Легенда
пра святога Пятра
М П р о н а в ' 1ч а

Кал! б Пятро Машзрау нарадз1уся
на паутысячы год раней, яго б
дакладна канашзавалг Мнопя
карал! I бшкупы еурапейскага
Сярэднявечча, I не меушы
машэраускай харызмы, рабш1ся
святым!'. А паколью першы
сакратар Цзнтральнага камггэта
Камушстычнай партьи Беларуси
у нейк1м сэнсе спалучау уладу
свецкую I духоуную, нават
у XX стагоддз! не абыходзшася
без апяграф!чных псторый.
Вось Машзрау, шбы святы
Марцш Турсм, што аддау
плашч жабраку, саступае каня
змучанаму партызану; вось ён
падб1рае настаунщу з правшцьм,
што заблукала у Мшску, I сваёй
машынай яе вязе; вось аддае
апошшя боты разведчыкам... Вось
ён пне загадкавай пакутнщкай
смерцю. Успамшы пра к1раушка
БССР сабрау Андрэй Скурко.
3 гадам! ствары уся вобраз святога
П ятра М|[Х)нав 1ча, яга трымае
у руках клю чы ад беларускага раю.
Щ бы у М аш зрау самы м иаспяховым
1 мудрым ю рауш ком Савецкай
Беларуш — мож на спрачацца. Але што
быу самым лю б|м ы м — бясспрэчна.
Яго пахаванне псратварылася
у сты хш ную маш фестацыю, ягах
М ш ск датуль не ведау: пад халодным
кастрычншгам даж дж ом лю ди
стаял1 сцяной ад Д ом а урада —
1 аж да вулщ Ч ы рвонай, Коласа,
Калш оускага, па дарозе картэжу, яга
вез л] аб’язн ы м 1 дарогамц бо праспект
быу раскапаны метрабудауцамь
П асля так хавал 1 толью Вас!ля
Быкава.
№ «асцярожны бела рус» Мазурау,
Н1 улю бёнец савенкага прэм'ера
Аляксея К асы пна Юсялёу, ш жалезны
дырэктар С лю нькоу не мел 1 такой
народнай лю бов 1. Хоць кожны з IX не
быу пазбаулены рысау, ягая беларусю
народ так шанавау у Машэраве.
Напрыклад. К1рыла Мазурау мог
без помпы, спакойна прайсшся па
мшсюх крамах, паш кав 1цца цэна\п,
паслухаць, што народ гаворыць.

Щхан Юсялёу, настаунак беларускай
мовы паводле першай спецыяльнасц1,
мог гадз1нам1 на памяць цытаваць
паэз 1ю Коласа 1 Купалы. А М 1калай
Слюнькоу, на ягам ляжыць вечнае
кляймо бяздзейнасщ пасля выбуху
на Чарнобыльскай АЭС, аказваецца,
мог бушаваць як тыгр, кал1 з цэнтра
загадал 1 на новы 1986 год адправщь
у маскоусюя магаз1ны 15 тысяч

Бацьку, М1рона
Машэру, замучыл1
у 1937-м. Пасля
гэтага сыны змянЬн
прозвпнча з Машэра
на Машзрау

выпатрашаных малочных парасят.
«Д ы як я буду людзям у вочы
глядзець!.. Рэзаць не будзем,
у Маскву адпрауляць не будзем!» —
крычау ён. Тэты выпадак, пераказаны
сабкорам «Прауды» у БССР
Аляксандрам С1муравым, дарэчы,
прып 1свал 1 Машэраву. А ва Украше

Пятро Машзрау (у цэнтры) —
д эл егат БССР на канферэнцьм
С усветнай федэрацьм
дэм акраты чнай моладз!
у Л онд ане (1945). 3 той паездк!
ён прывёз тры добрыя касцюмы,
пашытыя, прауда, у М аскве.

«Я - сенненш, з Прыдзвжня»
— казау ён. Вёска Шырю, у якой ён
нарадз1уся, ляжыць на пауднёвы захад
ад Вщебска, у Багушэуск1м сельсавеце
Сенненскага раёна. 3 Расоншчынай
Машэрава звязала даваеннае
настаунщтва. Спанатку туды пераехау
старэйшы брат Павел, пасля I самога
Пятра размеркавал! у Расоны пасля
Вщебскага пед1нстытута. Тут ён сустрэу
будучую жонку, таксама прысланую
па размеркаванн! стаматолага Пал1ну
Галанаву. Адсюль сышоу партызанщь
у навакольныя лясы — яго штаб мес^уся
у вёсцы Роунае Поле на захад ад Расой.

тое самае расказвал1 пра свайго
партыйнага лщара — Уладз1.\пра
Шчарб1цкага.
Адрозн1вауся Пятро М1ронав1ч
ад папярэдн1кау 1 найбл1жэйшых
наступшкау тым, што быу
адз1най сярод IXпубл1чнай
ф 11урай. Тэта было у яго натуры.
Яму падабалася падабацца.

Ма ш эр
Дэтал1 машэраускай легенды
адпрацоувалг найлепшыя майстры.
Верс1ю пра французскае паходжанне
яго продкау —ад напалеонаускага
салдата, што застауся у вёсцы Шырга
пад Шцебскам пасля 1812-га, —
падобна, запусц1у Уладз1М1р
Караткев1ч. 1Псьменшк 1 1нструктар
ЦК Алесь Петрашкев1ч успамгнау,
як давялося выцягнуць падппага
Караткев^ча у наездку з Машэра1!ым,
выб]раць месца пад будучы музей
народнай культуры. I кл ас 1к
нечакана выдау, што прозв!шча
Машэрау —ад «ма шэр». Машзрау
па-маладому засмяяуся у адказ.
Каб тэта было праудай, у французы
давялося б зашсаць 1 Машэрау,
] Машарау, 1 нават Масарэнкау.
Сапрауднае прозв1шча Пятра
М1ронав1ча было Машэра. Рускае
«-ов» на канцы ён сабе дадау
у другой палове 1930-х, кал!
рэпрэсавал! бацьку.
М1рон Машэра уваходз1у
у рэв131Йную камлслю калгаса
1 не захацеу закрываць вочы на
растрату. Яго асудзЬн па даносе
аднавяскоуцау (ц1кава, што адзш
з даносчыкау меу прозв1шча ►

►Ляхоусю —як дзявочае у мац]
Машэрава). У снежш 1937-га
бацьку пасадзш, а праз чатыры
месяцы ён памёр —щ замучьш —
у лагеры у Горкаускай вобласщ.
Пасля таго яго сыны Павел
1 Пятро выправим сабе новыя
дакументы, стаушы Машэравыми
3 гэтым 1м мог дапамагчы швагер,
супрацоушк вщебскага НКВД
Сямён Урагоу, за ягам была замужам
IXсястра Матруна. Б1ёграфы
тшуць, што Матруна дапамагала
сям! бацькоу прадуктам1 у часе
калгаснай ншчымшцы, у сям!
Ураговых Пятро жыу, кал 1 вучыуся
у Вщебсгам педшстытуце. АIX сын
Мнсалай Урагоу, старшыня калгаса
у Шклоусгам раёне, у 1990-м быу
даверанай асобай Аляксандра
Лукашэнга на выбарах у Вярхоуны
Савет БССР.
Палша Галанава успамшала,
як упершыню пабачыла будучага
мужа на танцах 1 уразшася яго
штэлшентнасщ. На той час Машэрау
быу адзшым чалавекам у Расонах,
яга нашу капялюш. 1нтэл1гентнасць
пачыналася з сям’г бацька М1рон,
хоць 1 просты селяшн, а быу
шсьменны, 1 свету иабачыу на
царскай вайне. Бываючы у горадзе,
на юрмашах, старауся купляць
КН1Г1. У 1х сялянскай хаце, паводле
некаторых успам1нау, было нават
шянша. Наколью добра 1м авалодау
Пятро М1ронав1ч, невядома.
Аднапалчане-партызаны 1 вучн1
успам1нал1, што ён дакладна умеу
1граць на гармошку —ладз1у 1м
вячорк1. Таксама перад вайной
саматужна вучыуся аратарскаму
майстэрству 1... прафес1йна
танцаваць. Дачка Наталля
успам1нала, што танга 1 факстроты
яна вывучыла, дзякуючы бацьку.

Машэрау быу добрым выбарам Масквы.
Дзякуючы яму беларусы канчаткова стал!
успрымаць савецкую уладу як «сваю».
Але у той ж а час Машэрау I харызмай,
I маральным! якасцям! настольк!
вылучауся у лепшы бок на фоне
Брэжнева ды 1ншых крамлёусюх дзядоу,
што людз 1 стал 1 задумвацца: а ц| не лепш
бы мы жыл 1 без Масквы? Так Машэрау,
м 1жвол 1, стау адным з фактарау, яюя
падрыхтавал! кра1ну да незалежнасц!

У працоуны м к а б ш ец е.

Маучанне Машэрава
Васшь Быкау успамшау,
як маучанне Машэрава,
як 1 устрымауся, казн бюро ЦК КПБ
вырашала лёс Аляксея Карпюка,
уратавала гродзенскага п1сьменн1капартызана. КГБ спрабавау павесщь
на Карпюка супрацоунгцтва
з фашыстамц раскапаушы
дакументы з часоу яго знаходжання
у нямецк1м лагеры. Пасля выявился,
што дакументы падробленыя.

Ц1 не успам 1нау Машэрау,
слухаючы гэтую псторыю, свой
уласны палон?
Пра тэты неапраудальны,
са сталшскага пункту гледжання,
факт бия графи мала хто ведау, апроч
партыйнага аддзела кадрау. У нямецю
палон Машэрау трап1у у жшуш
1941-га. Паводле першай верей,
ён пайшоу добраахвоыйкам
у зн1шчальны батальён 1 па дарозе

на фронт пад Невелем трап1у
у акружэнне. Паводле другой —
улетку 1941-га Машэрау быу на
зборах аж каля прускай мяжы 1 трату
у акружэнне, адступаючы адтуль.
Як бы там ш бьшо, Машэрау
прабыу у палоне чатыры дш, а пасля
уцёк з эталона, ягам палонных
адпраулял1 у Герман1ю: вылез праз
акенца 1 скокнуу з насыпу. Шхто
з тых, хто уцякау з 1м, не выжыу.

Яшчэ адзш малавядомы факт:
у размовах Машэрау прыгадвау,
што у пачатку вайны месяц прасядзеу
у барысаускай турме. Адтуль яго
магл! «выкупщь» сваяю: тады немцы
мясцовых жыхароу адпускаль
Усе гэтыя розначытанш
паказваюць, колью нечаканых
паваротау могуць хаваць, здавалася б,
да канца ясныя афщыйныя бля графи.

Дубняк
3 палону Машэрау уцёк у Расоны,
дзе настаушчау да вайны 1 дзе на той
час жыла уся яго сям’я. Выкладау
ф131ку у школе, а пасля разам
састарэйшым1 класам 1 1 жонкай
сышоу у партизаны, узяушы
псеудашм Дубняк. Займе л 1 зброю,
наладзш кантакты з падрыушкамц
пачал1 ваяваць 1 узрываць
«жалезку»... Шукаючы 1х, немцы
схапш чатырох партызансюх мащ
1пасля катаванняу расстралялг
Сярод 1х была 1 мащ Машэрава.
Усё жыццё яго мучыла думка,
што ён мог забраць маги у атрад,
але не зраб1у гэтага.
Пасля вайны парэштю
партызансюх матуль раскапал 1
на ускрайку расонскага парку
I перазахавал1 у брацкай магше.
Дар’ю Пятроуну паз на.1и па сшяй
спаднщы у гарохг № асобнай маплы,
ш помшка Машэрау распарадзгуся
не рабщь: проста пазначыць яе 1мя
наабел1ску, у агульным пералжу.

Бываючы на мапле, Машэрау
не мог адвярнуцца — так 1 1шоу,
разв1тваючыся, па але 1 сп1най уперад,
тварам да абелюка.
Пасля вайны Машэрау быу у Л1ку
безлтчы «усходн1кау», адпрауленых
саветызаваць Заходнюю Беларусь.
У Маладзечанскай вобласц 1 яму
давялося займацца не толью
камсамольсюм 1 справами
але 1 даб^ваць антысавецк1х
партызанау па лясах.
Прауда, 1 самога яго час ад часу
прамацвау на добранадзейнасць
юраун1к МГБ Б С С Р Л аурэнцш
Цанава. Тэты чорны кардынал Б С С Р
настойлтва хацеу, каб М ашэрау
нашсау псторыю партызанскага руху,
падкрэсл1ушы яго, Цанавы, ролю.
I усё выпытвау: яю я ж супы Машэрау
любщь — мясныя Ц1 малочныя?
У выкананн1 Цанавы такое пытанне
магло значыць усё што заугодна.

П арты занск! м1ф
як нацы янальная щ эя
Тэта у часы Машэрава Беларусь
займела мемарыялы у Хатын 1
1 Брэсцкай крэпасцт, Курган Славы

ды 1М1дж «рэспубл1К1-партызаню».
Партызансюя лясы был 1 кузняй
кадрау для пасляваеннай юроунай
эл 1ты, як рэдакцьш в1ленскай
«Нашай Швы» — для «айцоу» Б Н Р
1 БССР.
Доктар пал 1тычных навук
з Кал 1форнй Майкл Урбан, даследчык
савецк 1х элы, адзначау, што беларусю
«партызансю м1ф» у нейкай ступеш
падмяняу сабой нацыянальную
свядомасць, бо адкрыта выяуляць
палНьгчны нацыянал 1зм у СССР
было немагчыма. Тэты ж партызансю
М1ф як бы давау партызанск 1м
правадырам права узначальваць
Беларусь пасля вайны.
Падобна Фадэль Кастра,
прыйшоушы да улады на Кубе, зраб 1у
сваю барацьбу часткай кубшскага
нацыянальнага м1фа. Невыпадкова
у 1966-м, кал1 адносшы С СС Р
з Востравам свабоды ускладнш ся
пасля звяржэння Хрушчова,
на перамовы у Гавану выIфанги
ю рауш ка беларусюх герыльерас
Пятра Машэрава. Яны добра
паразумелюя, падчас в1зну у СССР
у 1972-м Кастра захацеу наведаць ►

Машэрау заплакау
У канцы 1970-х Машэрау перанёс
аперацыю па выдаленш нырк1. Алкаголю
не ужывау — нават на вяселл! дачк!
абмежавауся кел1хам в|'на. У апошн 1я
гады жыцця кшуу I курыць. Хоць, паводле
успам1нау, раней за некапью гадз1н
размовы мог выкурыць дваццаць цыгарэт.
Курыу Машэрау, згадвау юнарэжысёр Элем
Кл1мау, добрыя амерыканск1я цыгарэты.
Машэрау наставау 1М1 Кл1мава падчас
прагляду ф тьма «Узыходжанне»
паводле аповесф Вастя Быкава
«Сотн1кау». Ф тьм зияла Ларыса
Шап1цька, жонка Кл 1мава. Пры канцы
наказу Машэрау заплакау. Не выключена,
што дзякуючы яго пратэкцьн лёс карцжы,
якая мела праблемы з прыёмкай
уДзяржк 1но СССР, вырашыуся станоуча.

«Мы — беларусы...»: Ф ё д а р С урган ау, П ятро М аш эрау, Ц1хан Кю ялёу
I Сяргей Прыты цкг

►Беларусь ды пабачыць «свайго
сябра — партызана Мачэрава».
Разам яны наведал I Хатынь
1 Курган Славы.

М аско усю патрон
Але першым ладарам «партызанау»
у беларускай уладзе быу не Машэрау,
а яго папярэдшк К:рыла Мазурау.
Ён як мог супращуляуся
хрушчоускай «кукуруз1зацьп»,
спрабуючы пераканаць Мпсггу, што
у Беларуо ад бульбы толку болей.
У пытаннях аграрнай пал 1тык 1
Мазурау пагаджауся з Леашдам
Брэжневым. I пасля таго, як у 1964-м
брэжнеуская трупа ад х ш л а ад улады
Хрушчова, Мазурава перавял1
у Маскву на пасаду першага
намесшка старшыш Саумша СССР.
На устаноучым пленуме Масква
мякка падсоувала беларусам
на вызваленае месца «першага»

Кожны шосты трактар I пяты
матацыкл СССР
А таксама кожны 7-ы станок, 12-ы
тэлев 1зар, 10-ы халадз1льн1к, 5-я частка
х1мвалокнау И 0-я — шьняных вырабау
у 1979 годзе выпускалася у Беларус!.

кандыдатуру Щхана Юсялёва,
але партызаны дружна прагаласавал 1
за свайго Дубняка.
А Мазурау на доупя гады стау
патронам Машэрава у Маскве.
Саюз беларусюх партызанау
з брэжнеуцам 1 аказауся нядоуп.
Вышэй Мазурау не пайшоу
1 беларускую фракцыю у Крамл 1
павял1чыць таксама не змог. А пад
канец брэжнеускай эпох 1 яго
вы правМ на пеною —у 64 гады.

Для тагачаснай герантакратычнай
С1стэмы тэта проста юнацю век.

Сабкор «Прауды» у БС С Р
Аляксандр С1мурау тлумачыу
канфл1кт утылБарна: Мазурау
падчас пасяджэння, прысвечанага
узнагароджанню «дарагога Леанща
1ль 1ча» чарговай зоркай, уголас
засумнявауся: а Ц1 трэба, щ пойме
нас народ? Брэжнеусю 1дэолаг
М1хахл Суслау «не поняу» такой
«пал1тычнай н 1зкавокасц 1» 1 назаутра
прапанавау Мазураву скласщ заяву
«па уласным жаданн!».

«Машэрау гучным,
тэатральна
пастауленым голасам
вывяргау паток
пышных слоу»

Так М ашэрау стращу падтрымку
у Маскве. Мазурау быу на пеней,
яшчэ адзш беларус, рэдактар
«Прауды» М1ха1л 31мяш'н, больш
с1мпатызавау Юрыю Андропаву,
што 1мкнууся да улады. Дома
таксама было няпроста: ад 1980-га
М1нсю КГБ узначал1у андропауск 1
чалавек Балуеу, старшынёй
Саумша стау чалавек Брэжнева
Аксёнау... Можа, гэтым тлумачьшася
нервознасць Машэрава у апошнх год
жыцця? Ён нават, сведчыла сям’я,
пал1у я к 1ясыд1 дакументы.

Д ы к заб ш ! ц| не?
Але Ц1 быу канфлж т з Брэжневым?
Пра нацягнутасць аднос1н н1быта
сведчыла тое, што генсек С ССР
аж чатыры гады не мог даехаць
да беларускай сталщы, каб уручыць
Мшску «Зорку» горада-героя.
Дый падчас вхзггу выглядау
не дужа задаволеным. Прауда,

3 галоуным сепаратыстам
сацыял 1стычнага лагера,
к1раун1ком ЮгаславМ Ёс1пам Броз
Ц|та на плошчы П е р а м о п . 1 9 6 5 год.

падрабязнасц], як сябравал 1 IX
жонга: Пал 1на Машэрава 1 В1кторыя
Брэжнева б ьш вязальшчыцы 1 пры
сустрэчах абменьвалшя новым!
модным 1 узорам 1.
Можа, такой ужо щылп 1 не было,
але наурад Ц1 смерць Машэрава была
спланаванай. Найхутчэй, аварыя
на скрыжаванн1 пад Смаляв1чам1
4 кастрычшка 1980-га, кал 1 яго
«Чайка» урэзалася у грузавш
з бульбай, была трапчнай
выпадковасцю. Нават адэпты
«змовы супраць Машэрава»
прызнавал!: 1рашэнне пра выезд
«у поле» было спантаннае, 1 маршрут
вызначауся ужо у дарозе. I ганяу
шафёр Машэрава —па ягоным
загадзе —заусёды на д.зхкай хуткасщ.
I машыны савецк 1я не мел 1 тых
С1стэм бяспек1 для пасажырау,
яю я стаяць цяпер не толью на
«Мерседэсах», але 1 на «Опелях».
Гэтак жа хад зш легенды пра
«забойства» звышпапулярнага
першага касманаута Юрыя Гагарына,
я к 1 разбхуся у 1968-м падчас
выпрабавальнага палёту. А у канцы
1980-х дадалася яшчэ 1 верс 1я пра
выкраданне хншапланецянам!.

БДАКФФД

1 першае, 1 другое можа тлумачыцца
зацяжным1 хваробам 1 Брэжнева.
Урбан адзначае супрацьстаянне
м1ж «партызанам 1» 1 «клхентам1
Брэжнева» ва уладных калщорах
Мшска 1 Масквы. Але щ выходзша
яно за межы звычайнага 1мкнення
цэнтра кантраляваць, а перыферьп —
самастойшчаць? I Б С С Р мела
тут, бадай, найменшыя сярод у а х
савецюх рэспублж праблемы.
Машэрау не быу зауважаны
у адкрытай апазщьп генсеку,
а у Мшску падчас урачыстасцяу
абрынуу на «дарагога Леанща
1лыча» таю вадаспад славаслоуя, што
прысутным у зале аж няёмка стала.
Таю брыдю падхал 1маж Машэрава
адзначау 1 былы функцыянер
ЦК КПСС Анатоль Чарняеу, яю
паюнуу вялпоя 1 цшавыя успамшы.
Чарняеу слухау Пятра М фонав 1ча
наз’ездзе КПСС: «Машэрау
гучным, тэатральна пастауленым
голасам вывяргау паток пышных
слоу —цалкам беззмястоуны
прапагандысцю “трёп”».
Ёсць 1 процшеглая верая. Дачка
Машэрава Наталля згадвала, што
Брэжнеу нефармальна называу
юраушка Б С С Р «Пеця». А адзш
з йёграфау Машэрава, Валянцш
Вял1чка, сцвярджае нават, што
стары генсек летам 1980-га, падчас
сумеснага адпачынку у Крыме,
прапанавау Пятру М1ронав1чу
пасаду старшыш саюзнага Саум1на,
замест Касыпна, яю прас1уся
на пенс!ю. Друкуюцца 1 м1лыя

Верталёт
Машэрау пабудавау у Драздах
верталётную пляцоуку, каб 40 х в т ж
не марнаваць на дарогу з дому. За адз1н
1978 год ён зраб1у 104 вылеты. Вылятал!
звычайна каля 4-й ран!цы — на увесь
дзень, у розныя раёны Беларус! I за межы.

З в я р ж э н н е п арты занау
1ншая справа, адзначае Урбан,
што смерць Машэрава запусщла
у Беларус 1 працэс пераходу улады
ад «партызанау» да «М1нскай
гарадской 1ндустрыйнай групы»,
ачоленай М 1калаем Слюньковым.
Брэжнеуская эпоха у Б С С Р
скончылася раней за Брэжнева. ►

Метро у М|нску
У СССР права на метро мел! толью
гарады з мтьённым насельнщтвам.
I, каб дацягнуць да м тьёна, у пачатку
1970-х к1раун1цтва стымулявала
перасяленне у М1нск з дапамогай
жыллёвых шьготау. Працы распачал1ся
у 1977-м каля сучаснага парку
Чалюсюнцау. Машэрау расп1сауся на
першай сва1 метро I сам у касцы I ботах
прайшоу тунэлем ад «Маскоускай»
да «Акадэмм навук». «Выб1ванне» ж
саюзных фондау дасталося на долю
старшыж Саум1на БССР Ц|хана К1сялёва,
а тэхн 1чныя пытанн! I штодзённая
руц1на — на долю старшыш МЫската
гаркама Генадзя Барташэв1ча.

П а р а д 9 Мая: неф арм альная аб стан о ука. З л ев а ад М аш эрав а — яго
ц ел аахоунж , а разм ауляе ён з М ар ш ал ам С а в е ц ка га С аю за 1ванам
Б аграм яна м . Звярнще увагу на мокрыя штаны Машэрава.

Мшск В1тае Фщэля Кастра. Разам з 1м у ауто — Пятро М аш эр ау
I Ц|хан Кюялёу. 1972.

►Новыя гараунта, да яюх
адноауся 1 першы старшыня
Саумша незалежнай Беларуси
Вячаслау Кеблч, вырасл1 разам
з пгантам1 беларускай шдустрьм.
Гэтыя ужо не мел 1 сантыментау
да нацыянальнага, да «хат».
Стратэпяй, якая прывяла IX
да поспеху, было якраз далучэнне
да рускай культуры.

Я к беларусы ста л 1 га р а д с к 1М 1
Прыход да улады такой групоую
перадвызначыла эканам1чная
1 культурная палггыка акурат

машэраусшх часоу. У Б С С Р
разбудоувалася прамысловасць,
рэзка узбуйнял1ся гарады —
а некаторыя, як Светлагорск,
С алё’орск, Наваполацк,
Новалукомль, Белаазёрск,
будавалшя з нуля вакол
прадпрыемствау. У М1нску, яю
пад 1980-ы вырас да мгльёна
жыхароу, канцэнтравалася 25%
прамысловай вытворчасщ БССР.
У 1970-м толью трацша беларусау
жыла у гарадах, у 1985-м — ужо 62%.
Вяскоуцы, што масава хлынулл па
лягчэйшае жыццё у горад, пераймал1
рускую культуру як вышэйшую.
Ужо у 1970-я беларусы сярод у а х
носьбйгау нацыянальных мовау
у С С С Р найменш карысталгся сваёй
як мовай асноунага ужытку.

ГНсьменн 1кау люб1у

Люб1мы спорт Машэрава

водныя лыжы.

«Канечне, я тэта бачу. Канечне,
ведаю, але кал 1 я, ты ж зразумей, кал 1
я гэтыя пытанн 1 падыму у Маскве
адкрыта або на вял по х нейюх
форумах тут, то да мяне будуць
прад’яулены з Масквы, з цэнтра,

адпаведныя меры, адпаведныя
рашэшп могуць нават быць. А ты,
кал 1 ласка, раб1 тэта усё. Ты раб1
1 не сумнявайся, што я заусёды цябе
падтрымаю», — казау Машэрау
маладому старшын 1 Дзяржтэлерадыё
Б С С Р Генадзю Б}фауюну. На канец
яго юравання прыпала стварэнне
асобнай праграмы беларускага
тэлебачання —з вяшчаннем
на нацыянальнай мове.
Добрым словам згадвал! Машэрава
1 п1сьменн1к1, як 1м ён збудавау
1 Дом Л1таратара, 1 Дом творчасц 1
у 1слачы. У М1нску пры 1м з ’яв ш ся
п ом нш Купалу 1 Коласу —у адзш
год, 1 кожны каштавау 700 тысяч
рублёу з рэспублшанскага бюджэту.
Пры Машэраве выдал! 12-тамовую
«Беларускую энцыклапедыю»,
распачал 1 выданне кшг «Памяць»
па раёнах.
Машэрау цёпла став1уся
да 1вана Мележа. Драматург
Андрэй Макаёнак мог з :м нават
паспрачацца, адстойваючы сваю
п’есу «Пагарэльцы», прысвечаную
тэме сталхнсюх рэирэсш. Мог
Макаёнак 1 папрас 1дь у «першага»
прытулщь у Мшску апальнага
Алеся Адамов 1ча, як 1 быу лБаральна
выгнаны з Масквы, не падшсаушы
калектыуны лют з асуджэннем
Слняускага \ Дашэля.
Был1, аднак, 1 рэчы, яю х нават
зам1лаваныя Пятром М1ронав1чам
л1таратары не магл 1 вытлумачыць.
«Зншала ж мова народа —аснова
нацыянальнай культуры. Казал!

«Песняры»
Ансамбль Уладз1м1ра Муляв1на быу
пад п1льнай увагай Машэрава. Поспех!
«Песняроу», як1я прагрымел! аж у ЗША,
грэл1 сэрца амб1тнага к1раун1ка БССР.
Ён дапамагау музыкам грашыма на
апаратуру I касцюмы, арган13оувау
замежныя камандз1роук|, давау
званн1. Раз Машэрау запраау у госц|
у Беларусь паэта Мжалая Дабранравава
I кампазйара Александру Пахмутаву —
I яны склад! некапьк! хйоу, што
у песняроусюм выкананн! прагрымел!
на увесь Саюз: «Белавежская пушча»,
«Белоруссия». Сам ж а Машэрау
з усяго рэпертуару «Песняроу» найбольш
люб1у «Апександрыну».
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У БССР ВЯЛ13НЫЯ гр о ш ы у к л а д а л ш я у п р а д п р ы е м с тв ы
в а й с к о в а -п р а м ы с л о в а га к о м п л е к с у I у с е л ь с к а га с п а д а р ч ы я
п га н т ы . Пры гэтым узровень жы цця больш асщ л ю д зей заставауся
Н13К1, нарастал! негатыуныя з'явы. На ф ота: жанчы ны чакаю ць
кал! у крам у пры вязуць хлеб

\ Машэраву, 1 ён шбыта згаджауся.
Але руафш ацыя не спынялася...
Нават русак Панамарэнка не дазваляу
тагах паваротау, кал! газеты заходшх
абласцей, раёнау, «Сельская газета»

Машэрау прапаноувау
не раздаваць
людзям дачы,
а будаваць у дачных
кааператывах
шматпавярховш
1 кожнаму агародшку
даваць пакой —
каб працавал1 на зямл 1
усе разам, а увосень
П а р О у н у ДЗЯЛ1Л1

ураджай

пераводзЫ ся на рускую мову.
Працэс тэты не быу стыхшны.
...Машэрау шводнага разу — ш на
адным пленуме, нарадзе, з'ездзе, сесп,
урачыстым пасяджэнш — не выстушу
па-беларуску. I у прыватнай размове
з нам1, П1сьменн1кам1, не ужывау
яе... як дэманстравау сваю рускасць.
I тэта д зей тчала мацней за любыя
пастановы — так 1 прыклад першай
асобы у рэспубл 1цы. ...шхто
не выступау па-беларуску —
шводзш щэолаг», — з горыччу
1 асуджэннем успам1нау сумленны
камушст 1ван Ш амяк 1н.

М агу чал ав еку у с е зубы выбщь
Што Макаёнак наважвауся, але
не зраб|у: не сказау Машэраву прауду
у вочы пра яго выязныя сем1нары.
У трох 1 вщазмененым выглядзе улада
практыкуе IXдагэтуль, але моду увёу
Пятро М1ронав1ч. «Па вёсках насш1ся
шматкшаметровыя калоны легкавых
персанальных ауто, уздымаючы
шлейфы пылу 1 наводзячы жах на усё
жывое», —згадвае сведка тых падзей.
На месцах, у гаспадарках
1 на прадпрыемствах, мясцовае

гараунгцтва забяспечвала М1нсгам
гасцям самую бессаромную паказуху.
Але Машэрау толью злавауся, кал 1
яму спрабавал! на тэта намякнуць.
I у цэлым ён «мог уск1пець,
I нярэдка». Але хутка адыходзху.
«Я ж любому чалавеку магу усе
зубы выбщь. Але пасля устаулю
новыя, больш дзейныя», — казау ён
алегарычна.

Гал 1нкавы корм
I ш м атпавярховы я дачы
Хапала у машэрауск 1м гаспадаранш
1 валюнтарызму. Старэйшыя людз1
памятаюць ауральныя нарыхтоуга
гал 1нкавага корму для скацшы.
У краше пераможнага сацыял 1зму
не было чым карм 1ць каровы
да зялёнай травы...
Або, захашушыся щэяй
«аграгарадоу», рэфарматары
машэраускага часу заш сал 1 ►

Рзктар БДУ Андрэй Кароль сваяк Машэрава
Кароль жанаты з унучкай яго роднай
сястры, Вольп М|'ронауны.

М е с ц а трагедьм : пад Смаляв1чам1
«Ч ай ка» з Пятром Машэравы м
на поунай хуткасц! урэзалася
у грузав1к з бульбай.

Разам з тым, меч килта пры
Машэраве у Драздах былл
збудаваныя дзяржауным коштам
асабняк1 для першых асоб БССР —
па шаснаццаць пакояу, з басейнамл,
саунамл, ганазаламг
Япка Брыль прыгадвау пачутае
неяк ад Машэрава: «Нам тоже нужен
комфорт».
Таксама Машэрау мог зрабщь
шырою жэст 1 адправщь маскоускага
журнал 1ста, яю раб1у з 1м гутарку,
дамоу асаб 1стым самалётам —вядома
ж, дзяржауным коштам.

« Д а р а п П ятр о М1ронав'1ч»
►у «неперспектыуныя» трыццаць
тры тысячы беларусюх вёсак.
У вышку 1 аграгарады не стварылл,
1 вёсцы перакрыл! юсларод —тады,
калл там яшчэ былл гаспадары,
улюбёныя у зямлю.
На машэраусю час прыпала
1 мел1ярацыя Палесся, 1 зшшчэнне
мшскай Нямш. А чаго вартая
1дэя Машэрава будаваць у дачных
кааператывах шматпавярховш
1 кожнаму агародшку даваць пакой —
каб працавалл на зямлл усе разам
1 увосень пароуну д з я л ш ураджай.

Прапануйце нам тэмы
I гатовыя тэксты
ГПшыце на
Ы$1огу@пп.Ьу

Каб размясц1ць
рэкламу:
пп@пп.Ьу,

+375 (29) 613-32-32

«Калл за кавай у п а к т адпачынку
Вярхоунага Савета ён выказау
гэтую 1дэю 1 калеп падтрымл 1вал 1
яго, я адважыуся зауважыць, што
не пойдуць людз 1 у таю “сад”.
Узлавауся», —успамшау 1ван
Шамяклн, старшыня Вярхоунага
Савета Б С С Р на той час.

Ц1кавы факт: у «Доугай дарозе дадому»
Быкава Машэрау узгадваецца 3 разы.
У той ж а час у «Начных успамшах»
Шамяюна — 123.

«Кал 1 б быу жывы Машэрау...» —
адна з любгмых ф1гур умоунага
ладу у разважаннях пра лёс
Б ел аруа у 1990-я. Але ц! не стау бы
«дарап Пятро М1ронав1ч» ахвярай
гарбачоуск!х кадравых ратацый
яшчэ у сярэдз1не 1980-х? Тады
у саюзным к1раушцтве адбыл 1ся
змены, супастауныя па маштабах
са стал 1нсюм 1 чысткам! 1930-х —
толью без расстрэлау 1 пасадак. Щ не
выглядау бы на уздыме перабудовы
састарэлы Пятро М1ронав1ч
аскепкам брэжнеускай сштэмы? ♦

