай аль
пі ніс таў на Манб лан ідзе наш 
ка рэс пан дэнт у Еўрапейскім са
юзе Ін эса Плес ка чэў ская і па за
штат ны фо та ка рэс пан дэнт Мі
ха іл Пянь еў скі. Яны рас ка жуць і 
па ка жуць, як аль пі ніс ты бу дуць 
рых та вац ца да ўзды му і пра кла
даць да ро гу на снеж ных схі лах”. 
І са праў ды: паз ней дру ка ва лі ся і 
апе ра тыў ныя рэ парт ажы з мес
ца па дзеі. А спа чат ку чы та чоў 
па свя ці лі ў сам пра ект. Ён та кі: 
ка ман да пры бу дзе ў італь ян
скі го рад Кур ма ёр 25 кра са ві ка, 
пач не рых та вац ца да за кі ду ў 
го ры экс пе ды цый на га на чын ня. 
По тым — рух у ба за вы ла гер: 
амаль на 3100 мет раў над уз
роў нем мо ра. Пра ца ўсклад не
ная, бо “ўздым на па чат ку мая, 
па сут нас ці, зі мо вы, ця пер на 
вяр шы ні ад –15 да –24 гра ду

саў. У се зон гэ ты шлях зай мае 
7–9 га дзін, але мы ідзем не ў се
зон, ле тась у не ка то рых узы ход
ні каў на тое сыш ло два дні. Як 
бу дзе ў нас? Прад каз ваць ні хто 
не бя рэц ца”.

Да вяр шы ні бе ла ру сы пра бі
лі сцеж ку праз сня гі, па зна чы лі 
веш ка мі (а зі мой сцеж ку, чы та
ем у рэ парт ажах паз ней, гор ныя 
вят ры за мя та юць сне гам во ка
мгнен на…). І пер шы раз аль пі
ніс ты пад ня лі ся на вяр шы ню: 
узы хо джан не за ня ло 5 дзён. У 
апе ра тыў ным рэ парт ажы, зме
шча ным на пар та ле “БС”, Ін эса 
пі са ла, што 1 мая пя цё ра бе ла
рус кіх аль пі ніс таў з ка ман ды, 
якая па ды ме агонь ІІ Еў ра пей

скіх гуль няў на най вы шэй шы 
пункт Еў ро пы, узы шлі на вяр
шы ню. Гэ та бы лі Дзя ніс Жыд
коў, Мак сім Він чэў скі, Мі ха іл і 
Аляк сандр Вай цю кі ды Мі ха іл 
Ма ке ен ка. А чац вё ра ін шых чле
наў ка ман ды (Ар цём Бар бу лат, 
Ула дзі слаў Ка ган, Вік тар Лу таў 
і Ва дзім Фра лоў) за бяс печ ва лі 
ўздым штур ма вой гру пы, пад
ня ўшы не аб ход нае на чын не, і 
за ста лі ся ча каць асноў ны склад 
ка ман ды на па ло ве шля ху: па між 
вы шы ня мі 4000 і 4810 мет раў. 
Да лей мож на, што на зы ва ец ца, 
вы дых нуць: “За раз ка ман да ў 
поў ным скла дзе — дзе вяць ча
ла век — спус ці ла ся і на чуе ў 
ава рый най ха ці не Га не ла на 
вы шы ні 3070 м”. Ра ні цай 2 мая 
аль пі ніс ты спус ці лі ся ўніз для 
ад па чын ку, ча ка лі пры быц ця 
агню. І по тым — уз ды ма лі яго 
на вяр шы ню.

Яшчэ адзін, зы ход ны й важ
ны мо мант у пра ек це: 3 мая ў 
Ры ме, у му зей ным комп лек се 
Ara Pacіs Museum, дзе зна хо
дзіц ца Ал тар мі ру, быў за па ле
ны агонь ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, 
сім ва ліч на пра зва ны “По лы мя 
мі ру”. Пра тое рас каз ва лі мно гія 
СМІ, а ка лі пі шуц ца гэ тыя на
тат кі, тое по лы мя па да рож ні чае 
па ўсіх аб лас цях, роз ных га ра
дах і зна ка вых мес цах Бе ла ру сі. 
Між тым Ін эса ро біць ак цэнт: 
“Еў ра пей скі алім пій скі ка мі

тэт пры няў ра шэн не, што агонь 
усіх на ступ ных гуль няў бу дзе 
за паль вац ца ме на ві та тут — Бе
ла русь за клад вае тра ды цыі для 
ўся го кан ты нен та”.

Да рэ чы, у эс та фе це да стаў кі 
агню ў Бе ла русь, ця пер мы ве
да ем, бы лі за ня ты й бай ке ры з 
клу ба The One Chapter Belarus: 
4 мая ма та цык ліс ты пры вез лі 
агонь у Кур ма ёр, зна ка мі ты гар
на лыж ны ку рорт. Ад туль аль пі
ніс ты й ру шы лі з аг нём да вяр
шы ні. Ён апы нуў ся на Манб ла не 
6 мая, і ў той жа дзень яго вяр
ну лі бай ке рам — па ча ла ся эс та
фе та “По лы мя мі ру” па Еў ро пе. 
Зрэш ты, пра тое рас ка жам да лей 
больш пад ра бяз на.

Гор у Бе ла ру сі ня ма, 
аль пі нізм — ёсць

Як ба чым, шлях з аг нём на 
Манб лан — гэ та бы ла най ця
жэй шая част ка эс та фе ты. Але, 
за пэў ніў чы та чоў газеты “Бела
русь сегодня” пе рад па чат кам 
пра ек та кі раў нік экс пе ды цыі, 
стар шы ня Бе ла рус кай фе дэ ра
цыі аль пі ніз му Аляк сандр Гад
леў скі, та кое бе ла рус кім аль пі
ніс там пад сі лу: “Мы ў на шых 
хлоп цаў ве рым: яны зро бяць”.

Ужо ў тым, пер шым тэкс це з 
Манб лан ска га пра ек та (а ўвесь 
цыкл мож на чы таць як на пар
та ле “БС” www.sb.by, так і на 
аса біс тым сай це Ін эсы Плес ка
чэў скай www.pleska.іnfo) жур
на ліст ка раз ва жае, што за нес ці 
агонь Еў ра пей скіх гуль няў на 
Манб лан (4810 мет раў) — гэ та 
вель мі сім ва ліч на. Бо, на гад вае, 
гіс то рыя су свет на га аль пі ніз
му там і па чы на ла ся: 8 жніў ня 
1786 го да. У да ва ен ны час ён 
быў і ў пра гра ме Алім пій скіх 
гуль няў, уру ча лі ся за ла тыя ме
да лі па аль пі ніз ме. І яшчэ ці
ка вая ін фар ма цыя з тэкс ту: на 
лет няй Алім пі я дзе2020 у То кіа 
ўпер шы ню ра зы гра юць ме да лі 
ў спар тыў ным ска ла ла зан ні. Ці
ка ва, ці паў дзель ні ча юць на шы 
спарт сме ны? Хо чац ца ве рыць! 
Бо, як да во дзіць Аляк сандр Гад

Шлях  
“Полымя міру” 
ў Беларусь, 
на ІІ Еўрапейскія 
гульні дзякуючы 
беларускім альпіністам 
пад кіраўніцтвам 
Аляксандра 
Гадлеўскага ўпершыню 
пралёг і праз 
найвышэйшую горную 
вяршыню Еўропы 

Максім Вінчэўскі робіць горны макіяж: каб не абгарэць 

Каманда падымаецца ў горы, наперадзе — Міхаіл Вайцюк

“Полымя міру” на вяршыні Манблан! Злева направа: 
Максім Вінчэўскі, Міхаіл Макеенка, Міхаіл Вайцюк, 

Аляксандр Вайцюк. Фатаграфуе Дзяніс Жыдкоў.
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леў скі, хоць гор у Бе ла ру сі ня
ма (у най вы со кай Дзяр жын скай 
га ры вы шы ня — 345 мет раў), 
ды аль пі нізм — ёсць. Пры чым, 
удак лад няе, гэ та спорт аду ка ва
ных і ад важ ных лю дзей. Цы ту
ем: “Пер шая сек цыя аль пі ніз
му ў Бе ла ру сі бы ла ство ра на да 
Вя лі кай Ай чын най вай ны пры 
Мін скім ме ды цын скім ін сты ту
це, а пас ля вай ны та кія сек цыі 
з’я ві лі ся ў шмат лі кіх на ву чаль
ных уста но вах. Гор ныя ўзы хо
джан ні ста на ві лі ся ўсё больш 
па пу ляр ны мі, сек цыі па аль
пі ніз ме ўзні ка лі на прад пры
ем ствах. У 1960м на Каў ка зе 
прай шла пер шая Аль пі ні я да, 
якой кі ра ваў Фе лікс Нар ке віч. 
Та ды на Эль брус (5.642 мет ры) 
пад ня лі ся 60 аль пі ніс таў з усёй 
Бе ла ру сі”.

Слаў ная гіс то рыя! А як раз
ві ва ец ца бе ла рус кі аль пі нізм 
сён ня? Пас ля Манб лан ска га 
пра ек та ці ка васць да яго, мяр
кую, па вя лі чыц ца. Чы та ем у 
Ін эсы: “На пла не це 14 горвась
мі ты сяч ні каў, узы хо джан не на 
кож ную з іх — скла да нае й 
не бяс печ нае ме ра пры ем ства, і 
аль пі ніс ты да та кіх, бы вае, рых
ту юц ца га да мі. Бе ла ру сы ўзня
лі ся на па ло ву з тых вяр шынь, 
на са мыя вы со кія пунк ты ўсіх 
кан ты нен таў. “Са мае га лоў
нае, — ка жа Аляк сандр Гад леў
скі, — што гэ тую пра цу вы кон
ва юць аду ка ва ныя, пра фе сій на 
пад рых та ва ныя лю дзі, ся род 
якіх май стры спор ту, “снеж ныя 
бар сы”, кан ды да ты на вук — 
Вік тар Па раш коў, Ле а нід Ла
зоў скі, Ула дзі мір Га на поль скі, 
Яў ген На га тоў, Аляк сандр Дуб
роў скі, Сяр гей Ста цэ віч, Ста
ні слаў Ша бу ня, Вік тар Лу таў, 

пра фе сар Ва лян цін Гра ко віч, ін
жы не ры Мі ха іл Мель ні каў, Ана
толь Шал ко віч, Дзя ніс Жыд коў, 
вя до мыя ле ка ры Эду ард Лі пень, 
Ва ле ры Май се ен ка ды мно гія, 
мно гія ін шыя, са праўд ныя пра
цаў ні кі на шай вы со ка аду ка ва
най кра і ны”.

У пуб лі ка цы ях Ін эсы Плес
ка чэў скай бы ла прад стаў ле на 
ка ман да, па да дзе ны здым кі бе
ла рус кіх аль пі ніс таў, якія па
ды ма лі на Манб лан агонь Еў
ра пей скіх гуль няў — спа чат ку 
ў тэкс це “Ко му до ве рят фа кел” 
(23.04.2019), по тым — і па вы
ні ках Манб ла наў ска га пра ек та 
(“Как белорусские альпини
сты подняли “Пла мя мира” на 
Монб лан” — “На род ная га зе та”, 
10.05.2019).

агонь асвят ляе вяр шы ню!
Вер нем ся ў дні сё лет ня га 

мая, што ста лі ўжо част каю гіс

то рыі Бе ла ру сі, алім пій ска га ру
ху, аль пі ніз му. Рэ пар таж ““Пла
мя мира” на ча ло свой путь на 
вершину Монб ла на” (4.05.2019, 
18.49) Ін эса пі са ла тэр мі но ва ў 
ну мар, ён — пра цы ры мо нію пе
ра да чы агню, пры ве зе на га бай
ке ра мі з Ры ма, аль пі ніс там. Тое 
бы ло ў Кур ма ё ры 4 мая, блі жэй 
да поўд ня: “Пе ця рых чле наў 
штур ма вой ка ман ды — Мак сі ма 
Він чэў ска га, Аляк санд ра і Мі ха
і ла Вай цю коў, Дзя ні са Жыд ко ва 
і Мі ха і ла Ма ке ен кі — тут ня ма: 
яны пай шлі ў го ры ра ней, каб 
дай сці да вы шы ні 2600 мет раў, 
раз біць там ла гер і ча каць пры
быц ця па ход ні з аг нём. А заўт
ра, 5 мая, яны па ня суць агонь 
на вяр шы ню. Ка лі ўсё пой дзе 
па пла не й на двор’е не ўня се ка
рэк ты вы, ча ка ем хлоп цаў на зад 
6 мая ве ча рам”.

А на двор’ета кі ка рэк ты вы 
ўно сі ла. Не вя ліч кае ад люст ра
ван не вя лі ка га дра ма тыз му, на
пру жа нас ці тых га дзін зна хо дзім 
ва ўрыў ку з рэ парт ажа, што быў 
зме шча ны на сай це 6 мая. “Па
чаў ся та кі снеж ны шторм, што 
аль пі ніс там прый шло ся пра
вес ці ноч се дзя чы, пад пі ра ю чы 
сцен кі на мё таў. Га лоў нае — не 
за стац ца без аба ро ны, хай на ват 
та кой на пер шы по гляд хліп кай, 
та му што без на мё таў “ве ра
год насць аб ма ра жэн ня ў та кіх 
умо вах, — пры зна ец ца мно гае 
на сва ім аль пі нісц кім ве ку па ба
чыў шы Вік тар Лу таў, — 90%”. 
Але абы шло ся, ха ця снеж ны той 
шторм пла ны на шай штур ма вой 
пя цёр цы, вя до ма, зблы таў. Пла
на ва лі вый сці на штурм на до
світ ку, а змаг лі “вы су нуць нос”, 
па іх улас ным вы ра зе, толь кі блі
жэй да 11 га дзін. Пас ля бяс сон

най но чы іс ці бы ло цяж ка, але ў 
за да дзе ны пункт — на вы шы ню 
4000 м — вый шлі. Там яшчэ ў 
па пя рэд нім узы хо джан ні яны 
знай шлі пя та чок, на якім мож
на змяс ціць ад ну па лат ку. І вось 
6 мая ў тры га дзі ны но чы, ка лі 
яшчэ цём на, але снег цвёр ды — 
іс ці па та кім пра сцей — хлоп цы 
вый шлі на штурм Манб ла на з 
па ход няю і лам па даю “По лы
мя мі ру”, з дзяр жаў ным сця гам 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Не каль кі 
га дзін цяж кай пра цы — у не ка
то рых мес цах снег быў амаль па 
по яс, але марш рут быў ім ужо 
вя до мы, прой дзе ны за па ру дзён 
да та го — і яны на вяр шы ні. Фа
кел за па ле ны, фа та гра фіі зроб
ле ныя: “Ура!”.

По тым яшчэ быў доў гі 
шлях аль пі ніс таў уніз: “6 мая ў 
19.00 на шы, без пе ра боль шан
ня, ге ра іч ныя аль пі ніс ты пе ра
далі па ход ню з “По лы мем мі ру” 

бай ке рам. “Мы бу дзем вез ці яе 
па Еў ро пе гэ так жа на дзей на, як 
хлоп цы па ды ма лі агонь на Манб
лан”, — ска заў кі раў нік бай кер
ска га клу ба The One Chapter 
Belarus Яў ген Бей зак, пры ма ю чы 
па ход ню з рук Мі ха і ла Вай цю
ка”. І эс та фе та агню ІІ Еў ра пей
скіх гуль няў “По лы мя мі ру” пра
доў жы ла свой шлях па Еў ро пе.

усё па чы на ец ца 
з сяб роў ства

Пі саць па сля дах чу жых пуб
лі ка цый, з дру гіх рук — не над та 
твор чая пра ца. Але, на мой по
гляд, у да дзе ным вы пад ку па
трэб ная. Бо ўсё ж пра ект Манб
лан скі та го вар ты, і хо чац ца, каб 
як ма га больш лю дзей у све це 
пра яго ве да лі. Што мно гае мо
гуць бе ла ру сы! І што каш тоў ная 
ды пры го жая спра ва зроб ле на, 
па кла дзе на ў скар бон ку Алім
пій ска га ру ху, на ка рысць Баць
каў шчы ны! Чы та чоў у на шай 
га зе ты менш, чым на пар та ле 
ВД “Бе ла русь се год ня”. За тое 
яны па ўсім све це. І да та го ж 
са цы яль на ак тыў ныя. Спа дзя
ю ся, і дзя ку ю чы на шай га зе це 
роз га лас пра Манб лан скі пра ект 
пой дзе шы ро ка.

На вы ка ры стан не мной ма тэ
ры я лаў пры пад рых тоў цы тэкс
ту па га дзі ла ся Ін эса Плес ка чэў
ская. І яна ж удак лад ні ла: ня ма 
пя рэ чан няў і з бо ку кі раў ніц тва 
ВД “БС”. А ў ад каз на маё за хап
лен не, як здо ра ва ўсё атры ма ла
ся, на пі са ла: “Дзя куй за доб рыя 
сло вы ў ад рас май го Манб лан
ска га пра ек та! І гэ та вы яшчэ не 
ве да е це, як ён на ра дзіў ся!..”

Аказ ва ец ца, як раз сяб роў
скія кан так ты, якіх ба га та ў сям’і 
жур на ліст кі, па спры я лі та му, каб 
спа чат ку ўспых ну ла ма лень кая 
крэ а тыў ная іск рын ка. Якая по
тым, што сім ва ліч на, раз га рэ
ла ся ў по лы мя: “У кан цы мі ну
ла га го да ся дзеў у нас у гас цях 
Аляк сандр Гад леў скі, стар шы ня 
Бе ла рус кай фе дэ ра цыі аль пі ніз
му. Ён — ся бар Мі ха і ла Пянь еў
ска га: Мі ша з ім ха дзіў у го ры ў 

ма ла до сці. Муж чы ны раз ва жа лі: 
што б та ко га зра біць, каб у ча се 
Еў ра пей скіх гуль няў бе ла рус кі 
аль пі нізм пра гу чаў? А я вазь мі 
ды ска жы: а пад ні мі це, хлоп цы, 
агонь на вы шэй шую га ру Еў ро

пы! Вунь жа кі тай цы ўзды ма лі 
алім пій скі агонь на Эве рэст. (Ра
ней Ін эса пра ца ва ла ўлас ным ка
рэс пан дэн там га зе ты “Бе ла русь 
се год ня” ў Кі таі. — І. Ж.). І вось 
ця пер ма ем вы нік! Якіх на ма ган
няў каш та ва ла тое Аляк санд ру 
Гад леў ска му — асоб ная гіс то
рыя… Але што ра дуе: фе дэ ра цыя 
на ват атры ма ла мэ та вы грант ад 
Еў ра пей ска га алім пій ска га ка мі
тэ та на гэ ты ўздым! Праў да, ЕАК 
на ста яў, каб агонь уз ды ма лі не на 
Эль брус, а на Манб лан. Гэ та бы
ла са мая не ве ра год ная пры го да 
ў ма ім жыц ці, хоць я са ма прай
шла толь кі част ку Манб лан ска га 
марш ру ту, па якім по тым уз но
сі ла ся “По лы мя мі ру”. І, му шу 
пры знац ца, не дай шла на ват да 
той вы шы ні, на якую пла на ва ла 
пад няц ца. Але хлоп цы ска за лі, 
што ле там зма гу тое зра біць — 
мяр ку юць па тым, як я іш ла з 
імі зі мой. Уво гу ле, я вель мі ра да, 
што ўсё ў нас так скла ла ся”.

Вяр та ю ся да та го, з ча го па
чаў: па ка рэн не ці ўзы хо джан не? 
Маг чы ма, гэ та мае толь кі раз
ва гі — аб пры ха ва ным, глы
бін ным сэн се вя до мых сло ваў. 
Ад нак, пра чы таў шы рэ парт ажы 
ка ле гі з Манб лан ска га пра ек та, 
пры хо джу да вы сно вы: дро бя зяў 
у та кіх ры зы коў ных узы хо джан

нях не бы вае. Як, да рэ чы, і ў ду
хоў ным жыц ці лю дзей, на ро да. 
За кож ным сло вам ста іць дум ка, 
за кож най дум кай — энер гія, а 
за энер гі яй — спра ва. Па мя та
е це зна ка мі тае: “Як вы ло дач ку 
на зва лі — так яна і па плы ве”? 
Ці яшчэ: “Будзь це асця рож ныя 
ў сва іх жа дан нях: яны ма юць 
улас ці васць спраў джвац ца”.

Бе ла ру сам ні ко лі не бы ло ўлас
ці ва не ка га па ка раць (хай да ру юць 
мне тыя, хто чы тае на шу гіс то рыю 
без ра ман тыч ных аку ляраў). Нам 
(спа дзя ю ся, пе ра важ най боль шас
ці) заў сё ды хо чац ца іс ці Шля хам 
Зго ды, пры ўзды мац ца над сі ту
а цы яй, ка лі яна зно сіць у ба ло та 
спрэ чак, не па ра зу мен ня. Узы хо
дзіць, ні ко му не ро бя чы шко ды ці 
пры му су. Бо мы ж па мя та ем Баг
да но віц кае, што “ўсе ра зам ля цім 
да зор”. Ад сюль, да рэ чы, бя руць 
па ча так і тыя мі ра твор чыя іні цы
я ты вы, з які мі Бе ла русь вы сту пае 
апош нім ча сам на між на род най 
арэ не. А хто хоць тро хі спра ба ваў 
ра за брац ца ў бе ла рус кай мен таль
нас ці, той ве дае: нам ча сам лягчэй 
са сту піць у шчы рым спа бор ніц
тве, чым пе ра сту піць це раз ча ла
ве ка. Лепш — уз ва жыць усе ры
зы кі, чым без агляд на ры нуц ца да 
пры від най сла вы. У гэ тым сэн се, 
да рэ чы, па ву чаль ны штры шок з 
аль пі нісц кай бія гра фіі да свед ча
на га Вік та ра Лу та ва — ён жа сам 
на вяр шы ню Манб ла на не ступіў, 
але шмат па пра ца ваў у да па мож
най гру пе. Быў вы па дак, да вед
ва ем ся з рэ парт ажаў, ка лі ён лі та
раль на 100 мет раў не дай шоў да 
зван ня “Снеж ны барс”, бо вяр нуц
ца з гор жы вым — гэ та, без умоў
на, важ ней.

Пом ніц ца, у маі 1998га пер
шы бе ла рус кі аль пі ніст Вік тар 
Куль ба чэн ка (у 2007м ён тра
гіч на за гі нуў у Пад мас коўі — 
“пай шоў на ін шыя вяр шы ні”, 
як пі саў Юры Вель тнер) узы
шоў на са мую вы со кую вяр
шы ню пла не ты — га ру Эве рэст 
(8.848 м). Мы су стрэ лі ся з ім 
у Мін ску пас ля вяр тан ня, пад
рых та ва лі ў ча со піс “Бе ла русь” 
цёп лы тэкст і па да лі на вок лад
цы сам Эве рэст са здым кам Вік
та ра й та кім тэкс там: “Вяр шы ня 
све ту — Эве рэст. Вы шэй ста яць 
ад но вы шы ні ду ху”.

Мяр кую, Манб ла наў скі пра
ект як раз і да па ма гае ўсім нам 
усвя до міць, што й са мі Еў ра пей
скія гуль ні, што пач нуц ца ў пя
рэ да дзень та ям ні чае Ку паль скае 
па ры, 21 чэр ве ня, ла дзяц ца ў 
імя гэ тай вя лі кай, вы са ка род най 
мэ ты: дзе ля на ша га бяс кон ца га 
ўзы хо джан ня да вы шы няў ча ла
ве ча га ду ху.

Іван Ждановіч.
Фота Міхаіла Пяньеўскага 

і Дзяніса Жыдкова.
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Аляксандр Гадлеўскі

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.

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

Свя ці, “По лы мя мі ру”!
Пра цяг ласць марш ру ту эс та фе ты агню ІІ Еў

ра пей скіх гуль няў “По лы мя мі ру” па Бе ла ру сі да 
ста ды ё на “Ды на ма” — звыш 7700 кі ла мет раў.

Марш рут ар га ні за та ры ІІ Еў ра пей скіх гуль
няў пра ду ма лі за га дзя. Яшчэ на па чат ку кра са ві
ка бы ло аб ве шча на: 3 мая за па ляць яго ў Ры ме, 
пас ля ён па ды мец ца на га ру Манб лан, прой дзе 

па тэ ры то рыі Іта ліі, Сла ва кіі, Сла ве ніі, 
Венг рыі, Аў стрыі, Чэ хіі, Поль шчы й 
пры бу дзе ў Бе ла русь.

Так і ста ла ся. Ця пер уся Бе ла
русь асвят ля ец ца “По лы мем мі ру”. 
Фо та здым кі, тэ ле рэ парт ажы на шых 
ка лег апа вя да юць пра свя точ ную ат
мас фе ру, што па нуе на шля ху эс та фе
ты. Уся го ў ёй паў дзель ні ча юць 450 
фа ке ла нос цаў, 100 ва лан цё раў, і ўвесь 
час пры по лы мі 10 за ха валь ні каў агню. Па ход
ню, зроб ле ную на На ва груд скім за вод зе га за
вай апа ра ту ры, ба чаць па ўсіх кут ках кра і ны. У 
кож най воб лас ці “По лы мя мі ру” су стра ка юць 
ура чыс тым кан цэр там. Дзе пра лёг марш рут — 
гля дзі це тут https://mіnsk2019.by/ru. Эс та фе та 
12 чэр ве ня пры бы ла ў Ня свіж, за тым на ве дае 
га ра ды, зна ка выя мес цы Мін шчы ны.

17 чэр ве ня “По лы мя мі ру” су стрэ не Мінск, і 
за вер шыц ца эс та фе та ў дзень ад крыц ця Гуль няў: 
21 чэр ве ня на ста ды ё не “Ды на ма”.
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Ведай нашых!
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Бе ла ру сы ў ра сій скім  
го ра дзе кур га не імк нуц ца 
больш рас каз ваць пра  
Бе ла русь, як і пра вя до мых 
бе ла ру саў у за урал лі

Ка лі жы веш у Бе ла ру сі, то 
зда ец ца: тут і цэнтр су све ту. І 
ўсё най га лоў нае ад бы ва ец ца ў 
на шых ва ко лі цах. Вось і дру гія 
Еў ра пей скія гуль ні су стрэ нем, і 
75год дзе Вы зва лен ня Бе ла ру сі 
бу дзем хут ка свят ка ваць. Сот
ні ты сяч бай цоў роз ных на цы я
наль нас цяў на шу Баць каў шчы ну 

вы зва ля лі (у тым лі ку і ўра джэн
цы За урал ля), ты ся чы за гі ну лі, 
вы га ня ю чы ад сюль во ра га, — мы 
пра тое па мя та ем. Але ж у ін фа
п рас то ры Бе ла ру сі ды Ра сіі ця
пер ёсць, пэў на, “зо ны пра ва лу”, 
ку ды бе ла рус кія вест кі ма руд на 
ідуць, аль бо не да хо дзяць уво
гу ле. Не як Люд мі ла Урван ца ва, 
якая кі руе бе ла рус кай су пол кай 
у Кур га не, скі ну ла нам спа сыл ку 
на ама тар скі ві дэа фільм. Сю жэт 
прос ты: у ад ной з вну Кур га на ў 
сту дэн таў пы та юць, што яны ве
да юць пра Бе ла русь. Вы б толь кі 
чу лі… “Гэ та на за ха дзе на шай 
кра і ны… І, акра мя буль бы, я ні
чо га не ве даю пра Бе ла русь”. 
“Што там па ва жа юць і лю бяць 
куль ту ру. І ад на з на цы я наль ных 
страў — буль ба”. “Там лю бяць 
ес ці дра ні кі, а яшчэ — пляс кі, 
тан цы…”. “Там ёсць Прэ зі дэнт 
Лу ка шэн ка і рас це буль ба”.

А між тым у Кур ган скай воб
лас ці жы вуць ты ся чы бе ла ру саў! 
У кні зе “За ураль цы с белорусски
ми корнями”, якую прэ зен та ва ла 
Люд мі ла Урван ца ва на пры кан
цы 2018 го да, пры вод зяц ца ліч
бы: 4175 на шых су пля мен ні каў 
жы ве ў Кур ган скай воб лас ці, з 
іх 1440 — у Кур га не. На здым ку 
раз ва ро та кні гі ба чым: ёсць “бе ла
рус кая рас клад ка” па ра ё нах, буй
ных па се лі шчах на ад ной ста рон
цы, а по бач — апо вед пра лёт чы ка, 
двой чы Ге роя Са вец ка га Са ю за 

Сяр гея Гры цаў ца (1909–1939). Ён 
ро дам быў з вёс кі Ба раў цы (ця пер 
Ба ра на віц кі ра ён Брэст чы ны), а 
Пер шая су свет ная вай на па гна ла 
сям’ю ў бе жан цы — тра пі лі Гры
цаў цы ў За урал ле. За кон чыў шы ў 
1927м ся мі год ку, юнак і пра ца
ваў не ка то ры час там, на стан цыі 
Шу мі ха (ка ля 130 км ад Кур га на). 
А по тым — пай шоў у вя лі кі свет, 
стаў двой чы Ге ро ем.

У кні зе са бра на ін фар ма цыя 
пра лю дзей За урал ля, якія ма юць 
бе ла рус кія ка ра ні, па роз ных 
пры чы нах апы ну лі ся за Ура лам. 
Ёсць ста рон кі, пры све ча ныя Іва
ну Сця па на ві чу Дро бы шу — ак
цё ру Кур ган ска га дзярж тэ ат ра 
дра мы, за слу жа на му ар тыс ту 
Ра сіі, афі цэ ру Сяр гею Ва сі ле ві
чу Кар пу ку… Спа дзя ем ся, з ча
сам кні га тра піць у рэ дак цыю. 
Без умоў на, па шы раць роз на ба
ко вую ін фар ма цыю пра Бе ла ру

сь і бе ла ру саў у ра сій скай глы
бін цы — вель мі па трэб на. Ну як 
да лей раз ві ваць ста сун кі, ка лі 
Бе ла русь для ра сі ян — цём ны 
лес? Пры спа сыл цы на ві дэа
фільм Люд мі ла на пі са ла: “Та му 
й да во дзіц ца нам “вы хо дзіць у 
лю дзі”, пры ўно сіць у гра мад
скае жыц цё бе ла рус кую тэ ма ты
ку. Пла ну ем і пра во дзім круг лыя 
ста лы ва ўні вер сі тэ тах, у шко лы 
даў но вы хо дзім. Вы сту па ем у 
ра ё нах, вёс ках, дзе жы вуць на
шчад кі бе ла ру саўпе ра ся лен
цаў. Ле там — у пі я нер ла ге рах 
ро бім Дні бе ла рус кай куль ту ры. 
І ў сац сет цы “Одноклассники” 
ёсць гру па “За ураль цы с бело
русскими корнями”.

Ад на з умоў для “сін тэ зу” 
ак ту аль ных бе ла рус кіх на він у 
ра сій скіх рэ гі ё нах — гэ та, вя
до ма ж, ві зі ты са міх бе ла ру саў: 
прад стаў ні коў куль ту ры, біз не
су, дып ла ма таў. Люд мі ла Ры го
раў на да сы ла ла ма тэ ры я лы пра 
ві зіт у го рад кі раў ні ка ад дзя лен
ня Па соль ства Бе ла русь ў Ра сіі 
ў Ека ця рын бур зе: Ва сіль Кун скі 
на ве даў Кур ган, пра вёў дзе ла
выя су стрэ чы й пе ра мо вы. Бы ла 
й па шы ра ная су стрэ ча ва ўра дзе 
воб лас ці. Аб’ ём та ва ра аба ро ту 
між Бе ла рус сю і рэ гі ё нам ле тась 
пе ра вы сіў 20 міль ё наў до ла раў. 
Ця пер з Бе ла ру сі па стаў ля юц ца 
ту ды транс парт ныя срод кі, кам

плек ту ю чыя вы ра бы, сель гас
тэх ні ка. За урал ле па стаў ляе нам 
ра ды я тар ную пра дук цыю, мед
прэ па ра ты й аб ста ля ван не, аў
та цыс тэр ны, пад шып ні кі, пом
па вае аб ста ля ван не. Сё ле та 
за пла на ва ны ўза ем ныя ві зі ты 
дэ ле га цый дзе ла вых ко лаў: каб 
па шы раць уза е ма вы гад ную су
пра цу. За слу гоў вае па ва гі, што 
дып ла мат знай шоў ча су, каб су
стрэц ца з ак ты вам Кур ган скай 
гра мад скай ар га ні за цыі “На цы
я наль ны куль тур ны цэнтр бе ла
ру саў За урал ля “Батькавщина””. 
Ва сіль Кун скі па він ша ваў кі раў
ні цу су пол кі Люд мі лу Урван ца
ву з днём на ра джэн ня, зра біў ёй 
па мят ны па да ру нак. А Люд мі ла 
Ры го раў на па да ры ла гос цю пер
шы асоб нік зга да най кні гі.

З но вых фак таў “бе ла рус
кай пры сут нас ці” у рэ гі ё не: 
там ад крыў ся ма га зін хол дын га 
“Бе ла рус кая ску ра наабут ко вая 
кам па нія “Мар ко””— а ўся го ў 
Ра сіі, пад каз вае ін тэр нэт, ёсць 
та кія ў 28 га ра дах. У кур ган скім  
магазіне пра да юц ца й шкар пэт

кі з Брэс та. Пра ма га зі ны бе ла
рус кіх пра дук таў — мы ра ней 
пі са лі.

На па чат ку го да Люд мі ле 
Урван ца вай быў уру ча ны па мят
ны ме даль “Ф. Э. Дзержинский” 
за па тры я тыч нае вы ха ван не 
мо ла дзі. Мы, він шу ю чы су пля
мен ні цу, па жар та ва лі: у яе ме да
ля — аж но тры бе ла рус кія ба кі. 
Бо ро дам з Бе ла ру сі быў Фе лікс 
Дзяр жын скі: ён на ра дзіў ся 11 ве
рас ня 1877 го да ў ся дзі бе Дзяр
жы на ва. Ця пер там, не па да лёк 
ад вёс кі Пят ры ла ві чы Стаўб цоў
ска га ра ё на, ство ра ны Ме ма ры
яль ны комп лекс “Дзяр жы на ва”. 
У Люд мі лы Урван ца вай — бе
ла рус кія ро да выя ка ра ні. Да та го 
ж уру чаў ме даль бе ла рус Сяр гей 
Кар пук: ён кі руе рэ гі я наль ным 
ад дзя лен нем Агуль на ра сій скай 
гра мад скай па тры я тыч най ар
га ні за цыі “Ва ен наспар тыў ны 
Са юз М. Ц. Ка лаш ні ка ва” па 
Кур ган скай воб лас ці, член агуль
на ра сій ска га праў лен ня Са ю за.

З май скіх па ве дам лен няў 
Люд мі лы Урван ца вай мы ве да
ем пра ўдзел ак ты віс таў бе ла
рус кай су пол кі ў круг лым ста ле 
“Граж дан ское общество и го су
дар ство: проб ле мы и перспек
тивы взаимодействия”. Су пол
ка паў дзель ні ча ла і ў аб лас ным 
фес ты ва лі “Соцветие нацио
нальных куль тур”. А ня даў на 
ста ла вя до ма, што са ма дзей ныя 
ар тыс ты ан самб ля бе ла рус кай 
пес ні “Жу ра вач ка” з “Батькав
щины” па за пра шэн ні Рэс пуб лі
кан ска га цэнт ра на цы я наль ных 
куль тур пры едуць 28 чэр ве ня 
ў Бе ла русь — на свят ка ван не 
75год дзя яе Вы зва лен ня.

Ча ка ем, ша ноў ныя сяб ры!
Іван Іва наў

далёкія — блізкія

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Апош няя пес ня бы ла, да

рэ чы, і ў рэ пер ту а ры Люд мі лы 
Зы кі най. Гэ та шчым лі вы апо вед 
пра вы па дак з ва ен на га ча су, ка
лі бе ла рус ка на зва ла бра там 
па ло не на га фа шыс та мі гру зін
ска га хлоп ца, са вец ка га раз вед
чы ка ў ты ле во ра га, ба ча чы яго 
ўпер шы ню — тым і ад смер ці 
ўра та ва ла. За кан ча ец ца пес
ня рад ка мі: “Ничего о них мне 
боль ше не известно,/ Но о бра те 
и сест ре сложили пес ню./ Мо
жет в Грузии ту пес ню он услы
шит/ И письмо ей в Белоруссию 
напишет”. Гэ ты год, як вя до ма, 
для Бе ла ру сі асаб лі вы: яна ад
зна чае 75год дзе Вы зва лен ня. І 
пес ня “Пом нят люди” ў вы ка
нан ні Лі зы Глу бі нец ства ры ла ў 
за ле асаб лі вую ат мас фе ру”.

З дзе вя ці га доў дзяў чы на зай
ма ец ца ва ка лам. Вы сту пае соль
на і ў скла дзе ўзор на га дзі ця ча га 
ва каль на га ан самб ля “Очарова
ние” са мар ска га цэнт ра “Твор
чест во” — гэ та гуртспа да рож

нік за слу жа на га бе ла рус ка га 
ва каль на га ан самб ля “Ка данс”. 
У рэ пер ту а ры Лі за ве ты ёсць 
тво ры су час ных бе ла рус кіх, 
рус кіх, укра ін скіх, ар мян скіх 
кам па зі та раў, апра цоў кі на род
ных пе сень ды шмат ін шых. 
Больш за 60 дып ло маў лаў рэ а та, 
ста ту эт кі, ме да лі ды фес ты валь
ныя па да рун кі ця пер у яе твор
чай скар бон цы. Сё ле та спя вач ка 
па спя хо ва за кон чы ла 9 кла саў у 
91й шко ле га рад ской акру гі Са
ма ра. На вед вае май старкла сы й 
кур сы па су меж ных про фі лях: 
сцэ ніч ная мо ва, ві заж/грым. 
Пла нуе пра доў жыць ву чо бу на 
ад дзя лен ні “Эст рад ны ва кал” у 
Са мар скім муз ву чы лі шчы імя 
Дз. Г. Ша та ла ва.

Він шу ем з цу доў ным вы
ступ лен нем на зям лі прод каў, 
Лі за ве та Аляк се еў на! Мяр ку ем, 
атры маць прэ стыж ны дып лом 
“За ла тая пчол ка” — гэ та як са
лод ка га клі ма віц ка га мё ду па
каш та ваць. Так тры маць!

Мі ка лай Бой ка

Салодкі мёд Бацькаўшчыны

як СПРавы, дыяСПаРа?

Там, за Уралам

Ву шач чы на — 
род ная спад чы на
ва сіль Ша лак, ма ю чы пра-
піс ку ў Санкт-Пе цяр бур зе, 
не за бы вае пра ро да выя 
вы то кі-кры ні цы з ву шач-
чы ны: з вёс кі ма ты ры на

Пал коў нік за па су вы даў і 
прэ зен та ваў у Бе ла ру сі кні гу на 
род най мо ве “Роз ду мы на вяс ко
вай лаў цы”. Пра тое мы пі са лі ў 
ар ты ку ле “Ад Ма ты ры на па ча
так...”. Сё ле та ж ста ла вя до ма, 
што ма ты рын ская пра ца ві тасць 
Ва сі ля Іва на ві ча, пад ма ца ва ная 
й афі цэр скім до све дам, бя рэ  
вяр шы ню пад наз вай ПЕ РА ВЫ
ДАН НЕ. Ён па ве дам ляе нам: 
ёсць зме ны ў змес це, і мо ва сты
лё ва на блі зіц ца да га вор кі зем
ля коў, якім і пры свя чае аўтар 
пра цу. Пла нуе ўжо гэ тым ле там 
пры вез ці кніж ку ў Бе ла русь.

За ста ец ца па ра да вац ца за ма
ты рын цаў, у якіх ёсць та кі зям
ляк! І за спа да ра Ва сі ля, у яко га 
ёсць Ма ты ры на. А так са ма за ўсіх 
нас, бо чым больш у све це бе ла ру
саў, што па мя та юць пра гіс та рыч
ную Баць каў шчы ну, тым боль шы 
наш Бе ла рус кі Ма ця рык.

Іван Іванаў

Беларусы на фестывалі “Соцветие национальных куль тур” 

Ансамбль “Журавачка” на пленэры

Беларусы Кургана з дыпламатам Васілём Кунскім

РуПлІўцыСуПлямЕннІкІ

У Лізаветы Глубінец — салодкі момант славы 
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Апош няе жа дан не Мі ха і ла Юрах но

Свай му ча су і веч нас ці
у мін ску ўша ноў ва юць па мяць  
пра на ву коў ца, чле на-ка рэс пан дэн та  
нан Бе ла ру сі, лаў рэ а та дзярж прэ міі,  
док та ра фі ла ла гіч ных на вук, пра фе са ра  
мі ха ся му шын ска га (1931–2018)

У на ву ко вым све це яго ве да лі як лі та ра ту раз
наў ца, кры ты ка, тэкс то ла га. Ура джэ нец вёс кі Мок
рае Бы хаў ска га ра ё на Ма гі лёў шчы ны ў 1955м 
за кон чыў філ фак БДУ і ўсё жыц цё пра ца ваў у ака
дэ міч ным Ін сты ту це лі та ра ту ры імя Ян кі Ку па лы. 
Аў тар больш як 300 на ву ко вых прац, у тым лі ку 
13 ма на гра фій.

Дня мі ў Цэнт раль най на ву ко вай біб лі я тэ цы імя 
Яку ба Ко ла са НАН Бе ла ру сі прой дзе ве ча ры на па
мя ці Мі ха ся Му шын ска га. Наз ву ім прэ зе “Свай му 
ча су і веч нас ці...” да ла прад мо ва ву чо на га да Збо ру 
тво раў у 20 та мах Яку ба Ко ла са. На ву ко вец да сле да
ваў ай чын ную лі та ра ту ру, быў най леп шым знаў цам 
твор час ці Яку ба Ко ла са, Мак сі ма Га рэц ка га, Мі ха ся 
За рэ цка га, ад ным са ства раль ні каў на ву ко вай шко лы, 
звя за най з тэкс та ло гі яй ды вы дан ня мі кла сі каў. Ла
дзіц ца вы ста ва ма на гра фій і кніг ву чо на га, да ку мен
таў. Бу дуць прад стаў ле ны рэд кія фо та з ар хі ва сям’і, 
ус па мі на мі пра на ву коў ца па дзе ляц ца ка ле гі й сяб ры.

Рыгор Гарэшка

За тры дні пе рад тым, як 
ня стом ны ванд роў нік, шчы
ры бе ла рус пай шоў у но выя, 
не зям ныя да лі, мы га ва ры лі з ім 
па тэ ле фо не. Ве даў, што ады хо
дзіць. Цяж кая хва ро ба зня сі лі
ла, не да ва ла шан цаў доў жыць 
шлях зям ны. І ён га ва рыў пра 
на ка на ва нае спа кой на. Пра тое, 
што вар та бу дзе на пі саць на 
пом ні ку над ма гіль ным. Шка
да ваў, фо та адпаведнага ня ма. 
Я ж пры га да ла: ёсць, Мі ха іл 
Ула дзі мі ра віч… Ле тась на юбі
леі — мы ад зна ча лі 80год дзе 
зем ля ка — сфа та гра фа ва ла яго 
з квет ка мі. Ён быў вель мі ра ды, 
што зды мак атрымаецца не ар
ды нар ны.

Міхаіл Уладзіміравіч мне 
ска заў: я ады хо джу… І яшчэ 
цёп лыя сло вы пра на шае сяб
роў ства. Хоць жыў ён у Сім фе
ро па лі, але мы сяб ра ва лі. Жон кі 
яго не ста ла ўжо 25 га доў та му, 
з род ных за ста лі ся доч кі, уну
кі, праў ну кі. Яшчэ Мі ха іл Ула
дзі мі ра віч мне ска заў, што яго 
апош няе жа дан не: каб у га зе це 
“Го лас Ра дзі мы” на пі са лі пра 
яго. І та ды ўсе бе ла ру сы да ве
да юц ца, што ёсць та кі сын у бе
ла рус ка га на ро да. Ця пер мож на 
ска заць — быў.

3 чэр ве ня мне па тэ ле фа на
ва ла яго дач ка На тал ля і ска за
ла: па мёр. Каб я па ве да мі ла пра 
тое й Бе ла рус ка му та ва рыст ву 
ў Сім фе ро па лі. З ма тэ ры я лаў, 
якія ёсць пад ру кой, я на пі са ла 
тэкст “Памяти бел ору са Миха

ила Юрах но” — ён раз ме ча ны 
на сай це га рад ской акру гі Еў
па то рыя. Да вай це зга да ем, чым 
ад мет ны наш зям ляк.

Мі ха іл Ула дзі мі ра віч быў 
ро дам з ма лень кай за ход не бе
ла рус кай вёс кі Хан чы цы Гро
дзен скай воб лас ці. (Гэ та Свіс
лац кі ра ён, які ця пер ува хо дзіць 
у склад Еў ра рэ гі ё ну “Бе ла веж
ская пу шча”. Ра ней Хан чы
цы бы лі не вя ліч кай вёс каю, 
ця пер — аг ра га ра док, цэнтр 
сель ска гас па дар ча га ўні тар на га 
прад пры ем ства “Хан чы цыНё
ман”. — Рэд.). На ра дзіў ся ў бед
най ся лян скай сям’і 20 са ка ві ка 
1938 го да, у 1957м пе ра ехаў у 
Крым. І ўсё да лей шае жыц цё 
звя заў з Крым скім пе дінс ты ту
там (ця пер Крым скі фе дэ раль
ны ўні вер сі тэт імя У. І. Вяр над
ска га). Там прай шоў шлях ад 
груз чы ка да пра фе са ра, 25 га доў 
за гад ваў ка фед рай заа ло гіі. (Той 
ка фед ры — больш за 100 га доў, 
гэ та пры зна ны су свет ны цэнтр 
па вы ву чэн ні гель мін таў мар
скіх мле ка кор мя чых. Для збо ру 
ма тэ ры я лаў яе су пра цоў ні кі ад
праў ля юц ца ў на ву ко выя экс пе
ды цыі. — Рэд.). Бе ла рус Мі ха іл 
Юрах но, стаў шы на ву коў цам, 
удзель ні чаў у шэ ра гу да лё кіх 
на ву ко вых экс пе ды цый: Бе лае 
мо ра 1965, Чу кот ка 1966, Бе
рын га ва мо ра 1967, 1976, 1981, 
Ка ман дор скія вы спы (Але уц кі 
ра ён Кам чат кі) 1984, 1985, Ан
тарк ты ка 1986, 1987.) Экс пе
ды цыі 1976 і 1981 га доў бы лі 

між на род ныя: са вец кааме ры
кан скія. На роз ных ві дах транс
пар ту, уклю ча ю чы са ба чыя за
прэж кі, ву чо ны адо леў больш 
за 200 ты сяч км. Па бы ваў на 
ўсіх мо рах, якія аб мы ва юць тэ
ры то рыі бы ло га СССР. Пе ра

сёк усе акі я ны пла не ты. Са браў 
гель мін та ла гіч ны ма тэ ры ял ад 
1728 цю ле няў і мар жоў, 12 ві даў 
і ка ля 100 асоб ні каў дэль фі наў, 
4 ві даў кі тоў.

Але, як вя до ма, ад на спра
ва — са браць ма тэ ры ял, але 
ж не менш важ ная — пра вес
ці да сле да ван ні. Ву чо ны апуб
лі ка ваў ка ля 150 на ву ко вых 
прац, ад крыў 13 но вых для на
ву кі ві даў па ра зі таў. Аб грун та
ваў но вы род, пяць ся мей стваў, 
два над сямей ства і пад атрад 
гель мін таў мар скіх мле ка кор
мя чых. Мі ха іл Юрах но ўпер
шы ню ў све це рас пра ца ваў гі
по тэ зу рас ся лен ня цю ле няў і 
мар жоў па Су свет ным акі я не. 
З на ву ко вы мі дак ла да мі вы сту
паў на фо ру мах Ра сіі, Укра і ны, 
ЗША, Іс па ніі, Чэ хіі. Быў ад ным 
з га лоў ных ства раль ні каў Заа
ла гіч на га му зея ўні вер сі тэ та, 
да ста віў ту ды ці ха акі ян ска га 
мар жа з Аляс кі, мар скіх ко ці
каў з Ка ман дор скіх вы спаў, ка
лек цыю цю ле няў з Ан тарк ты кі 
ды шмат ін шых экс па на таў. За 
сваю вя лі кую пра цу ву чо ны 
быў уша на ва ны прэ мі я мі Ула
дзі мі ра Вяр над ска га (2007), 
Аў та ном най Рэс пуб лі кі Крым 
(2009), зван нем “За слу жа ны 
ра бот нік аду ка цыі АР Крым” 
(2004).

Яшчэ Мі ха і л Юрах но быў 
дзі ця чым пісь мен ні кам. На
пі саў 21 дзі ця чую кні гу, якія 
ка рыс та юц ца па пу ляр нас цю 
ў юных чы та чоў Ра сіі, Бе ла ру
сі, Укра і ны. Ся род іх: “Сказки 
крым ско го ле са”, “400 за га док о 

животных”, “Жители Арктики”, 
“Звери Африки”, “Обитатели 
Америки”, “Аз бу ка в за гад ках”, 
“Ве се лые обучающие загадки о 
птицах”, “Ве се лые обучающие 
загадки о животных”, “Се вер
ное сияние”. Пры чым усе вы
дан ні ба га та ілюст ра ва ныя.

Вар та яшчэ чы та чам “Го ла
су Ра дзі мы”, усім зем ля кам на
шым ве даць і па мя таць: бе ла рус 
Мі ха іл Юрах но, за олаггель
мін то лаг і дзі ця чы пісь мен нік, 
быў вя лі кім сяб рам Бе ла рус
кай на цы я наль накуль тур най 
аў та но міі го ра да Еў па то рыі 
“Крым — Бе ла русь”. Ён не ад
на ра зо ва пры яз джаў да нас, вы
сту паў з апо ве да мі пра ўдзел у 
экс пе ды цы ях, зна ё міў зем ля коў 
з но вы мі кні га мі. У 1997м ён 
стаў лаў рэ а там прэ міі імя Мак
сі ма Баг да но ві ча — яе не ка то ры 
час пры су джа ла Аса цы я цыя на
цы я наль ных та ва рыст ваў і аб
шчын на ро даў Кры ма і Крым скі 
рэс пуб лі кан скі фонд куль ту ры 
“За вклад в развитие бел орус
ской куль ту ры в Кры му”. А Бе
ла рус кае на цы я наль накуль тур
нае та ва рыст ва Кры ма па да ва ла 
кан ды да ту ры вар тых прэ міі су
пля мен ні каў.

Мы ўдзяч ны Мі ха і лу Ула дзі
мі ра ві чу за яго да лу ча насць да 
ім прэ заў бе ла рус кай ды яс па ры 
Еў па то рыі, Кры ма. У ча со пі се 
“Крым — Бе ла русь” не раз дру
ка ва лі ся ма тэ ры я лы пра на ша га 
вя до ма га зем ля ка.

Свет лая па мяць.
Дзі на Шаў чэн ка,  

г. Еў па то рыя. Фота аўтара.

Ад рэ дак цыі. Пра Мі ха і ла Юрах но па мя та юць і яго зем ля кі са Свіс лач чы ны. У 2016 го дзе рэ
дак цыя ра ён най “Свіс лац кай га зе ты” пра во дзі ла кон курс ма люн каў, вер шаў і эсэ “Свіс лац ка му краю 
маю пес ню спя ваю”. Леп шыя з іх дру ка ва лі ся на ста рон ках га зе ты, у тым лі ку і эсэ Ма рыі Ка мін скай 
са Свіс ла чы. Дык вось, ма ра чы пра бу ду чы ню род на га го ра да, Ма рыя ба чы ла ў ім і Алею пом ні каў, 
а ся род іх — і пом нік Мі ха і лу Юрах но. Што ж, маг чы ма, з ча сам та кая ма ра ста не явай.

Спа дзя ем ся, бу дуць па мя таць пра свае ро да выя бе ла рус кія ка ра ні й на шчад кі ву чо на га. Яго ная 
дач ка На тал ля, як па ве да мі ла нам Дзі на Шаў чэн ка, пра цуе ў Сім фе ро па лі ва Усе ра сій скім цэнт ры 
ка ран ці ну рас лін, кан ды дат сель ска гас па дар чых на вук. А Ві я ле та Юрах но — кан ды дат бія ла гіч ных 
на вук, пра цуе ў Ін сты ту це мар скіх бія ла гіч ных да сле да ван няў РАН (Се ва сто паль). Унуч кі: Воль
га — мас тацт ва знаў ца, Анас та сія — фі ло лаг, Свят ла на — ку хар. Уну кі Мі ха іл і Свя та слаў — абод ва 
 мас та кі. Ёсць у ву чо на га і праў ну кі: Ба ры мір, Гар дзей, Свя та зар, Аляк сей.

у Сім фе ро па лі са сцен крым ска га фе дэ раль на га  
ўні вер сі тэ та імя у. І. вяр над ска га пра во дзі лі ў апош ні шлях 
ура джэн ца Свіс лац ка га ра ё на мі ха і ла Юрах но — док та ра 
бія ла гіч ных на вук, пра фе са ра, да та го ж та ле на ві та га  
дзі ця ча га пісь мен ні ка і лаў рэ а та прэ міі  
імя мак сі ма Баг да но ві ча

Такім ён быў у дзень 
80-годдзя:  

20 сакавіка 2018 года

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

“Лімаўскае” прывітанне “Бідэнка-фэсту”
у бе ла рус кім лі та ра тур на- 
мас тац кім што тыд нё ві ку 
вый шла вя лі кая пад бор ка 
пе ра кла даў укра ін скай 
паэ зіі на бе ла рус кую мо ву

На ад ной га зет най па ла се су стрэ
лі ся паэ ты Мі ко ла Бі дэн ка і Вік то
рыя Шэ вэль, Ула дзі мір Пры сяж нюк і 
Аляк сандр Ка зі нец, Паў ло Ка раб чук і 
На за рый Не сця рук, а так са ма іх бе ла
рус кія пе ра клад чы кі — Мі ко ла Адам, 
Па вел Аст ра вух, Яна Бу до віч, Ян ка 
Лай коў.

У прад мо ве да пуб лі ка цыі чы та
ем: “Што год на Кі еў шчы не ла дзіц ца 
ўсе ўкра ін скае свя та паэ зіі “Бі дэн ка
фэст”. Мі ко ла Бі дэн ка (1951–2016) — 
адзін з най вы біт ней шых паэ таў Укра
і ны. У шас нац ца ці га до вым уз рос це 
ён атры маў ін ва лід насць з пры чы ны 
траў мы па зва ноч ні ка. Скон чыў фа
куль тэт жур на ліс ты кі Кі еў ска га дзяр
жаў на га ўні вер сі тэ та імя Т. Р. Шаў
чэн кі. Аў тар не каль кіх паэ тыч ных 

збор ні каў, у 1993 го дзе стаў лаў рэ а
там лі та ра тур най прэ міі імя Ва сі ля 
Сі ма нен кі НСПУ за кні гу “Важкий 
ме тал”. Яго лю бяць і ша ну юць за 
праў дзі васць у ад люст ра ван ні ча су з 
ад чу ван нем усіх яго “ба лю чых мес
цаў”. Ар га ні за тар ме ра пры ем ства — 
ма ла ды па эт, ву чань Мі ко лы Бі дэн
кі Аляк сандр Ба ка цюк…” І да лей: 
“Коль кі тво раў удзель ні каў гэ та га 

свя та і пра па ноў ва юц ца да ўва гі чы
та чоў”.

Мож на толь кі па ра да вац ца, што 
ў пра цяг ба га тых бе ла рус каўкра ін
скіх лі та ра тур ных су вя зяў да да юц ца 
но выя фак ты друж бы, па бра цім ства, 
якія ўзні ка юць дзя ку ю чы руп лі вай 
твор чай мо ла дзі. Па вы ні ках “Бі
дэн кафэс ту” вы да ец ца аль ма нах 
паэ зіі ма ла дых аў та раў — “Мет ро 
всередині нас”. У гэ ты аль ма нах па
тра пі ла й пад бор ка адзі на га аў та ра з 
Бе ла ру сі — Юліі Алей чан кі.

Бу дзем спа дзя вац ца, што “Бі дэн
кафэст”, плён твор чых зда быт каў 
удзель ні каў гэ та га ад мыс ло ва га пра
ек та за ўва жаць так са ма ін шыя бе ла
рус кія лі та ра тур намас тац кія вы дан ні, 
прад ста віў шы свае ста рон кі пе ра кла
дам укра ін скай паэ зіі ма ла дых. Най
перш, зра зу ме ла, ха це ла ся б, каб за
лу чыў ся ў пруг кую плынь твор ча га 
па бра цім ства ча со піс “Ма ла досць”.

Сяр гей Шыч ко

вЕЧаРына ПамяцІ

Мікола Бідэнка
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СлЕд на зямлІ

Родныя лЮдзІ

У Бе ла ка літ він скім ра ё не 
Рас тоў скай воб лас ці ад бы ла ся 
важ ная па дзея, што ад наў ляе 
пра даў нюю по вязь між зем ля
мі на ўскрай бе ла рус кай Пры пя
ці й ці ха га До на. Спат рэ бі ла ся 
18 га доў, каб хва лі гіс та рыч най 
па мя ці ад што год ніх Між на род
ных фес ты ва ляў “Ка яль скія чы
тан ні на До не й ра цэ Ка літ ве”, 
якія пры свя ча юц ца “Сло ву аб 
пал ку Іга ра вым”, да ка ці лі ся й 
да ста ра жыт на га Ту ра ва. Па вод
ле пад ан няў як раз у тым ра ё не, 
у ва ко лі цах ху та ра Па га рэ лаў, 
на ра цэ Ка я ле (ця пер Ка літ ва) у 
1185 го дзе бі ла ся дру жы на кня зя 
Іга ра з ар дою па ла вец ка га ха на 
Кан ча ка. Па вод ле звес так з ста
ра жыт ных ле та пі саў, князь Ігар 
сваю дру жы ну збі раў і ў Ту ра
ваПін скім княст ве. То мож на 
мер ка ваць: тут зям ля ка яль ская
да нская акроп ле на бы ла кры вёю 
на шых су пля мен ні каў. Да нскія 
бе ла ру сы лі чаць гэ ты край і сва
ім Свя шчэн ным по лем.

Ужо амаль 13 га доў мы 
ўдзель ні ча ем у фес ты ва лі “Ка
яль скія чы тан ні”. На яго ад
крыц ці по бач са сця га мі Ра сіі, 
Укра і ны ўра чыс та па ды ма ец ца 
бе ла рус кі сцяг, гу чыць Дзяр
жаў ны гімн Бе ла ру сі. Тут, на 

До не, у са мым цэнт ры Рас тоў
скай воб лас ці, у Бе ла ка літ він
скім, Та цын скім, Ма ро заў скім, 
Мі лю цін скім, Кан стан ці наў
скім і Се мі ка ра кор скім ра ё нах 
жы ве ка ля 20 ты сяч эт ніч ных 
бе ла ру саў. Іні цы я ваў ды ла
дзіць фес ты ва лі вя лі кі наш 
сяб ра Ва сі лій Лук’ я наў, ня
стом ны ар га ні за тар і кі раў нік 
гіс та рыч на га ру ху. А ў 2012м 
на Іга ра вым по лі быў ура чыс та 
ад кры ты Па мят ны знак ра сій
скабе ла рус кай друж бы “Ве
шчы Ба янГус ляр”, зроб ле ны 
Са юзам бе ла ру саў До на.

У лю тым 2018 го да мы з Ва
сі лі ем Лук’ я на вым, ка лі бы лі ў 
пер шай края знаў чай экс пе ды
цыі, на ве да лі Ту раў, што ў Го
мель скай воб лас ці, яго му зеі. У 
лі пе ні 2018га бы ла яшчэ экс пе
ды цыя: з юны мі мас та ка мі па 
свя шчэн ных па лях Ра сіі ды Бе
ла ру сі. Па чы на лі з на ша га Іга ра
ва по ля, да лей бы лі Ку лі ко ва по
ле, Ба ра дзін скае по ле ў Ра сіі, а 
ў Бе ла ру сі — Пар ты зан скі край, 
Ту раў ская Ба я на ва зям ля, Брэсц
кая крэ пасцьге рой, Пла таў скае 
по ле па блі зу Мір ска га зам ка 
(Гро дзен шчы на), Кур ган Сла вы 
пад го ра дамге ро ем Мінск ам. 
Па вы ні ках экс пе ды цыі ў На

цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі 
Бе ла ру сі прай шла прэ зен та цыя 
вы ста вы. (Больш пад ра бяз на гл.: 
“Жы ва піс бе лых да рог” — ГР, 
23.08.2018 — Рэд.).

Усё тое, ве да ем ця пер — не 
вы пад ко ва бы ло! І ка лі Ула дзі мір 
Гаў ры ло віч, стар шы ня Го мель
ска га аб лас но га ад дзя лен ня Са
ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі, звяр
нуў ся ў Да нскую дзяр жаў ную 
пуб ліч ную біб лі я тэ ку з пра па но
вай уве ка ве чыць імя Кі ры лы Ту
раў ска га на Да нской зям лі, то ў 
Рас то венаДо не быў пра ве дзе
ны круг лы стол. Там бы ла пры
ня та пра па но ва, што най леп шае 
мес ца для та кой спра вы — Іга
ра ва по ле пры ху та ры Па га рэ лаў, 
дзе пра вод зяц ца “Ка яль скія чы
тан ні”, пра хо дзіць рэ кан струк
цыя біт вы, у якой паў дзель ні ча лі 
й на шы да лё кія прод кі. А Кі рыл 
Ту раў скі — су час нік тых па
дзей, да та го ж, па мер ка ван нях 
не ка то рых ву чо ных, асвет нік 
мог быць і ве ра год ным аў та рам 
“Сло ва аб пал ку Іга ра вым”.

І вось — па дзея. 18 мая 2019 
го да з даб ра сла вен ня епіс ка па 
Вал га до нска га і Саль ска га Кар
ні лія, пры ак тыў най пад трым цы 
га ла вы ад мі ніст ра цыі Бе ла ка
літ він ска га ра ё на Воль гі Мель
ні ка вай прай шла важ ная ім прэ
за: уве ка веч ван не імя Кі ры лы 
Ту раў ска га на Да нской зям лі. 
А мо жа гэ та і ўпер шы ню ў Ра
сіі: сель скі клуб і біб лі я тэ ка ўжо 
но сяць імя вя лі ка га асвет ні ка. І 
Кі ры ла Ту раў скі ста но віц ца ня
бес ным за ступ ні кам як да нскіх 
бе ла ру саў, так і ўсіх пра ва слаў
ных на Поўд ні Ра сіі.

Па чат кам па дзеі ста ла пра вя
дзен не ў плы ні XVІІІ Ка яль скіх 
чы тан няў 1й на ву ко вапрак
тыч най кан фе рэн цыі “Кі ры ла 
Ту раў скі й наш час”. Паў дзель
ні ча ла ў ёй шмат ша ноў ных 
лю дзей: епіс кап Вал га до нскі й 
Саль скі Кар ні лій, кі раў ні ца ад
мі ніст ра цыі ра ё на Воль га Мель
ні ка ва, кі раў нік паддзя лен ня 
Па соль ства Бе ла ру сі ў Ра сіі ў 
Рас то венаДо не Ула дзі мір Не
рон скі, стар шы ня Аса цы я цыі 
“Наш свет”, кі раў нік арг ка мі тэ
ту чы тан няў Ва сі лій Лук’ я наў, 
стар шы ня экс перт на га са ве та 
Са ю за бе ла ру саў До на, член Са
ю за мас та коў Ра сіі, кі раў нік дзі
ця ча га твор ча га аб’ яд нан ня імя 
Кі ры лы Ту раў ска га Ула дзі мір 
Бан цэ віч, кан ды дат мас тацт ва
знаў ства, пра фе сар Паўд нё ва г а 
фе дэ раль на га ўні вер сі тэ та Ві
таль Ста се віч, пісь мен нікпуб
лі цыст, член са ве та Са ю за бе ла
ру саў До на Мі ка лай Са ла но віч, 
ды рэк тар ка Да нской дзяр жаў
най пуб ліч най біб лі я тэ кі Яў ге нія 
Ка лес ні ка ва, стар шы ня па ла ты 
тэ ры та ры яль на га гра мад ска га 
са ма кі ра ван ня Рас тоў скай воб
лас ці Свят ла на Ку цен ка, ата ман 
Слаў на га вой скі За па рож ска га 
Ва лян цін Цым бал, стар шы ня 
Рас тоў скай на цы я наль накуль
тур най аў та но міі “Са юз укра ін
цаў До на” Ула дзі мір Ма кар чук, 
за слу жа ны мас так Ра сіі, кі раў
нік мо ла дзе ва га аб’ яд нан ня 
Са юза мас та коў Ра сіі Ігар Раб
роў ды ін шыя. Най ак тыў ны мі 
ўдзель ні ка мі ім прэ зы бы лі ду
ха вен ства й мяс цо выя ка за кі, 
якія вель мі ша ну юць Кі ры лу 

Ту раў ска га ды лі чаць яго аў та
рам “Сло ва аб пал ку Іга ра вым”.

Гэ тая па дзея, на маю дум ку, 
яшчэ больш ду хоў на зблі жае Дон 
і Бе ла русь: на “крос нах гіс то рыі” 
тчэц ца па лат но гіс та рыч най па
мя ці ад ХІІ да ХХІ ста год дзя. І 
ма цу ец ца по вязь — як іні цы я ты
ва эн ту зі яс таў, як вы нік дзей нас ці 
на род най дып ла ма тыі, на асно ве 
ду хоў ных і па тры я тыч ных па
мкнен няў між людзь мі. А дух 
глы бо ка гіс та рыч най тэ мы сла
вян ска га яд нан ня, якім асвет ле
на й “Сло ва аб пал ку Іга ра вым”, 
над звы чай ак ту аль ны ў на шы дні.

Ула дзі мір Бан цэ віч,  
стар шы ня экс перт на га са ве та  

Са ю за бе ла ру саў До на. 

Ад рэ дак цыі. Напя рэ дад ні 
Дня Пе ра мо гі пры 112й шко ле 
Рас то ванаДо не там тэй шыя бе
ла ру сы за кла лі сквер, які на зва лі 
Ба я на вым. У той шко ле на ма ган
ня мі Ула дзі мі ра Бан цэ ві ча, яго 
ад на дум цаў ство ра ны “Му зей 
Ра сій скаБе ла рус кай эт на куль
тур най і гра мад скапа тры я тыч
най тра ды цыі”. Так што, удак
лад няе зям ляк, сквер — гэ та як 
свое асаб лі вае пры род нае пра
даў жэн не му зею: “Мы па са дзі лі 
клё ны й ясе ні, пла ну ем што год 
па ме ры сіл да са джваць ін шыя 
дрэ вы, па куль ёсць мес ца. По
бач і Ра бі на вая бал ка, за рос лая 
дрэ ва мі, як гай, на дне бал кі — 
ру чай. А праз во ды пад зем ныя 
ўсе кры ні цы ўза е ма звя за ныя. 
То можа кроплі ва ды тут мо гуць 
быць і з кры ніц Па лес ся — бо 
рэ кі ж ця куць ад туль най больш у 
паў днёвым на прам ку”.

Ад Турава да Каялы
Беларускі асветнік ХІІ стагоддзя Кірыла Тураўскі — 
цяпер ужо нябесны заступнік і Данской зямлі

доб рую па мяць па са бе  
па кі нуў на ня свіж чы не  
ве тэ ран вя лі кай ай чын най 
вай ны,двой чы ар дэ на но сец 
за харПет ра чкоў: ён  
пра ца ваўды рэк та рам школ 
у Па га рэль цах, Сно ве, ла ні

Лю дзі ста рэй ша га па ка лен
ня ў вёс цы Лань, што па да ро зе з 
Клец ка на Ня свіж, па мя та юць: з 
1954 па 1969 га ды За хар Паў ла віч 
быў ды рэк та рам ся рэд няй шко лы. 
І мя не з ёй звёў лёс (ця пер гэ та 
“Лан скі на ву чаль напе да га гіч ны 
комп лекс дзі ця чы сад — ся рэд
няя шко ла”): пра цую тут на стаў
ні кам. Ёсць у нас і школь ны му
зей, у якім сем экс па зі цый: яны 
пра гіс то рыю вёс кі, шко лы, мяс
цо вых сель гас прад пры ем стваў, 
пра Лан скі муж чын скі на род ны 
хор, удзел пе да го гаў, зем ля коў у 
Вя лі кай Ай чын най і Аф ган скай 
вай не. Ёсць ма тэ ры я лы пра За ха
ра Пет ра чко ва. Імі ка рыс та юц ца 
вуч ні, ка лі ўдзель ні ча юць у кон
кур сах, на ўро кі рых ту юць па ве
дам лен ні пра гіс то рыю, вя до мых 
лю дзей. І я, рых ту ю чы ма тэ ры ял 
на сё лет ні ўсе бе ла рус кі кон курс 
“Фран та вы аль бом”, ска рыс таў
ся да ку мен та мі з му зея.

У Ла ні шко лу пара ней ша му 
на зы ва юць па проз ві шчы бы ло
га ды рэк та ра: Пет ра чкоў ская. 
Ня даў на мы ад зна ча лі юбі лей 
ве тэ ра на. Ён на ра дзіў ся 22 са ка
ві ка 1919 го да на Ма гі лёў шчы не, 
у вёс цы Хо ці шчы Пра пой ска га 
ра ё на (ця пер Слаў га рад скі). У 
тым жа го дзе ад ран, атры ма
ных у Пер шай су свет най, па
мёр баць ка. З трох ма ла ле так 
За хар быў ма лод шым. Сяст ра 
ўсё жыц цё пра ца ва ла ў кал га се, 
а брат Мі кі та вяр нуў ся з вай ны 
ін ва лі дам, быў ды рэк та рам Са
скаЛіп каў скай шко лы ў на шым 
ра ё не й за гі нуў ад рук бан ды таў. 
За хар Паў ла віч ма рыў стаць на
стаў ні кам, па спя хо ва здаў эк за
ме ны ў Ма гі лёў скі пе дінс ты тут, 
і ў той жа год “у лі пе ні вы пра
ца ваў 58 пра ца дзён у кал га се”: 
так пі са ла га зе та “Ка му нар Ма
гі лёў шчы ны” ў жніў ні 1939га. 
Праз паў го да, хоць і меў ад
тэр мі ноў ку, пай шоў доб ра ах
вот ні кам у Чыр во ную ар мію. 
Слу жыў у За каў каз кай ва ен най 
акру зе ў арт пал ку, там, у Ерэ
ва не, і су стрэў вай ну. А пер шы 
бой з во ра гам сяр жант Пет ра
чкоў пры няў у жніў ні 41га на 

Паў днё вым фрон це ў За па рож
жы. У на шым му зеі ёсць ус па
мі ны ве тэ ра на пра тыя баі. Як 
і пра арт дэ сант у снеж ні 41га, 
ка лі з Та ман ска га на Кер чан скі 
паў вост раў гар ма ты цяг ну лі аж 
12 км на ру ках па лё дзе пра лі
ва. Мес ца мі лёд быў тон кі, пра
валь ва лі ся й та ну лі лю дзі, гар
ма ты. Да лей — цяж кае ра нен не, 
кан ту зія, ля чэн не і зноў фронт. 
Су праць тан ка вае руж жо, з якім 
сяр жант Пет ра чкоў ішоў з ба я
мі ад Ар ла да Бе ла сто ка, ва жы
ла 22 кг, ды 20 па тро наў (8 кг), 
плюс дзве су праць тан ка выя 
гра на ты. Так і ва я ваў у скла дзе 
380й страл ко вай ды ві зіі За хар 
Пет ра чкоў. Во сен ню 1943га 
бы лі жорст кія баі за Ма гі лёў, 
ён пад біў два ва ро жыя тан кі, за 
што атры маў ор дэн Чыр во най 
Зор кі. Ад нак узяць го рад та ды 
не ўда ло ся: савецкія войскі па
ча лі ўма цоў вац ца на ра цэ Рэ ста 
ля вёс кі Гра зі вец.

23 чэр ве ня 1944 го да па ча
ла ся апе ра цыя “Баг ра ці ён”. Ды
ві зія, у якой слу жыў За хар Паў
ла віч, з ба я мі фар сі ра ва ла ра ку 
Дняп ро й ру ха ла ся ў мін скім 
на прам ку. За тыя баі Пет ра чкоў 

атры маў ме даль “За ад ва гу”. 
Паз ней утва рыў ся “мін скі ка
цёл” (са вец кія вой скі акру жы лі 
105ты сяч ную гру поў ку во ра
га), і Пет ра чкоў, тро хі ве да ю чы 
ня мец кую мо ву, тра піў у лі к пар
ла мен цё раў. Ве тэ ран ус па мі наў: 
лес кі шэў ня мец кі мі сал да та мі й 
афі цэ ра мі, а ён з ка вал кам бе лай 
тка ні ны ха дзіў там цэ лы дзень, 
за клі ка ю чы фа шыс таў здац ца 
ў па лон: “За дзень са браў гру
пу: 247 сал дат і афі цэ раў. Бы ло 
кры ху бо яз на, бы ва лі вы пад кі, 
ка лі на за клі кі пар ла мен цё раў 
нем цы ад каз ва лі аг нём. Але ўсё 
абы шло ся.”. Праз дзень пе рад 
стро ем пал ка ра зам з ін шы мі 
Ор дэн Ба я во га Чыр во на га Сця
га атры маў і За хар Пет ра чкоў.

Пе ра мо гу За хар Паў ла віч су
стрэў на Эль бе, там бра та лі ся і з 
са юз ні ка міанг лі ча на мі. Па він
ша ва лі іх з раз гро мам фа шыз
му, вы пі лі ба я выя сто гра маў за 
пе ра мо гу. Анг лі ча не, ка заў, па
пра сі лі па стра ляць з са вец ка га 
аў та ма та ППШ, і той аў та мат ім 
спа да баў ся. У са ка ві ку 1946га 
За хар Пет ра чкоў быў дэ ма бі
лі за ва ны, пры ехаў да сяст ры 
ў гос ці на Ня свіж чы ну — і за

стаў ся на заў сё ды. Пра ца ваў ін
спек та рам рай а на, са жніў ня 
1948га — ды рэк та рам шко лы ў 
Па га рэль цах. У 1952м яго пе ра
вя лі ды рэк та рам у Сноў скую ся
рэд нюю шко лу, ён та ды ж быў і 
кі раў ні ком парт ар га ні за цыі кал
га са імя Ка лі ні на (ця пер — зна
ка мі ты аг ра кам бі нат “Сноў”). З 
1954 па 1969 га ды За хар Паў
ла віч быў ды рэк та рам Лан скай 
ся рэд няй шко лы, і да 1979га — 
за ву чам па вы ха ваў чай ра бо це. 
У 1964м атры маў га на ро вае 
зван не “За слу жа ны на стаў нік 
шко лы Бе ла рус кай ССР”.

Ула дзі мір Мя кіш,  
в. Лань, Ня свіж скі раён 

У Ла ні шко ла — Пет ра чкоў ская

Захар Петрачкоў 
пасля дня Перамогі, 1945 год
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