ВЕЛІЧ СУМЛЕННАСЦІ
100 ГАДОЎ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ
СЛАЎНАГА СЫНА БЕЛАРУСКАЙ ЗЯМЛІ
ПЯТРА МІРОНАВІЧА МАШЭРАВА

У Гродне адзначылі 100-годдзе з дня нараджэння Пятра Міронавіча Машэрава. З гэтай
нагоды 13 лютага 2018 года ў Гродзенскай абласной навуковай бібліятэцы імя
Я.Ф.Карскага адбыўся круглы стол, прысвечаны гэтай знамянальнай даце. Акрамя
ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, ветэранаў працы, прадстаўнікоў ідэалагічнага
актыву вобласці, гарадской суполкі КПБ, у мерапрыемстве прыняла ўдзел дэлегацыя
пісьменнікаў Гродзеншчыны.
Удзельнікамі сустрэчы шмат добрых слоў было сказана ў адрас слаўнага сына беларускай зямлі
Пятра Міронавіча Машэрава; гаварылася аб тым, што жыццѐвы шлях франтавіка, Героя
Савецкага Саюза, выбітнага дзяржаўнага і палітычнага дзеяча па праву з'яўляецца прыкладам
самаахвярнага служэння Радзіме і роднаму народу. Выступоўцы – людзі, якім давялося асабіста
ведаць Пятра Міронавіча, пашчасціла сустракацца, мець
зносіны з ім – ветэран Вялікай Айчыннай вайны Рыгор
Ісакавіч Абялеўскі, былы намеснік старшыні Гродзенскага
аблвыканкама Марыя Міхайлаўна Бірукова (на здымку),
ветэран педагагічнай працы Наталля Васільеўна ЧаклінаГарбачова і іншыя былі аб'яднаны думкай аб тым, што
акрамя выдатнага таленту арганізатара, стратэгадзяржаўніка, гэты чалавек валодаў нетыповымі для кіраўніка
такога рангу асабістымі якасцямі і рысамі характару, сярод
якіх пераважалі сціпласць манер, дабрадушнасць, абаянне,
інтэлігентнасць. І ў гэтай прастаце, у гэтай шчырай вернасці
выбранаму шляху ў максімальнай адданасці роднай зямлі і
людзям, якія на ѐй жывуць, працуюць, будуюць шчаслівы
заўтрашні дзень Беларусі, заключалася веліч гэтага

чалавека. Усенародная любоў да П.М.Машэрава тлумачыцца проста. У ім людзі бачылі
ідэальны партрэт беларуса, чалавека працы, чалавека простага, шчырага, сціплага; чалавека,
чыѐ жыццѐ было і застаецца адлюстраваннем уласнага сумлення. Гэтай унікальнай веліччу ў
прастаце з ім не дадзена параўнацца больш нікому.
Сярод удзельнікаў круглага стала былі людзі, якім давялося быць знаѐмымі і са сваякамі Пятра
Міронавіча – з яго братам і сястрой. На падставе прагучаўшых водгукаў можна зрабіць выснову
аб тым, што абаянне, сціпласць, інтэлігентнасць, сумленнасць і працавітасць – усѐ гэта
фамільныя рысы сям'і Машэравых. Старшыня Гродзенскай гарадской суполкі Камуністычнай
партыі Беларусі Лілія Васільеўна Кашанкова падзялілася ўражаннямі ад наведвання сястры
Пятра Міронавіча Вольгі Міронаўны, якая пражывае ў Гродне. Зразумела, што з часам такія
кантакты павышаюцца ў цане.
Лейтматывам несціханага болю падчас сустрэчы прагучала тэма заўчаснага сыходу кіраўніка
Беларусі – трагічнага, нелагічнага факту, з якім нельга змірыцца, факту, які стаў незагойнай
ранай на сэрцы беларускага народа. Прагучалі заклікі праліць святло на абставіны трагічнай
гібелі П.М.Машэрава, дзе да гэтага часу застаецца шмат незразумелага.
Круглы стол, прысвечаны 100-годдзю з дня нараджэння П.М.Машэрава стаў не толькі сустрэчай
аднадумцаў, вечарам успамінаў, але і святам патрыятычнай паэзіі. Свае паэтычныя пасланні ў
вечнасць, адрасаваныя нашчадкам, натхнѐныя асобай, вайсковым і працоўным подзвігам Пятра
Міронавіча, прачыталі паэты Гродзеншчыны: кіраўнік гарадскога літаратурнага аб'яднання
"Надежда", паэт Міхаіл Калачык, госць з Ваўкавыскага краю, паэт Мікалай Іваноўскі, член Саюза
пісьменнікаў Беларусі, паэт Браніслаў Ермашкевіч. Атмасферу свята падкрэслілі выступленні
юных салістаў, студэнтаў Гродзенскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў.
Важнай змястоўнай старонкай сустрэчы стала
прэзентацыя новай кнігі члена СПБ, кандыдата
гістарычных навук, публіцыста Уладзіміра Ягорычава
(на здымку). Новая праца навукоўца, педагога,
літаратара,
грамадскага
дзеяча
атрымала
красамоўную назву "Сдувая пыль с истории” і
прысвячаецца абароне гістарычнай праўды ад
антынавуковых канцэпцый. У сваѐй новай кнізе
Уладзімір Яўгенавіч заклікае, дзякуючы вопыту і
гістарычнай спадчыне такіх унікальных постацей, як
П.М.Машэраў, абапірацца на навуковую аснову ў
справе вывучэння нашай гісторыі і фарміравання
дзяржаўнай ідэалогіі. Ідэйная аснова кнігі
заключаецца ў адстойванні аб'ектыўнага погляду на
мінулае, у захаванні аднолькава справядлівага
стаўлення да ўсіх без выключэння яго перыядаў.
Кніга У.Я.Ягорычава "Сдувая пыль с истории” па
прычыне сваѐй асаблівай сацыяльнай значнасці
намінаваная на суісканне Нацыянальнай літаратурнай прэміі Рэспублікі Беларусь 2018 года. Аб
гэтым рашэнні паведаміла прысутным старшыня Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза
пісьменнікаў Беларусі Людміла Антонаўна Кебіч.

Прысутных на круглым стале 13 лютага не пакідала адчуванне важнасці моманту, датычнасьці
да нечага дарагога. З часам гэтае адчуванне не слабее. Яно можа атрымаць працяг у колькасці
добрых спраў, у больш пільным самааналізе духоўнага патэнцыялу сучаснікаў, маральнага
стану грамадства. А галоўнае – па прыкладу Пятра Міронавіча Машэрава – адсутнасці іншых
каштоўнасцяў і прыярытэтаў, акрамя служэння роднай зямлі і роднаму народу – абаронцу,
карміцелю, стваральніку. Пѐтр Машэраў… Нельга забываць кансалідуючую ролю гэтага
чалавека, якому не толькі талентам "кіраўніка ад Бога", але ў асноўным, сваімі асабістымі
якасцямі ўдалося аб'яднаць, згуртаваць людзей і стаць непераўзыдзеным лідэрам нацыі.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА
На здымках: моманты круглага стала, прысвечанага 100-годдзю з дня нараджэння Пятра Міронавіча Машэрава.
Гродна, 13 лютага 2018 года.

З патрыятычнай лірыкай выступае паэт Браніслаў Ермашкевіч.

Пасля заканчэння круглага стала.

Удзельнікі круглага стала з Р.І.Абялеўскім.

Пісьменнікі Гродзеншчыны з М.М.Біруковай.

