
12 26 лістапада 2019 г.

№ 19 (241)

Але гіс то рыя вы ву чэн ня ўні каль най па-

тры я тыч най з'я вы — пар ты зан ска га ру ху ў 

Бе ла ру сі пад час Вя лі кай Ай чын най вай ны — 

на гэ тым не скон чы ла ся, а толь кі па ча ла ся. 

І пра цяг ва ец ца да гэ туль. Дня мі На цы я наль-

ная біб лі я тэ ка і На цы я наль ны ар хіў Бе ла ру сі 

прад ста ві лі су мес ны вы да вец кі пра ект — 

пер шы вы пуск се рыі муль ты ме дый ных вы-

дан няў «Пар ты зан скі ар хіў», пры мер ка ва-

ны да 75-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 

ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў і 75-год дзя 

Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най вай не.

Па ча ла ся се рыя, так бы мо віць, з кан-

ца — з да ку мен таў, біб лі яг ра фіч ных да ве-

дак, фо та здым каў і ілюст ра цый 1944-га, 

са бра ных у элект рон ным да ку мен таль ным 

вы дан ні «Апе ра тыў ныя і раз вед валь ныя 

звод кі Бе ла рус ка га шта ба пар ты зан ска га 

ру ху: 1944 год». Ад нак ужо ў па чат ку на-

ступ на га го да ўба чаць свет збор ні кі за 1943 і 

1942 га ды, дзе ўкла даль ні кі «рас сак рэ цяць» 

яшчэ не каль кі со цень ар хіў ных да ку мен таў, 

боль шасць з якіх ра ней ні ко лі не пуб лі ка-

ва ла ся.

— Без умоў на, пар ты зан скі рух вы ву-

ча юць сён ня роз ныя спе цы я ліс ты, на гэ ту 

тэ му на пі са ныя сот ні і ты ся чы кніг — ме-

му а ры, ус па мі ны, збор ні кі раз на стай ных 

ма тэ ры я лаў, мас тац кія тво ры, мно гія з якіх 

за хоў ва юц ца і ў на шай біб лі я тэ цы. Зда ва-

ла ся б, за 75 га доў усё ска за на і да даць 

ня ма ча го. Але гэ та не так, і кож ны год 

ад кры вае но выя ста рон кі ў на шай гіс то рыі. 

Толь кі сё ле та су мес на з ка ле га мі-ар хі віс та-

мі мы зла дзі лі вы стаў ку мас тац кіх тво раў 

пар ты зан, што бы лі ўпер шы ню зной дзе ны 

ў ар хі вах і па ка за ны шы ро кай гра мад скас-

ці. Ця пе раш ні пра ект прад стаў ляе звест кі, 

якія не бы лі ра ней да сяж ныя ні шы ро ка му 

ко лу чы та чоў, ні на ват да след чы кам. Мы 

хо чам, каб гіс то рыю сва ёй кра і ны ве да ла 

пе рад усім мо ладзь, а яна лю біць чы таць і 

пра ца ваць з эк ра наў, і ўкла даль ні кі збор-

ні ка да лі та кую маг чы масць, змяс ціў шы 

на не вя лі кім нось бі це знач ную коль касць 

ін фар ма цыі, — тлу ма чыць вы бар фар ма ту 

ды рэк тар На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла-

ру сі Ра ман МА ТУЛЬ СКІ.

Ідэю су мес най ра бо ты біб лі я тэ ка і ар-

хіў уз гад ні лі вяс ной гэ та га го да. Больш за 

шэсць ме ся цаў доў жы лі ся пад бор і ства-

рэн не ліч ба вых ко пій уні каль ных да ку мен-

таў. У вы ні ку элект рон ны збор нік уклю чае 

ў ся бе ілюст ра цый ны блок і ўсе не ад' ем-

ныя эле мен ты на ву ко ва га вы дан ня — прад-

мо ву, геа гра фіч ны і імен ны па ка заль нік, 

бія гра фіч ныя да вед кі і пе ра лік апуб лі ка-

ва ных да ку мен таў, а гэ та 100 апе ра тыў-

ных і раз вед валь ных зво дак Бе ла рус ка га 

шта ба пар ты зан ска га ру ху, якія з пры чы ны 

вя лі ка га аб' ёму над звы чай скла да на бы-

ло б змяс ціць у па пя ро вым вы дан ні. Прад-

стаў ле ныя да ку мен ты ад люст роў ва юць 

асноў ныя па дзеі бая вой і раз вед валь най 

дзей нас ці бе ла рус кіх пар ты зан, та кія як 

ды вер сіі і апе ра цыі па зні шчэн ні ва ро жых 

гар ні зо наў, су праць ста ян не кар ным экс-

пе ды цы ям на цыс таў, «рэй ка вая вай на», 

раз вед ка аба рон ных ума ца ван няў нем цаў, 

уза е ма дзе ян не з час ця мі Чыр во най Ар міі 

і ўдзел пар ты зан і пад поль шчы каў у рас-

пра цоў цы апе ра цыі «Баг ра ці ён», звест кі 

пра коль касць і ха рак тар гру заў з Вя лі кай 

зям лі, ін фар ма цыя аб рэ ар га ні за цыі і пе-

рай ме на ван ні пар ты зан скіх фар мі ра ван-

няў, мес цах іх дыс ла ка цыі і шмат ін ша га.

Але га лоў нае, га во раць укла даль ні кі 

збор ні ка, — лю дзі, якія, што дня ры зы ку ю чы 

сва ім жыц цём, зда бы ва лі не аб ход ныя звест-

кі для пла на ван ня ма лых і вя лі кіх пар ты зан-

скіх апе ра цый. А яшчэ вёс кі і га ра ды — праз 

іх пра хо дзіць уся Бе ла русь. Уя ві це: геа гра-

фіч ны па ка заль нік вы дан ня зай мае 110 ста-

ро нак і ўклю чае наз вы ка ля 2500 на се ле ных 

пунк таў! «На маю дум ку, збор нік бу дзе за па-

тра ба ва ны не толь кі ва ўста но вах аду ка цыі 

пры вы ву чэн ні пар ты зан ска га ру ху ў Бе ла-

ру сі пад час Вя лі кай Ай чын най вай ны, але і 

ў асоб ных да след чы каў, на шчад каў бы лых 

пар ты зан, ва ўсіх, хто ці ка віц ца гіс то ры яй. 

Мне хо чац ца ве рыць, што ча ла век, які бу дзе 

пра ца ваць з гэ тым дыс кам і зной дзе наз ву 

свай го род на га го ра да ці вёс кі, па глы біц ца 

ў гіс то рыю род на га краю, — за зна чае ар хі-

віст Свя та слаў КУ ЛІ НОК, — і та кім чы нам 

вы дан не бу дзе мець не толь кі на ву ко вую 

знач насць, але і аду ка цый ную, і вы ха ваў-

ча-па тры я тыч ную скі ра ва насць».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК,

фо та аў та ра.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

Ляль кі, 
ка рун кі, 

вы ці нан кі...
Вы стаў ка 

дэ ка ра тыў на-

пры клад но га 

мас тац тва ад дзе ла 

ра мес ніц кай 

дзей нас ці 

Ка рэ ліц ка га до ма 

ра мёст ваў па ча ла 

пра ца ваць сён ня 

ў Гро дзен скім 

аб лас ным 

ме та дыч ным цэнт ры 

на род най твор час ці.

На экс па зі цыі «Зям ля 

паэ таў і май строў» мож-

на па ба чыць ка ля сот ні 

ра бот з са ло мы, дрэ ва, 

ка рун каў, ке ра мі кі і ін шых 

ма тэ ры я лаў, ство ра ных 

вя ду чы мі май стра мі і мас-

та ка мі Ка рэ ліч чы ны. На-

вед валь ні кі азна ё мяц ца з 

вы шыў ка мі, прад ме та мі 

ткац тва, жы ва пі су, вы-

ра ба мі ў сты лі ба тык, аў-

тар скі мі ляль ка мі і ін шы мі 

дэ ка ра тыў ны мі рэ ча мі. 

А яшчэ аку нуц ца ў паэ-

тыч ны свет, на ма ля ва ны 

сло ва мі та ле на ві тых аў та-

раў гэ тай зям лі. Іван Жук, 

Іван Вяр біц кі, Мі ка лай 

Бусь ко, Га лі на Кал ту но ва 

і ўдзель ні кі лі та ра тур на га 

аб' яд нан ня «Рэ чань ка», 

што дзей ні чае пры ра ён-

най га зе це «По лы мя» — 

праз свае збор ні кі паэ ты 

па зна ё мяць эк скур сан таў 

з пры га жос цю іх ма лой 

ра дзі мы — Ка рэ ліц ка га 

краю.

Вы стаў ка «Зям ля паэ-

таў і май строў» бу дзе пра-

ца ваць да кан ца го да.

Іры на СІ ДА РОК.

ПА ВОД ЛЕ 
ЗВЕС ТАК РАЗ ВЕД КІ...

Бе ла русь па мя таеБе ла русь па мя тае

Між на род ны фес ты валь ва-

ен на-гіс та рыч най рэ кан струк-

цыі «Бя рэ зі на», пры све ча ны 

207-й га да ві не па дзей вай ны 

1812 го да, прай шоў у вы-

хад ныя ў Ба ры са ве і са браў 

не каль кі ты сяч гле да чоў 

і ўдзель ні каў з Бе ла ру сі, Ра-

сіі, Поль шчы і Фран цыі.

Упер шы ню на фес ты ва лі ад быў-

ся за плыў це раз Бя рэ зі ну. Ка ля 

вась мі дзя сят каў пад рых та ва ных 

спарт сме наў-ама та раў вы ра шы лі-

ся ўша на ваць па мяць фран цуз скіх 

пан та не раў, дзя ку ю чы якім ар мія 

На па ле о на, не су чы вя лі кія стра ты, 

усё ж пе ра пра ві ла ся на дру гі бе раг 

па на ве дзе ных мас тах і пра цяг ну ла 

ад ступ лен не. З тых ча соў, на га даў 

удзель нік «Бя рэ зі ны» 2019 го да 

Над звы чай ны і Паў на моц ны па сол 

Фран цыі ў Бе ла ру сі Дзідзье Ка нес, 

у яго род най мо ве за ха ва ла ся сло ва 

berezіna як аба зна чэн не ка та стро-

фы — а праз не каль кі ста год дзяў 

сла ву тая ра ка зноў злу чы ла бе ла-

ру саў і фран цу заў, але ўжо ў мір най 

спра ве рэ кан струк цыі.

Фар сі ра ван не ле дзя ной Бя рэ зі-

ны пра хо дзі ла пад акам па не мент 

ва ен на га ар кест ра дэ сант ні каў з Ту-

лу зы і ўрыў кі з тво раў Вік то ра Гю го, 

якія чы та лі ў ары гі на ле ба ры саў скія 

школь ні кі, а ўсіх плыў цоў на дру гім 

бе ра зе су стра ка лі апла дыс мен та-

мі і сім ва ліч ным пры зам — ка пе-

лю шом-двух ву гол кай. Змерз лых 

са гра ва лі ча ем, «ім пе ра тар скай» 

ка шай, па ход най лаз няй. Уве ча ры 

ў га рад скім до ме куль ту ры прай шоў 

гра мад скі баль — ад кры ты для ўсіх 

ах вот ных, але з аба вяз ко вым дрэс-

ко дам у сты лі ам пір.

У ня дзе лю ж ад бы лі ся ўскла дан-

не кве так да пом ні каў за гі ну лым 

сал да там — у цы ры мо ніі ўзя лі ўдзел 

прад стаў ні кі Ба ры саў ска га ра ён на-

га і Мінск ага аб лас но га вы кан ка маў 

і за меж ныя дып ла ма ты. А га лоў най 

па дзе яй дня ста ла ві до вішч ная рэ-

кан струк цыя ба та ліі на Бры лёў скім 

по лі, якую ажыц ця ві лі ўдзель ні кі 

больш чым 50 гіс та рыч ных клу баў 

з роз ных кра ін.

Да рэ чы, як ад зна ча юць ар га ні-

за та ры ба ры саў ска га фес ты ва лю, 

на сён няшні дзень ён ува хо дзіць 

у пя цёр ку най буй ней шых рэ кан-

струк цый па на па ле о ні цы ў све це — 

і без умоў на бу дзе раз ві вац ца на-

да лей, аб' яд ноў ва ю чы ўсё больш 

знаў цаў і ама та раў гіс то рыі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Бел ТА.

Як гэ та бы лоЯк гэ та бы ло

75 га доў та му, аку рат у ліс та па даў скія 

дні 1944 го да, быў рас фар мі ра ва ны 

і афі цый на спы ніў сваю дзей насць Бе ла рус кі штаб 

пар ты зан ска га ру ху (БШПР).
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