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ПАКАЛЕННЕ XXI

По гляд праз часПо гляд праз час

Квет кі 
для ня ско ра ных

Сту дэн ты пер ша га кур са фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та ўша на ва лі па мяць за гі ну лых 

у га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны 

па тры ё таў, ус кла лі квет кі да пом ні ка 

«Сля ды» (скульп тар А. Ані кей чык) 

у цэнт раль ным Аляк санд раў скім скве ры 

ка ля Ку па лаў ска га тэ ат ра.

26 каст рыч-

ні ка 1941 го да 

ў аку па ва ным 

Мін ску ўпер-

шы ню з'я ві лі-

ся шы бе ні цы 

для мір ных 

гра ма дзян. Гіт-

ле раў цы пад-

рых та ва лі ад-

ра зу не каль кі 

мес цаў для смя рот ных эк зе ку цый, са гна лі ту ды 

вя лі кую коль касць мін чан дзе ля за страш ван-

ня. Нем цы за ду ма лі ў са мым па чат ку, у за род-

ку па да віць уся ля кае су пра ціў лен не. (Больш 

пад ра бяз на пра гэ та мож на па чы таць у на ры-

се «Мінск здры га нуў ся ад жа ху: 26 каст рыч ні ка 

1941 го да», зме шча ным у кні зе да цэн та ка фед ры 

тэ о рыі і ме та да ло гіі жур на ліс ты кі БДУ, ко ліш няй 

су пра цоў ні цы га зе ты «Звяз да» Тац ця ны Па да ляк 

«Вай на — са мы страш ны грэх: ма раль на-пуб лі-

цыс тыч ны до след».)

Гэ та бы ло пер шае пуб ліч нае смя рот нае па ка-

ран не ў го ра дзе. По тым у аку па ва ным Мін ску, 

як і па ўсёй Бе ла ру сі, шы бе ні цы для па тры ё таў 

ста лі з'яў ляц ца рэ гу ляр на. Але ня гле дзя чы на 

аку па цыю, канц ла ге ры, гвалт, «вог нен ныя вёс-

кі», бе ла рус кі на род не стаў на ка ле ні.

Да р'я ТРА ВУЛЬ КА, 

Юлія ЯНО ВІЧ (фо та), 

сту дэнт кі І кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз 

мо ла дзі — пе ра ем нік і пад аў жаль-

нік тра ды цый кам са мо ла — пе рад 

днём на ра джэн ня свай го «ста рэй-

ша га бра та» даў старт ма ла дзёж-

на му ма ра фо ну «Кам са мо лу — 

100: эс та фе та па ка лен няў».

Част кай ме ра пры ем ства ў Рэс-

пуб лі кан скім до ме мо ла дзі ста ла 

ма біль ная экс па зі цыя: ка лек цыя 

кам са моль скіх бі ле таў і знач коў 

роз ных па ка лен няў, кам са моль скія 

курт кі бай цоў сту дэнц кіх атра даў, 

вы раз кі з кам са моль скіх га зет і ча-

со пі саў, плас цін кі з кам са моль скі-

мі пес ня мі, фа та гра фіі, пла ка ты, 

па да рун кі і су ве ні ры, уру ча ныя ЦК 

кам са мо ла. У дзень стар ту ма ра-

фо ну ар га ні за та ры пра ек та кі ну лі 

кліч для збо ру кам са моль скіх экс-

па на таў па ўсёй кра і не. Па чын быў 

пад хоп ле ны ак ты віс та мі Са ю за 

мо ла дзі ў ра ё нах і га ра дах кра і ны. 

Яны пра вя лі дыя ло гі па ка лен няў, 

су стрэ лі ся з кам са моль ца мі роз-

ных га доў. Пад час су стрэч, а так са-

ма по шу ка вай ра бо ты за піс ва лі ся 

гіс то рыі ві да воч цаў тых па дзей, 

збі ра лі ся прад ме ты (уз на га ро ды, 

фа та гра фіі і ін шае), якія ад люст-

роў ва юць гіс то рыю кам са моль ска-

га ру ху ў кож ным рэ гі ё не.

Па іні цы я ты ве Мін скай га рад-

ской ар га ні за цыі БРСМ у ста лі цы 

на до ме з кан спі ра тыў най ква тэ рай 

Мінск ага пар тый на га пад пол ля ў 

1941—1943 га дах бы ла ад кры та 

па мят ная шыль да.

На пя рэ дад ні юбі лей най да ты 

Вы да вец кі дом «Звяз да» па за ка-

зе і пры фінансавай пад трым цы Мі-

ніс тэр ства ін фар ма цыі вы даў кні гу 

«У рыт ме імк лі вых га доў. На ры сы 

гіс то рыі кам са мо ла Бе ла ру сі». На 

280 ста рон ках аў тар скі ка лек тыў 

упер шы ню больш чым за трыц цаць 

га доў вы ра шыў пра ана лі за ваць той 

шлях, які прай шла вя ду чая ма ла-

дзёж ная ар га ні за цыя: ад пе рад умоў 

уз нік нен ня да сён няш ня га дня. Ся-

род тых, хто на пад ста ве ар хіў ных і 

аса біс тых да ку мен таў рых та ваў кні-

гу, — вя до мыя ай чын ныя ву чо ныя, 

пуб лі цыс ты, боль шасць з якіх мае 

ўлас ны во пыт ра бо ты ў кам са мо ле і 

БРСМ. Пер ша па чат ко вы ты раж кні-

гі — 2,5 ты ся чы эк зэмп ля раў, якія 

па сту пяць у про даж і біб лі я тэ кі. Як 

па абя ца лі аў та ры, «хут чэй за ўсё, 

гэ та толь кі па ча так вя лі кай ра бо-

ты па асэн са ван ні і ана лі зе гіс то рыі 

ма ла дзёж на га ру ху ў на шай кра і не. 

На пе ра дзе яшчэ не ад на пуб лі ка-

цыя і кні га». І не ўза ба ве бы ло аб-

ве шча на, што ка лек тыў ную ма на-

гра фію да 100-год дзя кам са мо ла 

Бе ла ру сі вы да дуць да 2020 го да. 

Гэ та бу дзе яшчэ ад на кні га, якая да-

зво ліць най больш поў на рас крыць 

гіс то рыю ста наў лен ня і раз віц ця ма-

ла дзёж на га ру ху ў кра і не.

Ура чыс тая цы ры мо нія га шэн ня 

паш то вай мар кі «100 га доў кам са-

мо лу» прай шла ў На цы я наль ным 

мас тац кім му зеі ў Мін ску ў гэ тыя ж 

дні. Ас но вай для яе ста ла рэ пра-

дук цыя кар ці ны «Парт рэт сту дэнт-

кі», якую ў 1971 го дзе але ем на па-

лат не на пі саў мін скі мас так Вік тар 

Пра та се ня. Мар ка на дру ка ва ная ў 

вы да вец тве «Бе ла рус кі Дом дру-

ку» ты ра жом у 48 ты сяч.

Пра ект быў пад рых та ва ны ў 

су пра цоў ніц тве з На цы я наль ным 

мас тац кім му зе ем, дзе ад кры ла ся 

вы стаў ка «Юнац тва кам са моль-

скае». У экс па зі цыі прад стаў ле-

на больш за 60 тво раў жы ва пі су, 

гра фі кі, скульп ту ры, ство ра ных у 

1920—1980-я га ды, якія ад люст-

роў ва юць гіс то рыю кам са моль ска-

га ру ху. Вы стаў ка па він на стаць ад-

ным з зы ход ных пунк таў пла на мер-

най і буй на маш таб най пад рых тоў кі 

да 100-год дзя кам са мо ла Бе ла ру сі, 

якое бу дзе ад зна чац ца ў ве рас ні 

2020 го да. Вы стаў ка «Юнац тва 

кам са моль скае» бу дзе экс па на-

вац ца ў На цы я наль ным мас тац кім 

му зеі да 25 ліс та па да.

Па мят ны знак «Сту дэнц кім студ-

ат ра дам», пры све ча ны 55-год дзю 

сту дат ра даў ска га ру ху ў Бе ла ру сі, 

уста на ві лі ў ста лі цы 26 каст рыч ні-

ка. Ён за няў сваё мес ца на тэ ры-

то рыі Бе ла рус ка га на цы я наль на га 

тэх ніч на га ўні вер сі тэ та. Яно вы бра-

на не вы пад ко ва. Ме на ві та на ба зе 

ко ліш ня га па лі тэ ха быў сфар мі ра-

ва ны пер шы бе ла рус кі сту дэнц кі 

бу даў ні чы атрад. У 1963 го дзе ва 

Ураль скую воб ласць Ка зах ста на 

вы еха лі 2,5 ты ся чы бе ла рус кіх 

сту дэн таў з 16 ВНУ кра і ны, з іх 

600 сту дэн таў БПІ.

Пер шым ка ман дзі рам Бе ла рус-

ка га звод на га ца лін на га атра да быў 

вы пуск нік Бе ла рус ка га по лі тэх ніч-

на га ін сты ту та Но ліс Ва ро нін. Пра-

цоў ны се местр доў жыў ся 70 дзён. 

Звод ны атрад удзель ні чаў у бу-

даў ніц тве 362 аб' ек таў жыл лё ва га 

і куль тур на-бы та во га пры зна чэн ня ў 

41 гас па дар цы За ход не-Ка зах стан-

ска га краю. У стэ пе бы ло па бу да-

ва на 100 жы лых да моў, 18 ін тэр на-

таў, 34 куль тур на-бы та выя аб' ек ты, 

6 май стэр няў, 8 школ.

За ак тыў ны ўдзел у трэ цім пра-

цоў ным се мест ры і да сяг ну тыя вы-

со кія вы ні кі ў ра бо це кам са моль-

ская ар га ні за цыя Бе ла рус ка га 

по лі тэх ніч на га ін сты ту та бы ла за-

не се на ў Кні гу Го на ру ЦК ВЛКСМ, 

16 ча ла век бы лі ўзна га ро джа ны 

ор дэ на мі і ме да ля мі. А ў 1984 го-

дзе па вы ні ках Усе са юз на га агля ду 

сту дэнц кіх бу даў ні чых атра даў БПІ 

бы ло пры су джа на пер шае мес ца 

ся род вы шэй шых на ву чаль ных 

уста ноў СССР.

У гэ ты ж дзень, дак лад ней, у ноч 

з 26 на 27 каст рыч ні ка, у Мін ску 

прай шла ноч кам са моль ска га кі-

но «Час вы браў нас». У кі на тэат -

ры «Кам са мо лец» га ра джа нам і 

гас цям ста лі цы з 22 га дзін ве ча ра 

да 6 га дзін ра ні цы дэ ман стра ва лі 

ад най мен ную пя ці се рый ную стуж-

ку Мі ха і ла Пта шу ка, зня тую на кі-

на сту дыі «Бе ла русь фільм». Фільм 

рас каз вае пра ге ра іч ную ба раць бу 

кам са моль цаў-пад поль шчы каў у 

га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Гэ та толь кі не вя лі кая част ка ме-

ра пры ем стваў, якія прай шлі ў кра і-

не да 100-год дзя ВЛКСМ.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Што год лу ні нец кая мо ладзь 

ідзе «Мар шам жыц ця» ў па-
мяць аб бяз він на за гі ну лых 
пад час Вя лі кай Ай чын най вай-
ны жы ха рах вёс кі Ме ляс ні ца.

Дождж, ве цер ці апош нія со неч-
ныя пром ні — усё ад но. Га рад скія 
хлоп цы і дзяў ча ты ўво сень аба вяз-
ко ва збі ра юц ца ка ля абел іс ка на 
ўскрай ку вёс кі. Ра зам з імі — прад-
стаў ні кі мяс цо вай ула ды, ду ха вен-
ства, Чыр во на га Кры жа. Нех та ідзе 
сю ды пеш шу, хтось ці едзе на ма шы-
не, а не ка то рыя — на ве ла сі пе дзе. 
Ме ляс ні ца хоць і сха ва ная ў ляс ным 
гу шча ры, але ад го ра да да яе ру-
кой па даць — уся го два кі ла мет ры. 

У ці шы ні чу ваць ша ша і чы гун ка, 

якія зна хо дзяц ца не па да лё ку. Але ку ды гуч-

ней шу мяць ве ка выя сос ны, што па мя таюць 

тра ге дыю, якая зда ры ла ся ўво сень 1943 го-

да: ня мец ка-фа шысц кія за хоп ні кі зні шчы лі 

дзве трэ ці жы ха роў, ха ты спа лі лі...

— Пра страш ны лёс Ха ты ні і вё сак, якія 

яго паў та ры лі, усе ве да юць з уро каў гіс то-

рыі. Ад нак раз бі ра ю чы гэ тую тэ му ў кла се, 

да кан ца не ра зу ме еш маш та бы люд ско га 

го ра. Ка лі сам пры хо дзіш ці пры яз джа-

еш у спа ле ныя на се ле ныя пунк ты, ста іш 

ка ля абел іс каў са зна ё мы мі лу ні нец кі мі 

проз ві шча мі, да вед ва еш ся, як гі ну лі твае 

ра вес ні кі, ба чан не тых тра гіч ных па дзей 

змя ня ец ца, — па дзя лі ла ся ўра жан ня мі гім-

на зіст ка На тал ля Зо ла та ва.

Адзі ная ву лі ца су час най Ме ляс ні цы но-

сіць наз ву Пар ты зан ская. Вёс ка з са ма га 

па чат ку Вя лі кай Ай чын най вай ны ста ла 

пры тул кам для на род ных мсці ўцаў, якія 

ха ва лі ся ў ляс ных гу шча рах. Ся род жы-

ха роў бы лі су вяз ныя. Ме ляс ні ца ўвесь час 

жы ла ў ча кан ні ня доб ра га: цэ лы мі сем' я мі 

на ча ва лі ў ле се. Але ноч пе рад тра ге ды-

яй вы да ла ся над звы чай даждж лі вай і ха-

лод най, та му лю дзі вы ра шы лі пе ра ча каць 

не па гадзь до ма. Ра ні цай яны апы ну лі ся ў 

па стцы во ра гаў: нем цы і па лі цаі ача пі лі 

вёс ку з усіх ба коў...

Шлях «Мар шу жыц ця» вуч ні лу ні нец кай 

гім на зіі пра кла лі ў 2013 го дзе, і ця пер не 

ад на во сень не пра хо дзіць для іх без ві зі ту 

ў Ме ляс ні цу. Сё ле та да гім на зіс таў да лу-

чы лі ся на ву чэн цы по лі тэх ніч на га і сель-

ска гас па дар ча га ка ле джаў Лу нін ца, адзі-

нац ца ці клас ні кі ся рэд няй шко лы № 1. На 

зям лю прод каў пры еха ла і ма ла дая лу нін-

чан ка Тац ця на Сан юко віч. У той тра гіч ны 

дзень яе дзя ду ля з ба бу ляй цу дам за ста-

лі ся жы вы мі, але нем цы не па шка да ва лі 

іх ма лод шых дзя цей — за стрэ лі лі прос та 

ў ка лыс ках. Да рэ чы, асаб лі ва пра ні ка юц ца 

хлоп цы і дзяў ча ты, ка лі агуч ва юць мар ты-

ра ло гі — спі сы ім ёнаў за гі ну лых. Ся род іх у 

асноў ным дзе ці і мо ладзь, ста рыя.

Ме ляс ні ца ўве ка ве ча на на «Дрэ-

ве жыц ця» ме ма ры яль на га комп лек су 

«Ха тынь» як адзін з тых на се ле ных пунк-

таў, што ад ра дзі лі ся пас ля вай ны. Ма ла-

дыя лу нін ча не шчы ра здзіў ля юц ца та кой 

пры вя за нас ці да род най зям лі: тыя, хто 

цу дам вы ра та ваў ся, праз не ка то ры час 

вяр ну лі ся на па пя лі шчы, жы лі ў 

зям лян ках, а пас ля на но ва ад бу да-

ва лі вёс ку. Па «вя лі кія маг чы мас ці» 

ў го рад ні хто не па бег — за ста лі ся 

на ма лой ра дзі ме не толь кі за ся бе, 

але і за тых сва я коў, сяб роў, су се-

дзяў, якія за гі ну лі. Пры гэ тым жы ха-

ры Ме ляс ні цы, якім па шчас ці ла за-

стац ца жы вы мі, не пра глі помс ты. 

Вя до ма, што пас ля вай ны ў вёс цы 

жыў адзін з прад стаў ні коў ня мец-

кай на цы я наль нас ці. Ка лі ў 1970-х 

ён па мёр, яго па ха ва лі су се дзі.

І ўсё ж ця пер боль шасць ме-

ляс ніц кіх хат пус туе. Пры чым не 

толь кі з во се ні да вяс ны, а зу сім. 

Та му мяс цо выя гас па ды ні гас цям 

заў сё ды ра ды. 

У кам па ніі га вар кіх ме ляс ніц кіх жан чын 

вы лу ча ец ца ад на — зу сім не вы со кая, ху-

дзень кая, у аку рат на па вя за най хуст цы. 

Гэ та Яў ге нія Пры ходзь ка. Яе на Лу ні неч чы-

не даў но на зы ва юць «жыц це сцвяр джаль-

ным сім ва лам» Ме ляс ні цы, бо на ра дзі ла ся 

яна ў ле се праз ме сяц пас ля зні шчэн ня 

вёс кі. Так ніт ка жыц ця на гэ тай зям лі не 

пе ра рва ла ся, цяг нец ца сён ня і бу дзе іс ці 

да лей, па куль ма ла дыя пом няць.

* * *

Да рэ чы, Ме ляс ні ца — толь кі ад на з вё-

сак Лу ні нец ка га ра ё на з «вог не най гіс то-

ры яй», але не адзі ная, дзе пад рас та ю чае 

па ка лен не ла дзіць па мят ныя ак цыі і мі тын гі. 

Увес ну гім на зіс ты і школь ні кі аба вяз ко ва 

на вед ва юць са мы ад да ле ны ад рай цэнт ра 

на се ле ны пункт — Лу гі, дзе ў 1943 го дзе 

ў аг ні за гі ну лі 137 яго жы ха роў. А ле там 

злёт мо ла дзі Лу ні неч чы ны па тра ды цыі 

пра хо дзіць ка ля во зе ра Бе лае, дзе ка лісь-

ці так са ма бы ла вёс ка, што знік ла з усіх 

геа гра фіч ных кар таў пас ля вай ны.

Ган на КУ РАК, фо та аў та ра.

Мінск — Лу ні нец кі ра ён — Мінск.

Дня мі ВЛКСМ ад зна чыў свой 100-га до вы юбі лей. Ка мі тэт па 

свят ка ван ні гэ тай да ты ў Бе ла ру сі на дзяр жаў ным уз роў ні быў 

ство ра ны за доў га да дня на ра джэн ня не ка лі са май ма са вай ма-

ла дзёж най ар га ні за цыі ко ліш няй вя лі кай кра і ны. Ме ра прыем -

ствы, пры све ча ныя гіс то рыі ства рэн ня і раз віц ця ВЛКСМ, пра-

хо дзі лі ў Беларусі ця гам уся го гэ та га ча су. Але іх куль мі на цыя 

пры па ла на «Кам са моль скі ты дзень» не па срэд на пе рад са мой 

круг лай да тай. Пры га да ем не ка то рыя ім прэ зы, якія ад бы лі ся 

на пя рэ дад ні 100-га до ва га юбі лею ВЛКСМ.

ПА СТА РОН КАХ КАМ СА МОЛЬ СКА ГА ЮНАЦ ТВА...
У кра і не пры га да лі са мыя яр кія і ге ра іч ныя з іх

Каб ні ко лі больш...Каб ні ко лі больш...

ІДЗІ І ПОМ НІ... ДЗЕ ЛЯ ЖЫЦ ЦЯ
Сля ды ў гіс то рыіСля ды ў гіс то рыі

Ідэй ны на тхняль нік «Мар шу жыц ця» — 
жур на ліст, края знаў ца, пісь мен ні ца Тац ця на Ка на пац кая — 
рас каз вае лу ні нец кай мо ла дзі пра тра гіч ны лёс Ме ляс ні цы.


