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Са праўд ным вы бу хам стаў для 
апош ніх вы хад агітп ла ка та «Раз да вім 
фа шысц кую га дзі ну», які ўба чыў свет 
5 лі пе ня 1941 го да ў Го ме лі. Не каль-
кі ра зоў мя ня ю чы сваю «пра піс ку», 
са ты рыч нае вы дан не ма бі лі зоў ва ла 
ўсіх на ба раць бу з во ра гам. З яго ста-
ро нак да чы та чоў звяр та лі ся вя до мыя 
мас та кі, та кія вы дат ныя пісь мен ні кі, 
як Ян ка Ку па ла, Якуб Ко лас, Мак сім 
Танк, Пят русь Броў ка, Ана толь Аст-
рэй ка і ін шыя. За ха ва ла ся ўні каль ная 
хро ні ка, на якой сла ву тыя «раз да ві-
лаў цы» — так на зы ва лі су пра цоў ні-
каў агітп ла ка та — ства ра юць чар го-
вы ну мар у твор чым цэ ху ў да лё кай 
Маск ве, дзе ўжо га зе та-пла кат вы да-
ва ла ся ў 1942 — 1943 га дах.

Уся го ўба чы лі свет 142 вы пус кі 
«Раз да вім фа шысц кую га дзі ну». Най-
больш ці ка выя і яр кія з іх прад стаў ле-
ны ў экс па зі цыі. Тут мож на ўба чыць 
і ну мар, у якім апуб лі ка ва на «Ма лая 
пар ты зан ская эн цык ла пе дыя», дзе 
на кож ную лі та ру пісь мен ні кі і мас та кі 
пад бі ра лі трап нае сло ва і не менш 
вост ры ма лю нак.

Упры гож ва лі «Раз да вім фа шысц-
кую га дзі ну» ма люн кі і ка ры ка ту ры 
Ана то ля Вол ка ва, сы на вя до ма га мас-
та ка Ва лян ці на Вол ка ва, яко га мно гія 
ве да юць па кар ці не «Мінск 3 лі пе ня 
1944 го да». Ме на ві та яго ка ры ка ту ра 
ад кры вае пер шы ну мар агітп ла ка та і 
за кры вае апош ні, які ўба чыў свет на-
пя рэ дад ні Дня Пе ра мо гі.

— Ка лі па ча ла ся вай на, да лё ка 
не ўсе мас та кі маг лі па кі нуць па-
ла ю чы Мінск, — ус па мі нае сын ка-
ры ка ту рыс та, за слу жа ны дзе яч 
мас тац тваў Бе ла ру сі Сяр гей ВОЛ-
КАЎ. — Мой баць ка з сям' ёй ра зам з 

бе жан ца мі за 25 і 26 чэр ве ня да бег лі 
да Ба ры са ва. У го ра дзе ўжо быў ня-
мец кі тан ка вы дэ сант. Прый шло ся 
вяр тац ца ў Мінск. Ста лі ца га рэ ла. 
Наш дом, які зна хо дзіў ся на ву лі цы 
Моп раў скай (ця пер Ка му ніс тыч ная), 
зга рэў цал кам. На шу сям'ю, баць коў 
і тра іх дзя цей, пры ту лі ла сям'я мас-
та коў. Усе га ды аку па цыі мы пра жы-
лі ў Мін ску.

У Мінск рэ дак цыя ўжо ча со пі-
са «Раз да вім фа шысц кую га дзі ну» 
пе ра еха ла ў ве рас ні 1944 го да, а з 
жніў ня 1945-га ён стаў вы хо дзіць як 
са ты рыч на-гу ма рыс тыч ны ча со піс 
«Во жык». Ма лю нак Ана то ля Вол ка ва, 
на якім чыр во на ар ме ец, як па ста ян-
ны пер са наж «Раз да вім фа шысц кую 
га дзі ну», пе рад ае эс та фе ту во жы ку, 
за хоў ва ец ца і сён ня.

Ра зам з «Раз да вім фа шысц кую 
га дзі ну» на ідэа ла гіч ным фрон це 
зма га ла ся з во ра гам і «Пар ты зан-
ская ду бін ка». Са ты рыч ны ча со піс, 
мес ца вы дан ня яко га ні ко лі не ўказ-
ва ла ся, дру ка ваў ся на 8 ар ку шах. 
Вый шла ўся го 19 ну ма роў. Толькі 
не каль кі ра зоў да свай го чы та ча 
тра пі ла і вы дан не За ход ня га фрон-
ту «Фрон то вой юмор», у якім рэз кія 
вер шы і сме лыя ка ры ка ту ры вы кры-
ва лі хлус лі вую па лі ты ку фа шыс таў, 
за клі ка лі на сель ніц тва да лу чыц ца да 
ўсе на род най ба раць бы.

Пра па ган дысц ка-агі та цый ную 
функ цыю ў га ды Вя лі кай Ай чын най 
вай ны вы кон ваў і пла кат. У му зеі 
на ліч ва ец ца ка ля 500 пла ка таў, якія 
бы лі ство ра ны ў га ды ва ен на га лі-
ха лец ця. Са мыя ўні каль ныя прад-
ме ты ка лек цыі — пла ка ты з се рыі 
«Вок ны ТАСС», якія ў 1970 го дзе ў 

му зей пе рад алі сла ву тыя мас та кі 
Кук ры нік сы, — не аб мі не на ват са мы 
ня ўваж лі вы на вед валь нік вы ста вы. 
Вя лі кія пла ка ты ў фор ме са праўд-
ных вок наў ства ра лі ся з да па мо гай 
пра раз ных тра фа рэ таў з да па мо гай 
гу а шы і ілюст ра ва лі са бой звод кі 
Са ўін фарм бю ро. Мас коў скія мас та кі 
Мі ха іл Куп ры я наў, Пар фі рый Кры лоў 
і Мі ка лай Са ка лоў апе ра тыў на рэ-
ага ва лі на ўсе па дзеі на фрон це і ў 
пар ты зан скіх атра дах. Лі та раль на на 
на ступ ны дзень пас ля атры ман ня на-
він на ву лі цах Маск вы з'яў ляў ся чар-
го вы пла кат. Та кія ж «вок ны» мож на 
бы ло ўба чыць і ў ін шых га ра дах Са-
вец ка га Са ю за.

— Кук ры нік сы лю бі лі вы ка рыс-
тоў ваць у сва іх пла ка тах кры ла тыя 
вы ра зы, пры маў кі і пры каз кі, якія 
час та пе ра раб ля лі на свой ма нер, — 
рас каз вае за гад чы ца ад дзе ла 
пісь мо вых і вы яў лен чых кры ніц 
Бел дзярж му зея гіс то рыі Вя лі кай 
Ай чын най вай ны Га лі на ПАЎ ЛОЎ-
СКАЯ. — На прык лад, «Аттес тат 
зрелости» або «Руки по швам». А 
зна ка мі ты пла кат «Долг пла те жом 
кра сен» з'яў ля ец ца най леп шым пла-
ка там пар ты зан скай тэ ма ты кі. Ча сам 
трап ныя рад кі да ілюст ра цый пі саў 
Са му іл Мар шак. На клад най больш 
па спя хо вых пла ка таў да хо дзіў да 
2 ты сяч эк зэмп ля раў!

Як і Кук ры нік сы, аса біс тым во ра-
гам Гіт ле ра лі чыў ся Ба рыс Яфі маў. 
Вя до мы ка ры ка ту рыст на пра ця-
гу ўсёй вай ны ма ля ваў гіт ле раў скіх 
ва я каў і па каз ваў іх, вя до ма, не з 
леп ша га бо ку. А мас так Вік тар Дэ ні 
ўво гу ле ма ля ваў толь кі фю рэ ра, фі зі-
я но міі яко га за ле жа лі ад па лі тыч ных 
па дзей на фрон це. Сам Дэ ні ка заў: 
«Пла кат па ві нен быць яс ным і прос-
тым. Пла кат — гэ та стра ла, ма лан ка 
да пад свя до мас ці гле да ча...»

Са вец кія мас та кі пад клю чы лі ся да 
ба раць бы з во ра гам з пер шых ме ся-
цаў вай ны. 900 з іх пры зва лі ў Чыр-
во ную Ар мію. Мас так Дзміт рый Кра-
сіль ні каў, які паз ней стаў га лоў ным 
мас та ком га зе ты-пла ка та «Раз да вім 
фа шысц кую га дзі ну», а пас ля вай ны 
пра ілюст ра ваў мно гія тво ры бе ла рус-
кіх аў та раў, уво гу ле на фронт пай шоў 
доб ра ах вот на. Той жа мас так Ле а нід 
Бой ка, зма га ю чы ся ў пар ты зан скай 
бры га дзе «За Ра дзі му» Мін скай воб-
лас ці, у вя лі кай коль кас ці ма люн каў 
рас каз ваў пра ды вер сіі пар ты за наў, 
іх по быт. Мно гія ство ра ныя ў ако пах 
за ма лёў кі пас ля вай ны ста лі са праўд-
ны мі кар ці на мі.

— А та кіх пар ты зан скіх мас та коў, 
як Мі ка лая Аб рынь бу і Мі ка лая Гу ці е-
ва, уво гу ле мож на на зваць ге ро я мі, — 
лі чыць ку ра тар ка вы ста вы, вя ду чы 
на ву ко вы су пра цоў нік му зея На-
тал ля ФІ ЛІ ПО ВІЧ. — Пер шую сваю 
вы стаў ку твор цы ар га ні за ва лі ме на-
ві та ў пар ты зан скім атра дзе. Той жа 
Мі ка лай Аб рынь ба ва ўмо вах пар ты-
зан ска га по бы ту на пі саў 8 мас тац кіх 

па лот наў. Ад но з іх — «Бой за Пыш-
на», ство ра ны ў маі-чэр ве ні 1943 го да. 
Ге роі кар ці ны за гі ну лі ў баі за Пыш на. 
Усе яны пай мен на ўве ка ве ча ны і на 
ад ва рот ным ба ку кар ці ны.

Эн цык ла пе дыю жыц ця і ба раць бы 
на род ных мсці ўцаў так са ма скла да-
юць ба я выя ліст кі і на сцен ныя га-
зе ты. Свое асаб лі вай спра ва зда чай 
дзей нас ці ма гі лёў скіх пар ты за наў 
ста ла ра бо та Зо сі ма Шкля ра, які на 
сшы тай з двух ка вал каў прас ці не 
рас ка заў аб здзейс не ных ды вер сі ях. 
Гэ тыя вя лі кія ліч бы, які мі вы мя ра ла-
ся коль касць зні шча ных гар ні зо наў, 
мас тоў, рэ ек, эша ло наў, тэх ні кі і жы-
вой сі лы пра ціў ні ка, аздоб ле ны ад па-
вед ны мі ма люн ка мі. Па сло вах спе-
цы я ліс таў, ра бо та вы ка на на рэд кай 
тэх ні кай пісь ма — су хім пэнд злем. 
Каб па гля дзець, на што яшчэ бы лі 
здоль ныя пар ты зан скія май стры, трэ-
ба на ве даць вы ста ву.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by
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Іры на СЕД ЛЕР, кі раў-
нік на зва на га пра ек та ЕС у 
Ра га чоў скім ра ё не, агуч вае 
вер сіі па хо джан ня наз вы вёс кі. 
Га во раць, быц цам ка лісь ці ме-
на ві та ў мяс цо выя за па вет ныя 
ля сы на кі ра ва ла Ка ця ры на Вя-
лі кая суд на бу даў ні коў — для 
та го, каб знай сці тут са мыя 
ма гут ныя хвоі. Доў га яны шу-
ка лі і ме на ві та ля гэ тай вё сач кі 
знай шлі та кія вя ліз ныя дрэ вы, 
што, ка лі пад ня лі га ло вы, у іх 
на зям лю па па да лі шап кі. У го-
нар та кой свое асаб лі вай па-
дзеі вы ра шы лі на зваць мяс-
тэч ка Шап чы ца мі.

Па дру гой вер сіі, вяр та лі ся 
з го ра да пас ля кір ма шу мяс-
цо выя ганд ля ры. Цям не ла, і 
ім ха це ла ся ска ра ціць шлях 
да до му. Ад ва жы лі ся яны пай-
сці праз лес і тра пі лі ў са мае 
ба ло та. По тым ад на вяс коў цы 
зда га да лі ся пра сум ны іх лёс 
толь кі па шап ках на па верх ні 
баг ны.

Трэ цяя вер сія тра ды цый на 
са мая прос тая. Ка жуць, што 
сла ву тым мяс тэч ка зра біў 
май стар з за ла ты мі ру ка мі. 
Жыў тут у ста ра жыт ныя ча сі-
ны куш нер, які да лё ка сла віў-
ся вы ра бам фут ра. Да рэ чы, 
у акру зе бы ло вель мі шмат 
звя роў, шку ры якіх мес ці чы 
вы ка рыс тоў ва лі для та го, каб 

са грэць ву шы. Бе га лі тут зай-
цы, ку ні цы, лас кі, лі сі цы, ваў кі. 
Баб ры і выд ры так са ма ста на-
ві лі ся тра фе я мі па ляў ні чых. Як 
ар гу мент і экс па нат — шап ка 
з выд ры, якую ў бу ду чы му зей 
пры нес ла мяс цо вая жы хар ка.

Да рэ чы, ін фар ма цыя пра 
па ля ван не і ры бал ку ак ту аль-
ная і сён ня. Та му стрэ лы па-
ляў ні чых у на ва кол лі — не рэд-
касць. А яшчэ ўця ка юць сю ды 
ад жо нак ама та ры ад па чыць 
ду шой і це лам. За кід ва юць 
ву ды і на доў га спы ня юць 
га дзін нік жыц ця. Не здар-
ма ж ка жуць, што хві лі ны, 
пра ве дзе ныя на ры бал цы, 
не за ліч ва юц ца ў пра жы ты 
час. Тут ва кол ста рыя рэ чы-
шчы Дняп ра, азё ры, ля сы, з 
якіх мяс цо вае на сель ніц тва 
ў ко шы ках пры но сіць да до-
му ня дрэн ны да ход у вы гля-
дзе ягад і гры боў.

Яшчэ ад ну мяс цо вую ле-
ген ду з тра гіч най раз вяз кай 
згад вае за гад чы ца Шап-
чыц ка га сель ска га клу ба 
і біб лі я тэ кі Але на ХВО РАС-
ТА ВА:

— Тут по бач ёсць ба ло-
та Та тар наў ка. Ка жуць, што 
ка лісь ці ка за кі гна лі та тар. 
Ся род іх на бе лым ка ні ўця-
ка ла па дуб ро ве пры го жая 
та тар ка. І вез лі за ёй шмат 

ба гац ця. Але ж не ча ка на ўвесь 
абоз тра піў у ба ло та. На дно 
пай шлі ўсе — ра зам з каш-
тоў нас ця мі. Мо жа, і сён ня яны 
не дзе тут ля жаць?

Да рэ чы, у 1960-я га ды мі ну-
ла га ста год дзя быў у Шап чы-
цах зной дзе ны скарб: ся рэб-
ра ныя дыр хе мы — ма не ты 
Араб ска га ха лі фа та, сха ва ныя 
пры клад на ў XVІІІ-XІX ста год-
дзях. Так што, мо жа, са праў ды 
не дзе пад жу ра він ны мі ба ло-
та мі ча ка юць сва іх шу каль ні-
каў не злі чо ныя скар бы?

А яшчэ ў кі ла мет ры на за-
хад ад вёс кі ар хе о ла га мі вы яў-
ле на га ра дзі шча VІ-ІІ ста год-
дзяў да на шай эры. Па пісь мо-
вых кры ні цах вёс ка вя до мая з 
XVІ ста год дзя — у Рэ чыц кім 
па ве це Мінск ага ва я вод ства 
Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. 
Па звест ках 1567 го да, вёс ка 
па він на бы ла вы лу чаць апа-
лчэн цаў для вой ска ВКЛ.

Вя до ма, што ў кан цы 
XІX ста год дзя, акра мя зем ля-
роб ства, мяс цо выя жы ха ры 
зай ма лі ся вы ра бам ка рун каў, 
які мі аб шы ва лі руч ні кі, аб ру сы 
і ін шае. Узо ры гэ тых ка рун каў 
экс па на ва лі ся ў Ма гі лёў скім 
гу берн скім му зеі. Яшчэ ка-
жуць пра ўні каль ныя на род-
ныя строі, улас ці выя толь кі 
мяс цо вым май стры хам-пры-
га жу ням.

Пад час Вя лі кай Ай чын-
най вай ны пры ад ступ лен ні 
аку пан ты спа лі лі тут сот ню 
два роў, а 27 жы ха роў за бі лі. 
1102 са вец кія бай цы, якія ад-
стой ва лі гэ ты ку ток Бе ла ру сі, 
па ха ва ны ў брац кай ма гі ле ў 
цэнт ры вёс кі. У Ра га чоў скім 
края знаў чым цэнт ры за хоў ва-
юц ца асоб ныя дэ та лі са вец ка-
га са ма лё та, зной дзе ныя ля 
Шап чыц.

...У бу ду чым Шап чыц кім 
му зеі ша пак збіраюцца ўва-

со біць усе тры вер сіі-ле ген-
ды пра наз ву на се ле на га 
пунк та. Па куль ёсць толь кі 
ідэі, якія па тра бу юць твор ча-
га асэн са ван ня. Мяр ку юць, 
бу дзе тут свой куш нер, які 
шые ку чом кі. Ме на ві та так 
на шы прод кі на зы ва лі шап кі 
з фут ра.

— Ство рым для дзя цей і 
да рос лых гур ток па па шы ве 
га лаў ных убо раў, — да дае 
Але на Хво рас та ва. — Маг-
чы ма, зро бім май стэр ню па 
вы ра бе дам скіх экс клю зіў-
ных ка пе лю шоў, якія мож на 
бу дзе вы ка рыс тоў ваць на 
роз ныя тэ ма тыч ныя свя ты. 
Важ на, каб знай шлі ся тыя, 
хто ро біць гэ тыя рэ чы, і тыя, 
ка му ці ка ва бу дзе гэ та ку-
піць. Каб мяс цо выя тра ды-
цыі не толь кі за хоў ваць, але 
і пры мна жаць.

— Мы звяр та лі ся да жы-
ха роў уся го ра ё на праз мяс-
цо вую га зе ту, каб лю дзі па-
шу ка лі ў ся бе на га ры шчах 
ста ра жыт ныя ку чом кі, кеп кі і 
ка пелю шы, якія на сі лі іх дзя-
ды-пра дзе ды, — да дае Іры на 
Сед лер. — У вёс цы ёсць дзе-
ці, пад лет кі і ма ла дыя сем'і, 
якія так са ма мо гуць унес ці 
свой уклад у за ха ван не спад-
чы ны. Да рэ чы, мі ну лым ле там 
па ло ва ра ё на пад клю чы ла ся 
да кон кур су па ства рэн ні ка-
пе лю шоў з са мых не звы чай-
ных ма тэ ры я лаў. У тым лі ку 
з дру гас най сы ра ві ны. Вось, 
гля дзі це, якія пры го жыя атры-
ма лі ся. Усе про сяць іх па ме-
раць і, зра зу ме ла, сфа та гра-
фа вац ца.

Вя лі кае люс тэр ка ў Шап-
чыц кай біб лі я тэ цы — пад ста-
ва, каб ад ра зу ж ска рыс тац ца 
пра па но вай. І вось ужо за да-
во ле на жа дан не кож най жан-
чы ны па кра са вац ца ў ка пе лю-
шы-экс па на це.

Час та бы вае, што мес ці чы 
но сяць проз ві шча, па доб нае 

да наз вы род най вёс кі, ад-
нак ні Ша пак, ні Шап чан каў, 
ні Шап чы цаў, ні Шап кі ных, ні 
Шап ке ві чаў тут не за ўва жа на. 
За тое ёсць На талья Смоль ні-
ка ва, Воль га Воб се ва, Яў ген 
Гар боў скі і Але на Хво рас та ва, 
якія рас пра ца ва лі іні цы я ты ву 
па на ра джэн ні му зея і ад ра-
джэн ні сва ёй вё сач кі.

— Маг чы ма, не вя ліч кі 
му зей, які тут сё ле та бу дзе 
ство ра ны, не дасць за гі нуць 
на ша му маленькаму, на се ле-
на му та кі мі доб ры мі людзь мі 
пунк ту, — ма рыць Але на Хво-
рас та ва. — Сю ды аба вяз ко ва 
бу дуць ха дзіць дзе ці. Вя до ма 
ж, вёс ка жы ве, па куль у ёй 
пра цу юць дом куль ту ры, ФАП 
і шко ла. А мы хо чам, каб на-
шы ўну кі і праў ну кі пра цяг ва лі 
жыць на сва ёй зям лі і ве да-
лі пра яе ста ра жыт ную гіс то-
рыю.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іost@zvіazda.by
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Трэ ба ба чыцьТрэ ба ба чыць  �� ПАР ТЫ ЗАН СКІ ВЕР НІ САЖ
У Бе ла рус кім дзяр жаў ным му зеі гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны 

ад кры ла ся вы стаў ка «Збро яй са ты ры»У экс па зі цыі прад стаў ле на звыш 150 ары гі наль ных прад ме таў з фон-
даў му зея. Пла ка ты, га зет на-ча со піс ная са ты рыч ная гра фі ка, на сцен-
ныя га зе ты і за ма лёў кі пар ты зан скіх мас та коў у жан рах па лі тыч най і 
бы та вой са ты ры — з ня мец ка-фа шысц кі мі за хоп ні ка мі зма га лі ся і на 
твор чым фрон це. Уз бро е ныя вост рым сло вам і трап ным ма люн кам, 
пісь мен ні кі і мас та кі ра ні лі гіт ле раў цаў пад час мац ней, чым ку ляй.
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Ку ра тар вы стаў кі На тал ля ФІ ЛІ ПО ВІЧ: «Мно гія ра бо ты бы лі ство ра ны 
лі та раль на ў ако пах».

Месцы і мястэчкіМесцы і мястэчкі  ��

ПА ШАП ЧЫ ЦАХ КУ ЧОМ КАНа са май поў на чы Ра га чоў ска га ра ё на, дзе Го мель-
шчы на ві та ец ца з Ма гі лёў шчы най, ёсць не вя ліч кая 
вёс ка з наз вай Шап чы цы. З на ва кол лем жы ве тут 
330 ча ла век. Са мыя іні цы я тыў ныя з іх ства ры лі ў мяс-
цо вым клу бе му зей ша пак. У ме жах агуль на га пра ек та 
(які фі нан су ец ца Еў ра са ю зам) «Ства рэн не эфек тыў-
най сіс тэ мы куль тур ных і ін фар ма цый ных па слуг для 
сель ска га на сель ніц тва «Свет ін фар ма цыі, куль ту ры і 
твор час ці — для ўсіх» на гэ ту іні цы я ты ву вы дат ка ва на 
больш за 2500 еў ра. На се ле ны пункт мае ста ра жыт ную 
спад чы ну, якой ін шыя мо гуць зайз дрос ціць. Да та го 
ж мяс цо выя ле ген ды свед чаць, што звы чай ная шап-
ка мо жа ады граць дра ма тыч ную, а ча сам і тра гіч ную 
ро лю ў гіс то рыі.

Га лаў ныя ўбо ры пры мя ра юць ды рэк тар Доў скай дзі ця чай шко лы 
мас тац тваў, кі раў нік на род на га ан самб ля «Ра дасць» Мі ка лай Да шук 

і кі раў нік пра ек та ЕС у Ра га чоў скім ра ё не Іры на Сед лер.

Аў та рка тэкс та так са ма не ўтры ма ла ся 
ад спа ку сы па ме раць ка пя люш.


