
Гіс то рыя — гэ та не пра 

мі ну лае, гіс то рыя — гэ та 

пра бу ду чы ню, — на гад ва-

юць ар га ні за та ры вы стаў кі 

«829 дзён», якая за раз экс-

па ну ец ца ў Го мель скім па ла-

ца ва-пар ка вым ан самб лі.

СЯ РЭБ РА НЫЯ ЗОР КІ 
ПА МЯ ЦІ

Кож ны дзень, пра жы ты Го ме-

лем пад аку па цы яй фа шыс таў, 

стаў вы клі кам го ла ду, хо ла ду, 

смер ці... Вы пра ба ван няў бы ло за-

шмат. На прык лад, маг чы масць ці 

ад маў лен не ад су пра цоў ніц тва з 

нем ца мі. Ар га ні за та ры вер ні са жу 

за да ва лі скла да ныя пы тан ні аў ды-

то рыі, ся род якой бы ло мно га мо-

ла дзі: а як вы аса біс та зра бі лі б у 

та кой не ад на знач най сі ту а цыі?

На са мрэч, ні хто з нас не мо жа 

ве даць, леп шыя ці гор шыя якас-

ці ён бы пра явіў у эк стрэ маль ных 

аб ста ві нах — па куль яны не зда-

ры лі ся. Ад нак та кія пы тан ні вя дуць 

да раз ва жан няў: не толь кі пра аса-

біс ты лёс, але і пра ад каз насць. За 

тых, хто по бач, за мес ца, дзе на ра-

дзіў ся, за кра і ну, у якой ву чыш ся, 

пра цу еш, на ра джа еш дзя цей...

— Вай на па чы на ец ца не са стрэ-

лаў, яна па чы на ец ца з ідэй, — га-

во рыць стар шы на ву ко вы су пра-

цоў нік гіс то ры ка-края знаў ча га 

ад дзе ла Воль га ГВОЗДЗЬ. — 

У све це жы вуць розныя не бяс-

печ ныя фі ла со фіі. Ме на ві та та му 

да вай це ўспом нім сва іх род ных, 

якія су пра ціў ля лі ся на цыз му пад-

час Вя лі кай Ай чын най вай ны. Не 

важ на — на фрон це, у пар ты зан-

скім атра дзе ці ў аку па цыі.

Знак ус па мі ну — ся рэб ра ная 

зор ка. Ся род ах вот ных пры ма ца-

ваць яе на сця ну па мя ці ства ра ец-

ца чар га. Яна Ясі ноў ская за канч-

вае аб лас ны лі цэй і пры свя ці ла 

зор ку свай му ро дзі чу:

— Мой пра дзед Іван Аляк санд ра-

віч Ісакс дай шоў да Бер лі на і по тым 

ад наў ляў Го мель пас ля вай ны. Мне 

пра яго рас каз ва лі ба бу ля і ма ці.

Сваю зор ку на ім пра ві за ва ную 

сця ну за ма цоў вае і рэ стаў ра тар 

Го мель ска га па ла ца ва-пар ка ва га 

ан самб ля Мі ка лай Ла ба наў:

— Мая зор ка пры свя ча ец ца 

баць ку Мі ка лаю Кан стан ці на ві чу, 

які ў га ды вай ны слу жыў у контр-

раз вед цы.

АБ' ЕК ТЫЎ НЫЯ КРЫ НІ ЦЫ 
ГІС ТО РЫІ

Экс па зі цыя «829 дзён» зда ец ца 

спа чат ку да во лі сціп лай, але ж кож-

ную па пе ру, фо та зды мак ці пла кат 

гіс то ры кі пры му ша юць га ва рыць. 

І та ды, на прык лад, вы свят ля ец-

ца, што ў Го ме лі на сён няш няй 

пло шчы Паў стан ня раз мя шчаў ся 

ла гер для пе ра сыль ных ва ен на-

па лон ных «Ду лаг-121». За га ды 

вай ны ў ім за гі ну ла больш за 100 

ты сяч ча ла век. Ся род экс па на-

таў — за на та ва ныя ўспа мі ны вяз-

ня гэ та га ла ге ра Паў ла Гу бі на. Яму 

па шчас ці ла вы жыць і збег чы.

На вы стаў цы ёсць да ку мен ты, 

якія свед чаць пра ма са выя па ха-

ван ні мір ных жы ха роў і ва ен на па-

лон ных, яў рэй скія ге та, пля цоў кі 

для рас стрэ лаў і па ка заль ных па-

ка ран няў... І шмат не вя до мых да-

гэ туль фо та здым каў тых ча соў. 

На ву ко вы су пра цоў нік ад дзе ла 

ар хеа ло гіі, ахо вы гіс то ры ка-куль-

тур най спад чы ны Го мель ска га 

па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля 

Юрый ПАН КОЎ больш за дзе сяць 

га доў та му за ці ка віў ся ва ен най гіс-

то ры яй го ра да над Со жам:

— Сён ня ў Гер ма ніі на га ры-

шчах мно гіх да моў на шчад кі зна-

хо дзяць ста рыя фо та здым кі сва іх 

дзя доў і пра дзе даў, якія ва я ва лі 

су праць Са вец ка га Са ю за. Спра-

ва ў тым, што амаль кож ны не мец 

меў у тыя ча сы фо та апа рат і зды-

маў усё, што лі чыў не аб ход ным па-

кі нуць «на па мяць». Ця пер та кія 

фо та карт кі пра да юц ца на ін тэр-

нэт-аў кцы ё нах. Мне прый шло ся 

паў дзель ні чаць у іх і за пла ціць да-

во лі вя лі кія су мы за асоб ныя фо та. 

У ка лек цыі не ад на сот ня ары гі-

наль ных фо та здым каў. Усе яны 

зня ты звы чай ны мі сал да та мі ў час 

аку па цыі — з 1941 да 1943 го да. 

Нем цы зды ма лі аб са лют на ўсё: ар-

хі тэк ту ру, кам па ніі сяб роў, ку пан не 

ў Со жы, ган даль на цэнт раль ным 

рын ку, ла гер «Ду лаг-121» і на ват 

ко ці каў. Ама тар скія, а не пра па ган-

дысц кія здым кі тых ча сін — са мыя 

аб' ек тыў ныя кры ні цы гіс то рыі.

ФО ТА ЗНА ХОД КІ
Юрый кар пат лі ва пра цуе з ма-

ле неч кі мі фо та карт ка мі. Для пра-

фе сій на га гіс то ры ка гэ та не прос та 

ка лек цы я на ван не. Гэ та — ці ка вая 

на ву ко вая ра бо та, якая дае ўяў-

лен не пра рэ аль нае жыц цё го ра да 

ў пе ры яд аку па цыі:

— Мне пры хо дзі ла ся дак лад на 

вы зна чаць тыя мес цы, дзе зня та 

кож ная фа та гра фія. Злу чаў вы-

явы бу дын каў і ін фар ма цыю пра 

іх. Ча сам пры хо дзі ла ся вы хо дзіць 

на мес ца з кар тай ня мец кай аэ ра-

фо та здым кі, каб дак лад на вы зна-

чыць, дзе бы ло зроб ле на фо та.

У экс па зі цыі па ла ца Ру мян ца-

вых і Па ске ві чаў, згод на з во пі сам, 

не ка лі зна хо дзі ла ся скульп ту ра 

«Тры гра цыі» Ан то ніа Ка но вы. 

Юрый знай шоў фо та з па доб най 

вы явай, да та ва нае 1943 го дам. 

А праз не ка то ры час му зей на быў 

аль бом з фо та здым ка мі па ла ца 

ў 1911 го дзе. Та кім чы нам бы ло 

зроб ле на са праўд нае ад крыц цё: 

ста ла зра зу ме ла, што твор мас-

тац тва зна хо дзіў ся ў Го ме лі да са-

ма га ад ступ лен ня нем цаў. А гіс то-

ры кі змаг лі па ба чыць хоць бы на 

здым ку адзін з са мых пры го жых 

экс па на таў. На жаль, са ма скульп-

ту ра зной дзе на не бы ла. Між тым, 

сцвяр джае Юрый Пан коў, ад крыц-

ці яшчэ на пе ра дзе, бо вель мі мно-

га га ры шчаў у Гер ма ніі яшчэ не 

ра за бра ныя.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Два га ды та му жур на ліс ты «Звяз ды» він ша ва лі 

з дзе вя нос та пя ці год дзем даў ня га сяб ра на шай га-

зе ты пісь мен ні ка, га на ро ва га гра ма дзя ні на го ра да 

Лю бань, ве тэ ра на вай ны і пра цы Іва на Му ра вей ку. 

На пы тан не пра ўлас ныя пла ны ён з гу ма рам вы-

ка заў сваю га лоў ную мэ ту: «Іду на 100!»

Быць у ру ху, заўж ды за ста вац ца ў вір лі вым рэ-

чы шчы твор чай пра цы, гра мад скай ра бо ты — яго 

крэ да. А што да ты чыц ца ліч бы 100 га доў — гэ та 

так са ма яго мэ та, аб грун та ва ная перш за ўсё 

бяз меж най лю боўю да сва ёй ма лой ра дзі мы, 

жыц цё вым ап ты міз мам, ад да на сцю пра цы пісь-

мен ні ка.

Дня мі я зра біў гэ тыя фо та здым кі. У пісь мен ні-

ка ве тэ ра на па-ра ней ша му без ліч твор чых пла-

наў, шмат ча су пры свя чае ён та му, каб здзейс ніць 

на ме ча нае. Сва і мі за ду ма мі Іван Му ра вей ка па дзя-

ліў ся з ме та дыс там упраў лен ня па аду ка цыі, спор-

це і ту рыз ме Лю бан ска га 

рай вы кан ка ма Тац ця най 

Круг ле няй і стар шы нёй 

Мінск ага аб лас но га ад-

дзя лен ня Са ю за пісь мен-

ні каў Бе ла ру сі Свят ла най 

Бы ка вай.

З на го ды чар го ва га дня 

на ра джэн ня най ста рэй ша-

га твор цы ў пісь мен ніц кім 

са ю зе (21 каст рыч ні ка) 

звяз доў цы пе ра да юць яму 

па жа дан ні доб ра га зда-

роўя, плё ну ў твор час ці, 

каб ён і да лей упэў не на 

тры маў сваё пя ро, як гэ та 

бач на на фо та!

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.

У Эліс це ша ну юць 
Бе ла русь-пар ты зан ку

829 ДЗЁН АКУ ПА ЦЫІ 
ГО МЕ ЛЯ
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Па мяцьПа мяць

ІС ЦІ І СТВА РАЦЬ
Салдат ПерамогіСалдат Перамогі

Проз ві шча кал мыц ка га паэ та 

Мі ха і ла Хо ні на ва — на слы ху 

ў бе ла рус ка га чы та ча. Ад па-

вед на на слы ху ў кал мыц ка га 

чы та ча — тэ ма по вя зі пісь мен-

ні ка-пар ты за на з Бе ла рус сю.

Яшчэ раз па цвер дзі ла ся гэ та і вы-

дан нем у Эліс це на ву чаль на га да па-

мож ні ка «Мі ха іл Хо ні наў: сто га доў і 

ад но жыц цё», аў та рам і ўкла даль-

ні кам яко га з'яў ля ец ца дач ка ге роя 

Вя лі кай Ай чын най вай ны (за свае 

подз ві гі на аку па ва най фа шыс та мі 

зям лі Бе ла ру сі Мі ха іл Вань ка е віч ад-

зна ча ны ор дэ нам Чыр во на га Сця га, 

ме да лём «Пар ты за ну Ай чын най вай-

ны» І сту пе ні) — кан ды дат фі ла ла гіч-

ных на вук Ры ма Ха ні на ва. У збор-

ні ку — шмат лі кія да ку мен таль ныя 

ма тэ ры я лы, мас тац кія і лі та ра тур на-

кры тыч ныя тэкс ты, іс тот ная част ка 

якіх но сіць «бе ла рус кі ха рак тар». Да-

рэ чы, і кан ды да там у чле ны Усе са-

юз най Ка му ніс тыч най пар тыі (баль-

ша ві коў) Мі ха іл Хо ні наў быў пры ня ты 

Клі чаў скім пад поль ным рай ка мам 

КП(б)Б — у лю тым 1944 го да. Праў-

да, уліч ва ю чы тое, што кал мы каў у 

пе ры яд ста лін ска га куль ту асо бы дэ-

пар та ва лі ў Сі бір, з пар ты яй на не ка-

то ры час ад важ на му пар ты зан ска-

му ка ман дзі ру да вя ло ся раз ві тац ца. 

Уз на ві лі яго ў шэ ра гах ле ні цаў ужо 

пас ля вяр тан ня на ра дзі му, у Эліс-

ту, — у 1958 го дзе. Па кру час ты, дра-

ма тыч ны лёс кал мыц ка га пісь мен ні-

ка — ва ўспа мі нах, да ку мен таль ных 

свед чан нях, аў та бія гра фіч ных на кі-

дах і ін шых ма тэ ры я лах.

Мі ха іл Хо ні наў быў цес на звя за ны 

з Бе ла рус сю і ў пас ля ва ен ныя га ды. 

У Мін ску вый шлі дзве кні гі яго паэ зіі 

ў пе ра кла дзе на бе ла рус кую мо ву. 

Наз ва ад ной з іх — «Хвоі і цюль па-

ны» — гу чыць як па яд нан не дзвюх 

ста ро нак, па яд нан не Бе ла ру сі і Кал-

мы кіі. У Эліс це па ба чыў свет збор нік 

вер шаў Ян кі Ку па лы ў пе ра кла дах 

Мі ха і ла Хо ні на ва на кал мыц кую мо-

ву. Пар ты зан і пісь мен нік быў час тым 

гос цем у Мін ску, на Ма гі лёў шчы не, 

дзе пар ты за ніў, сяб ра ваў з бе ла рус-

кі мі пісь мен ні ка мі Мак сі мам Тан кам, 

Пет ру сём Броў кам, Ва сі лём Бы ка-

вым, Аляк се ем Пы сі ным, Ры го рам 

Ба ра ду лі ным, шмат з кім з бе ла рус-

кіх лі та ра та раў ліс та ваў ся, ру піў ся 

пра тое, каб іх го лас чу лі і ў Кал мы-

кіі. За раз баць коў скія тра ды цыі сяб-

роў ства пра даў жае дач ка — лі та ра-

ту раз наў ца Ры ма Ха ні на ва, аў тар 

мно гіх пуб лі ка цый пра бе ла рус кую 

лі та ра ту ру.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Спа чат ку нем цы збі ра лі ся 
ста яць за Го мель на смерць, 
але ў ліс та па дзе атры ма лі за-
гад яго па кі нуць і тэр мі но ва 
ад сту пі лі. Свед кі ўспа мі на лі: 
«Мы пра чну лі ся ра ні цай 26 ліс-
та па да 1943 го да — па ву лі-
цы ідуць са вец кія сал да ты 
са штраф но га ба таль ё на. Праз 
дзень пай шлі рэ гу ляр ныя час-
ці Чыр во най Ар міі».

Нем цы ўвай шлі ў Го-
мель у ноч з 19 на 20 жніў ня 
1941 го да. Але ж На ва бе-
лі цу — за рэч ны ра ён го ра-
да — яны змаг лі за ха піць 
толь кі 24 жніў ня. За гэ ты час 
ад бы ваў ся па сту по вы ады ход 
Чыр во най Ар міі на аба рон ны 
ру беж з бо ку вёс кі Яку боў кі.

Гіс то рык Юрый ПАН КОЎ.

Фраг мент экс па зі цыі вы стаў кі «829 дзён».


