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Яшчэ на тэ ры то рыі Бе ла-

ру сі іш лі баі, а ўжо ак тыў на 

збі ра лі ся экс па на ты для бу-

ду ча га му зея (ра шэн не аб 

яго ства рэн ні бы ло пры ня-

та Цэнт раль ным ка мі тэ там 

КП(б)Б 30 ве рас ня 1943 

го да). Ка ман дзі ры пар ты-

зан скіх бры гад пе ра да ва лі 

да ку мен ты, якія звя за ны з 

дзей нас цю і жыц цём народ-

ных мсціўцаў, дру ка ва ныя і 

ру ка піс ныя вы дан ні, узо ры 

са ма роб най зброі, фа та-

гра фіі з тлу мачэннямі, да-

ку мен ты і сця гі, за хоп ле ныя 

ў нем цаў. За ха ваў ся тэкст 

ра дыё гра мы ад 24 чэр ве ня 

1944 го да на чаль ні ка Цэнт-

раль на га шта ба пар ты зан-

ска га ру ху Пан це ляй мо на 

Па на ма рэн кі ка ман дзі ру 

Пін ска га пар ты зан ска га злу-

чэн ня Ва сі лю Кар жу, у якой 

ён дзя куе за да сла ныя ўзо-

ры аў та ма таў і пра па нуе за-

ха ваць пар ты зан скую май-

стэр ню для му зея. Праз тры 

ме ся цы пас ля вы зва лен ня 

Мін ска ўжо па ча лі пра ца-

ваць дзве вы стаў кі «Уз бра-

ен не бе ла рус кіх пар ты зан» 

і «Баль ша віц кі друк Бе ла-

ру сі ў дні Вя лі кай Ай чын най 

вай ны».

Ся род пер шых ства раль-

ні каў бы лі і бы лыя пар ты за-

ны, пад поль шчы кі, фран та-

ві кі. Экс па на ты да стаў ля лі ся 

і з фрон ту, шмат су пра цоў ні-

кі па ез дзі лі па Бе ла ру сі і не 

толь кі. Так, з двух ме сяч най 

ка ман дзі роў кі ў Гер ма нію 

ў чэр ве ні 1945 го да бы лыя 

пар ты за ны — ад ны з пер-

шых ра бот ні каў му зея — 

пры вез лі кі це лі, фу раж кі, 

ор дэ ны і ме да лі вы шэй шых 

ня мец кіх ва ен ных чы ноў, 

фо та здым кі з аль бо ма Ге-

бель са, зброю, су ве нір-чэ-

рап, які ста яў як упры га жэн-

не на ка мі не ў на чаль ні ка 

шта ба су праць па вет ра най 

аба ро ны Бер лі на, і су ве нір-

ную зе ніт ную гар ма ту, што 

ўпры гож ва ла ка бі нет Гер ма-

на Ге рын га.

Ка лі 75 га доў та му ў 

фон дах му зея на ліч ва ла ся 

10 ты сяч му зей ных прад-

ме таў, сён ня іх 112 ты сяч, і 

збор рэ лік вій не спы ня ец ца. 

Не вы пад ко ва свае ўра чыс-

тыя ме ра пры ем ствы му зей 

рас па чаў з ад крыц ця вы-

стаў кі — па дзя кі ўсім, хто да-

па ма гае збе ра гаць па мяць 

пра вай ну.

— Гэ та по бач са мной 

пла ча Ра і са Мі ка ла еў на 

Гай дук, ну і я ра зам з ёй, — 

хва лю ец ца на мес нік га лоў-

на га за ха валь ні ка фон даў 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на-

га му зея гіс то рыі Вя лі кай 

Ай чын най вай ны Га лі на 

СКА РЫН КІ НА. — Тут да ку-

мен ты, якія рас каз ва юць пра 

яе баць коў. Яе та та Мі ка лай 

Гай дук вай ну су стрэў пад 

Бе ла сто кам, быў на фрон-

це, ад сту паў, стаў пар ты за-

нам атра да «Пе ра мо га» на 

Мін шчы не. Яго жон ка бы-

ла фель ча рам у гэ тым жа 

атрадзе. Пад час ба я во га 

за дан ня быў смя рот на па-

ра не ны...

На ад крыц цё ча со вай 

экс па зі цыі «Вяр та ю чы час» 

за ві та лі даў нія сяб ры му-

зея — лю дзі, якія доў гія га ды 

за хоў ва лі, а пас ля пе рад алі 

ўста но ве ста рыя фа та гра фіі, 

да ку мен ты, ліс ты, уз на га ро-

ды ге ро яў, а так са ма бы та-

выя рэ чы, воп рат ку.

Сва я кі зна хо дзяць на 

экс па зі цыі свае ся мей ныя 

рэ лік віі, дзе ляц ца ўспа мі на-

мі, ра ду юц ца, што гіс то рыі 

пра іх бліз кіх сён ня за хоў вае 

і вя ду чы бе ла рус кі «храм па-

мя ці».

У цэнт раль най пра сто ры 

экс па зі цый най за лы ўпер-

шы ню прад стаў ле ны асоб-

ныя ўзо ры зброі, ва ен ная 

фор ма, прад ме ты ва ен най 

аму ні цыі і по бы ту, якія пе ра-

да ва лі ся ў па да ру нак му зею 

дзяр жаў ны мі ўста но ва мі, 

ама та ра мі ва ен най гіс то рыі, 

ка лек цы я не ра мі.

На огул на гэ тай экс па зі-

цыі прад стаў ле на больш за 

500 му зей ных прад ме таў, 

са бра ных за апош нія пяць 

га доў — за той час, як му зей 

пе ра ехаў у но вы бу ды нак па 

пра спек це Пе ра мож цаў. Каб 

звяр нуць ува гу на ся мей ныя 

рэ лік віі, на вы стаў цы му зей-

ныя ра бот ні кі па да лі іх праз 

сты лі за ва ныя рас кры тыя 

ста рон кі фо та аль бо маў.

Тут мож на па ба чыць ма-

тэ ры я лы сям'і Ні ны Апе лін-

скай — су вяз ной пар ты зан-

ска га атра да імя Бель ска га 

і пар ты зан скай бры га ды 

«Дзядзь кі Ко лі». Яе муж 

Аляк сандр Тран да фі лаў — 

удзель нік мінск ага Су пра-

ціў лен ня — арыш та ва ны ў 

1942-м, у сям'і за ха ва лі ся 

ліс ты, якія ён пі саў жон цы 

з тур мы. 2 лю та га 1943 го-

да Аляк сандр Фё да ра віч 

быў па ве ша ны на ста ды ё не 

«Ды на ма».

Асоб ны стэнд зай ма юць 

ма тэ ры я лы, звя за ныя з вель-

мі пры го жай па рай. Ры гор 

Дзі дзен ка пе рад вай ной быў 

ар тыс там ан самб ля пес ні і 

тан ца па гран вой скаў НКУС. 

Вай на за спе ла яго пад час 

гаст ро ляў у Літ ве. Роз ны-

мі шля ха мі ён пра бі раў ся ў 

Мінск да жон кі і да чуш кі, што 

на ра дзі ла ся за два тыд ні да 

вай ны. Су жэн цы ўклю чы лі-

ся ў пар ты зан скі рух, пі са-

лі для ру ка піс на га ча со пі са 

«Ку ту за вец». Не за доў га да 

вы зва лен ня Бе ла ру сі пар ты-

зан скі атрад апы нуў ся ў ко ле 

ва ро жай бла ка ды. Дзі дзен кі 

за гар ну лі ну ма ры ча со пі са ў 

меш ка ві ну і за ка па лі... Паз-

ней 9 з 13 ну ма роў уні каль на-

га вы дан ня па тра пі лі ў му зей 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. (Да рэ чы, уста но ва 

за хоў вае ба га тую ка лек цыю 

пар ты зан ска га дру ку, му-

зей ная ка лек цыя ру ка піс ных 

пар ты зан скіх ча со пі саў мае 

ка тэ го рыю гіс то ры ка-куль-

тур най каш тоў нас ці № 1 Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь.)

Спра бу ем ра за брац ца, 

што за не звы чай ны прад мет 

прад стаў ле ны ў ад ной з экс-

па зі цый — аказ ва ец ца, гэ та 

школь ны пе нал, які на ле жаў 

Яў ге ну Но са ву. Ра зам з ма ці 

і сяст рой хлоп чык ака заў ся ў 

канц ла ге ры пад Бран скам, 

дзе сям'і цу дам уда ло ся па-

збег нуць рас стрэ лу. Вяз няў 

вы ра шы лі вы вез ці ў Гер ма-

нію. У да ро зе ў ва го не хлоп-

чык цяж ка за хва рэў на тыф, 

ра зам з па мер лы мі іх сям'ю 

вы кі ну лі на стан цыі Стоўб цы. 

Но са вы знай шлі пры ту лак 

у ад ной з на ва коль ных вё-

сак. Яў ген Іва на віч вы жыў, а 

пас ля вай ны ўсё жыц цё пра-

пра ца ваў у Стоўб цах фа то-

гра фам. Ма тэ ры я лы, якія 

рас кры ва юць гэ ту гіс то рыю, 

му зей ным ра бот ні кам пе-

рад алі дач ка і зяць Яў ге-

на Іва на ві ча...

Дзя ку ю чы сям'і Бржусь 

му зей атры маў здым кі, 

зроб ле ныя ў Мін ску ў час 

вай ны. Ма рыя Юль я наў на 

пра ца ва ла ў ла ге ры для 

ва ен на па лон ных на кух ні 

ка ля Чэр вен ска га рын-

ку, а яе дач ка — у фо та-

атэлье.

Род ныя збе раг лі па-

мяць пра свай го дзя ду лю 

Яў ге на Мі хай ла ві ча Зу е-

ва. Пе рад вай ной ён скон-

чыў 9 кла саў, удзель ні чаў 

у пад ры ве 19 ва ро жых 

эша ло наў. Сям'я пе ра-

дала му зею ўзна га ро ды 

юна га пар ты за на, а так-

са ма яго пас ля ва ен ныя 

ліс ты з ці ка вы мі рас по-

ве да мі пра ад наў лен не 

Мін ска, Бе ла ру сі...

Куз ня цо вы пе рад а-

лі фа та гра фіі і прад ме ты, 

якія рас каз ва юць пра лёс іх 

сва я ка Сця па на Іва на ві ча, 

удзель ні ка Пер шай су свет-

най вай ны і воль на на ём на га 

цы руль ні ка, які пад час Вя лі-

кай Ай чын най аб слу гоў ваў 

на фрон це сал дат і афі цэ-

раў, а так са ма прад ме ты 

по бы ту, якія на гад ва юць пра 

тыя ча сы.

За кож ным да ку мен там 

ці прад ме там (а гэ та мо жа 

быць гар мо нік, жа но чая су-

кен ка ці су мач ка 30—40-х га-

доў, ляль кі, сал дац кія рэ чы) 

ста яць аса біс тыя гіс то рыі. 

І му зей ныя ра бот ні кі ўпэў-

не ныя, што з та кіх цаг лі нак 

пры ват ных лё саў скла да ец-

ца гіс то рыя кра і ны.

— Ства ра ю чы вы стаў-

ку, мы вы ра шы лі рас ка заць 

пра тое, што не па ку ту ем ад 

му зей най ці шы ні, што ў нас 

мно га гас цей (са мая вя лі кая 

на вед валь насць па кра і не). 

Мы ства ры лі кам па зі цыю, 

каб па ка заць гіс то рыю ва-

ча мі тых, хто прай шоў і пе-

ра жыў тую страш ную вай ну, 

хто рос у пас ля ва ен нае дзе-

ся ці год дзе, і тых, хто на ра-

дзіў ся пас ля вай ны, — рас-

каз вае ку ра тар вы стаў кі 

На тал ля ФІ ЛІ ПО ВІЧ.

Ін тэр' ер ная экс па зі цыя 

па бу да ва на з вы ка ры стан-

нем фон да вай мэб лі ва ен-

на га і пас ля ва ен на га ча су. 

Пры афарм лен ні за лы вы-

ка ры ста ны рэд кія фа та гра-

фіі, зроб ле ныя ўдзель ні ка мі 

вай ны і ва ен ны мі фо та ка рэс-

пан дэн та мі.

У апош нія га ды му зей ны 

фонд па паў ня ўся экс па на-

та мі, звя за ны мі з ме ды ка мі-

фран та ві ка мі. Та кі ма тэ ры ял 

па да дзе ны ў ін ста ля цый ным 

ва ры ян це: на вед валь ні кі мо-

гуць уба чыць, як вы гля даў 

па ля вы ар мей скі шпі таль.

Так са ма за апош нія пяць 

га доў му зею да па ма га лі 

да след чы кі, якія зай ма лі ся 

ва ен най ар хеа ло гі яй. Сю-

ды пе ра да дзе ны зна ход кі з 

мес цаў рас ко пак у Ня сві жы, 

дзе бы ло па ха ва на больш за 

ты ся чу ча ла век, рас стра ля-

ных у каст рыч ні ку 1941-га, а 

так са ма рэ чы ах вяр ла ге ра 

смер ці Трас ця нец.

Прад стаў ле ны на вы стаў-

цы і кар ці ны, се рыі ма люн каў, 

эцю ды, за ма лёў кі, зроб ле ныя 

мас та ка мі ў ва ен ныя га ды. 

У пры ват нас ці, мож на па-

ба чыць эс кі зы ілюст ра цый, 

вы ка на ных Дзміт ры ем Кра-

сіль ні ка вым для га зе ты-пла-

ка та «Раз да вім фа шысц кую 

га дзі ну» (1941—1944 га ды). 

Ёсць тут і кар ці на не вя до-

ма га мас та ка — са вец ка га 

ва ен на па лон на га ла ге ра 

«Шта лаг-352» ка ля вёс кі 

Ма сю коў шчы на (1941—1942 

га ды). Больш за 75 га доў яе 

за хоў ваў Аляк сандр Кій ра-

нен (жур на ліст, ка мен та тар 

Дзярж тэ ле ра дыё БССР). 

Пад час вай ны яго сям'я жы ла 

на стан цыі Жда но ві чы ў до ме 

чы гу нач ні ка. Ад ной чы адзін з 

ва ен на па лон ных, што ка па лі 

там торф, пе ра даў ма лень-

ка му Аляк санд ру зроб ле ны 

але ем пей заж і ска заў, што 

гэ та яго род ныя мяс ці ны. На 

жаль, пра лёс мас та ка ні чо га 

не вя до ма...

У юбі лей ны дзень му зей 

па поў ніў ся но вы мі экс па на-

та мі. Ве ра ні ка Ці ма фе е ва 

пе рад ала ся мей ную рэ лік-

вію: «У нас до ма бы ло вель-

мі мно га ўзна га род — ор дэ-

ны Чыр во най Зор кі, Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, ме да лі «За 

аба ро ну Ста лін гра да», «За 

ўзяц це Бер лі на». Та та 

прай шоў усю вай ну... Але 

ў ква тэ ру за бра лі ся зло-

дзеі і скра лі ўсе ўзна га ро-

ды і да ку мен ты, а ра зам з 

імі і част ку на шай па мя ці. 

У нас за ста ла ся толь кі ма-

лень кая іко на чка свя то га 

Мі ка лая. Ка лі та та пай шоў 

у ар мію, ба бу ля па кла ла 

яе яму ў кі шэ ню і ска за ла, 

што свя ты бу дзе да па ма-

гаць і ра та ваць. І та та з гэ-

тай ікон кай прай шоў дзве 

вай ны, не вы ма ю чы яе з 

кі шэ ні, і вяр нуў ся жы вы, 

зда ро вы».

Так са ма ў гэ ты дзень 

цэнт раль ны ра ён ны 

ва ен ны ка мі са ры ят пе ра-

даў му зею ба я выя ўзна-

га ро ды Ге роя Са вец ка-

га Са ю за, ка лек цы я нер 

Аляк сандр Аляк се ен ка 

па да рыў больш за 100 

рэд кіх экс па на таў, ся род 

якіх ва ен ныя ўзна га ро ды, 

прад ме ты по бы ту, аму ні цыя, 

фор ма ўзбро е ных сіл роз ных 

кра ін, а ар га ні за цыя, якая 

зай ма ец ца збо рам ма ку ла-

ту ры, пры нес ла зной дзе ныя 

ў кан тэй не рах слоў ні кі — ня-

мец ка-рус кі 1941 го да і рус-

ка-ня мец кі 1942-га...

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

РА ВЕС НІК ВЫ ЗВА ЛЕН НЯ
Бе ла рус ка му дзяр жаў на му му зею гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны — 75

«Ад ра зу пас ля вы зва лен ня Мін ска ўсё тое не шмат лі кае на сель ніц тва 

і бы лыя пар ты за ны пры сту пі лі да раз бор кі за ва лаў, да ўбор кі ву ліц і пло шчаў. 

Цэ лых бу дын каў у го ра дзе амаль не за ста ло ся. Мы пры во дзі лі ў па ра дак Дом 

праф са юзаў — пас ля Му зей гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны. Яшчэ не ўсё 

бы ло да ве дзе на да ла ду, а экс па на ты па ча лі пры но сіць — гэ та рэ чы 

і прад ме ты по бы ту, зброя вай ны, як аба рон цаў Ай чы ны, так і фа шыс таў, мас та кі 

пры но сі лі кар ці ны... На ша сям'я пра ца ва ла ў му зеі ўся. Я — ка сі рам, сяст ра — 

эк скур са во дам, та та — ка ча га рам, а ма ма — пры бі раль шчы цай, ста рэй шая 

сяст ра ў гэ ты час бы ла ў пар ты зан скім атра дзе пад Бе ла сто кам. С ця гам ча су 

экс па на таў ста на ві ла ся ўсё больш і і больш...» — та кі ліст на пя рэ дад ні юбі лею 

прый шоў у Бе ла рус кі дзяр жаў ны му зей гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны 

ад Лі дзіі Жыт ке віч, якая пры ма ла ўдзел у ства рэн ні пер шай му зей най экс па зі цыі 

ў каст рыч ні ку 1944 го да.

Му зей ад крыў ся ў каст рыч ні ку 1944 го да, пер шыя на вед валь ні кі.

Сва я кі пра цяг ва юць пе ра да ваць ся мей ныя рэ лік віі.

Пе нал Яў ге на Но са ва.

Эс кі зы ілюст ра цый, вы ка на ных Дзміт ры ем Кра сіль ні ка вым 
для га зе ты-пла ка та «Раз да вім фа шысц кую га дзі ну».

Су кен кі ва ен ных ча соў — 
Ма рыі Бржусь (жы ла ў аку па ва ным 

Мін ску) і Ва лян ці ны Па ля ко вай 
(Маг ні та горск).


