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Сма га і го лад, аг ня мё ты, якія пла-

ві лі цэг лу, бом бы па 1800 кі ла гра-

маў — так фа шыс ты вы му ша лі 

аба рон цаў Брэсц кай крэ пас ці 

спы ніць су пра ціў лен не. За мест 

вась мі га дзін, за якія Гіт лер пла-

на ваў за ха піць цы та дэль, фа-

шыс там прый шло ся ва я ваць тут 

32 дні. Пра жа хі, ад чай, муж насць 

і над зею, якія па на ва лі тут у той 

час, ту рыс там рас каз ва юць су-

пра цоў ні кі му зей на га комп лек су. 

А фан та зія да ма лёў вае кар ці ну, 

якую па ка ва лач ках ства рае эк-

скур са вод чар го ва га па да рож жа, 

у якое «Звяз да» вы пра ві ла ся ра-

зам з ту ра пе ра та рам «Аў та ма ты-

за ва ныя тэх на ло гіі ту рыз му».

Ус ход ні форт 
і Бе лы па лац

Перш чым тра піць на тэ ры то рыю цы-

та дэ лі, мы не на доў га за трым лі ва ем ся 

ў бра ме на ўва хо дзе, каб па слу хаць 

го лас ле ген дар на га Ле ві та на, які аб вя-

шчае па та чак вай ны пад акам па не мент 

пес ні «Свя шчэн ная вай на» з гу ка мі вы-

бу хаў і гу лам са ма лё таў. Гэ та пад рых-

тоў вае ад па вед ны на строй, з якім ідзём 

у му зей, дзе ўжо поў нас цю па глыб ля-

ем ся ў ва ен ныя ча сы, дак лад ней у ад-

ны з са мых жорст кіх пер шых дзён ле та 

1941-га. Му зей быў ад кры ты ў 1956 го-

дзе ў ка зе ма це аба рон чай ка зар мы. 

Ця пер ён зай мае дзе сяць за лаў.

Пас ля агля ду му зея скі роў ва ем ся 

ў бок Ус ход ня га фор та не па да лёк ад 

га лоў на га ўва хо да ў крэ пасць — Паў-

ноч ных ва рот. Ва ўнут ра ных па мяш-

кан нях та ды раз мя шча лі ся вой скі, у 

знеш ніх — стай ні. Аба ро най фор ту кі-

ра ваў ма ёр Пётр Гаў ры лаў. Пры чым 

на столь кі ўда ла, што нем цы пі са лі, што 

ту ды не маг чы ма пад сту піц ца — за ста-

ец ца браць толь кі го ла дам і сма гай. 

Ка лі ж і гэ та не да па маг ло, 29 чэр ве-

ня ў 8 ра ні цы на форт скі ну лі не каль кі 

500-кі ла гра мо вых бом баў, а пас ля абе-

ду — цяж кія сна ра ды.

Пас ля мы па ды шлі да гіс та рыч ных 

ру ін — за кан сер ва ва ных рэшт каў Бе-

ла га па ла ца, як у цы та дэ лі на зы ва лі 

афі цэр скі клуб. Да вай ны гэ та быў 

трох па вяр хо вы цаг ля ны бу ды нак, які 

зра бі лі з бы лой драў ля най уні яц кай 

царк вы Свя тых Пят ра і Паў ла. На пя-

рэ дад ні ба ёў тут змя шчаў ся склад 

хар ча ван ня і бо еп ры па саў 75-га раз-

вед валь на га ба таль ё на. Мяр ку ец ца, 

што бу ды нак гэ ты раз бу ры лі ў кан цы 

чэр ве ня, пад за ва ла мі ней кі час за ста-

ва лі ся жы выя. Пас ля вай ны тут ад ка-

па лі астан кі ка ля 140 ча ла век.

Холм скія ва ро ты
Да лей шы шлях эк скур сіі па цы та дэ-

лі пры во дзіць да брац кай ма гі лы аба-

рон цаў крэ пас ці, дзе па ста ян на гу чыць 

кам па зі цыя «Мроі» Шу ма на. Ка ля веч-

на га агню ўсе за ці ха юць у хві лі не маў-

чан ня і скі роў ва юц ца да Холм скіх ва рот. 

Да іх нем цы гна лі пе рад са бой на тоўп 

ра не ных і ўра чоў, якіх за ха пі лі ў шпі та лі 

на паў днё вым вост ра ве цы та дэ лі. Ха ця 

па лон ныя кры ча лі стра ляць і не шка да-

ваць іх, сал да ты ва га лі ся да апош ня га. 

Толь кі ка лі нем цы ўжо па ды шлі да ва-

рот, бай цы пад ня лі ся ў бой...

Сён ня Холм скія ва ро ты — ад но з 

са мых па зна валь ных мес цаў крэ пас ці. 

У тыя ча сы яны бы лі атын ка ва ны, та му 

пас ля ад ной з рэ стаў ра цый ім вяр ну лі 

бы лы вы гляд, па кі нуў шы част ку мес цаў з 

пра бо і на мі. Унут ры ва рот да гэ туль за ха-

ваў ся ста ры брук, якім бы ла вы ма шча на 

ўся крэ пасць. На паў днё вым вост ра ве да-

гэ туль за ста лі ся рэшт кі шпі та ля, а по бач 

з Холм скі мі ва ро та мі ў бу дын ку бы лой 

пал ка вой шко лы 84-га страл ко ва га пал ка 

дзей ні чае жа но чы ма нас тыр.

Эк стрым у пад зя мел лі
У 1870-я га ды ва кол крэ пас ці бы ло 

вы ра ша на бу да ваць па зі цыі для ар ты-

ле рыі — фар ты. У адзін з іх — форт 

№ 5, пры клад на за ча ты ры кі ла мет ры 

на поў дзень ад цы та дэ лі — мы і па еха-

лі, пад сіл ка ваў шы ся.

Пе рад ува хо дам у па мяш кан не — 

пля цоў ка з уз бра ен нем ча соў вай ны. 

Форт зу сім не па доб ны на звы чай ны му-

зей. У пад зем ных пе ра хо дах ня ма свят-

ла, та му нас ад ра зу па пя рэдж ва юць не 

ад бі вац ца ад гру пы, каб не за блу дзіць. 

Са ма стой на ары ен та вац ца ў пе ра хо дах 

па між ка па ні ра мі, паў ка па ні ра мі і ка зар-

ма мі з не пры выч кі цяж ка ва та. Акра мя 

та го, тэм пе ра ту ра ў су та рэн ні знач на 

па ні жа ец ца, а ніз кія сто лі і сы рыя сце ны 

да да юць змроч нас ці і без та го псі ха ла-

гіч на цяж ка му эк скур су ў гіс то рыю.

Пе рад усі мі тры ма ўва хо да мі ў ка-

зар му зроб ле ны скраз ні кі — не вя ліч кія 

скраз ныя га ле рэі. Іх ра бі лі з раз лі кам, 

што пад час уз ры ваў хва ля ад вы бу хаў 

прой дзе на вы лет праз скраз нік і не па-

шко дзіць дзве ры ка зар мы.

Да лей мы прай шлі да цэнт раль най 

па тэр ны, дзе ўжо ста ла знач на цям ней, 

і ўвай шлі ў адзін з па ра ха вых скля поў. 

У кож най па тэр не іх бы ло два — тут за-

хоў ваў ся бо е за пас на трое су так ба ёў. 

Ця пер тут сы ра і на сце нах кан дэ нсат.

У пад зем ным пе ра хо дзе ста но віц ца 

зу сім цём на. Два вя лі кія ліх та ры ня-

суць пер шы і апош ні ў гру пе. Ас тат нія 

пад свеч ва юць шлях тэ ле фо на мі. Са 

сто лі зві са юць не вя лі кія ста лак ты ты. 

Мес ца мі на пад ло зе за стаў ся брук, 

мес ца мі — лу жы ны. Пэў ную пор цыю 

эк стры му мы атры ма лі...

Па да ро зе да ха ты нам уклю чы лі 

фільм «Брэсц кая крэ пасць». І па да ло-

ся, што гэ та не кі но мы гля дзім, а прос та 

ўсё па ба ча нае і па чу тае днём ажы ло, і 

мы ні бы та пе ра нес лі ся ў тыя ча сы.

— Брэсц кая крэ пасць — ад но са 

зна ка вых мес цаў Бе ла ру сі, якое за хоў-

вае па мяць пра ра дзі му і тра гіч ныя ста-

рон кі яе жыц ця, яск ра ва ад люст роў вае 

гіс то рыю ва ен ных дзе ян няў. Гэ та ва-

ен на-па тры я тыч нае па да рож жа, якое 

да зва ляе прай сці «сцеж кай вай ны», — 

мяр куе Юлія ШЫ КУН, на чаль нік эк-

скур сій на га ад дзе ла прад пры ем-

ства «Аў та ма ты за ва ныя тэх на ло гіі 

ту рыз му». — Та кія па езд кі, ду ма ец ца, 

не бу дуць ліш ні мі для лю бо га ча ла ве ка 

і асаб лі ва для школь ні каў ста рэй шых 

кла саў, якія вы ву ча юць гіс то рыю. Каб 

не прос та пра чы таць пра вай ну ў пад-

руч ні ках, а да кра нуц ца да яе ў сэн се 

па мя ці, ад чуць го ра, якое прый шло ся 

пе ра жыць кра і не і лю дзям.

Эма цы я наль насць і каш тоў насць гэ-

та га па да рож жа, хва лю ю чыя га дзі ны, 

за якія мы «пра жы лі» з эк скур са во дам 

тыя даў нія дні, упэў не на, мы за пом нім 

на заўж ды. А на ступ ным ра зам «Сяб-

роў ка» ру шыць у Ле пель скі ва ен ны са-

на то рый, каб на брац ца сіл і пад рых та-

ваць ар га нізм да зі мы.

Іры на СІ ДА РОК.

Холм скія ва ро ты звон ку, з бо ку паўд нё ва г а вост ра ва.

Холм скія ва ро ты знут ры цы та дэ лі.

Мож на доў га спра чац ца пра тое, які мі бы лі стра ты ў гэ-

тай вай не. Але ў вы ні ку не прый дзем да агуль най ліч бы. 

Які б ка лек тыў ні са бра лі, коль кі б ча ла век не па клі ка лі — 

мо жам на блі зіц ца да дак лад най ацэн кі, але ад лег ласць 

за ста нец ца. Тэ ма бе жан цаў уз ды ма ла ся шмат ра зо ва, але 

зноў і зноў у ёй ста ві ла ся шмат кроп'е.

Я чы таю сту дэн там спец курс, пры све ча ны па дзе ям 

Пер шай су свет най вай ны на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, ён за ся-

ро джа ны не столь кі на ба я вых дзе ян нях, коль кі на гра ма-

дзян скім на сель ніц тве. У пер шую чар гу трэ ба ка заць, што 

змя ня ла ся псі ха ло гія гэ тых жы ха роў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. 

Ка лі ўзяць па ча так ХІХ ста год дзя, ус пом ніць, коль кі бы ло 

са цы яль ных уз ру шэн няў, але ў ся лян усё ад но за хоў ва ла ся 

ве ра ў доб ра га ца ра. Які мі б дрэн ны мі ні бы лі аб ста ві ны, 

яны ўсё ад но ве ры лі ў доб рую ўла ду. Але пад час та кой су-

свет най ка та стро фы гэ тыя ад но сі ны па чы на юць змя няц ца. 

Ме на ві та зме на на стро яў, ін ша па ляр ная псі ха ло гія, якая 

па ча ла рас паў сюдж вац ца на на шай тэ ры то рыі, ста ла ад-

ным з чын ні каў тых пра цэ саў, якія ад бы ва лі ся ў па лі тыч най 

сфе ры. Уя ві це, каб на тых жа па зі цы ях ста я лі ін шыя лю дзі, 

ве ра год на, мы не маг лі б ка заць ні пра Каст рыч ніц кую рэ-

ва лю цыю, ні пра аб вя шчэн не БНР, ні пра БССР — мо жам 

толь кі ма дэ ля ваць, што ад бы ва ла ся б. За ста ец ца толь кі 

ацэнь ваць тое, што стра ты і зме ны, і транс фар ма цый ныя 

пра цэ сы ад бы ва ліся з-за зме ны псі ха ло гіі і са цы яль ных 

на стро яў».

ВЫ ХО ДЗІЦЬ 
З ЗА МКНЁ НА ГА КО ЛА ГІС ТО РЫ КАЎ

Анд рэй Мак сім чык : 

«Я не зу сім згод ны з мер ка-

ван нем, што ча гось ці мы не 

змо жам пад лі чыць, зра біць, 

вы праба ваць но выя па ды хо-

ды да вай ны і яе на ступ стваў. 

Мне зда ец ца, што су мес ны-

мі на ма ган ня мі Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, 

Ін сты ту та гіс то рыі — і не 

толь кі ўнут ры гіс та рыч най 

кар па ра цыі, але і пры ўдзе-

ле эка на міс таў, са цы ё ла гаў, 

ад мі ніст ра цый на га рэ сур су — гэ та мож на зра біць. Трэ ба 

да лу чаць на ват пра гра міс таў, якія мо гуць за да ваць пэў-

ныя ма дэ лі для пад лі каў, каб аб лег чыць пра цу з кры ні-

ца мі. Толь кі з та кім па ды хо дам мы змо жам пра су нуц ца. 

Бо, ка лі ця пер па ста вім вя лі кую кроп ку і ска жам, што тут 

ня ма перс пек тыў і тэм для да сле да ван няў, мы па ка жам 

свой сла бы бок.

Гэ та сіс тэм ная пра ца, якая па тра буе за ці каў ле нас ці 

роз ных ба коў і пэў ных ка пі та лаў кла дан няў — бо асноў-

ны ар хіў ны фонд за ся ро джа ны не толь кі ў Бе ла ру сі, 

не толь кі ў Мін ску. Так мы змо жам на даць но вае ды-

хан не гэ тай тэ ме. Пры чым трэ ба па збя гаць юбі лей на га 

фак та ру — патрэбна сіс тэм ная пра ца, якая не па він на 

ўвяз вац ца ў комп лекс ме ра пры ем стваў. Мож на на ват 

пра ца ваць над ства рэн нем на ву ко вых школ, якія бу-

дуць рых та ваць да след чы каў па тэ ме Пер шай су свет най 

вай ны. Трэ ба ру хац ца ў гэ тым кі рун ку. І вы пра цоў ваць 

ме то ды ку пад лі ку страт, штось ці су па стаў ляць. Гіс то-

ры кі жы вуць у сва ім кры ху за мкнё ным све це, мы лі чым, 

што свае пы тан ні мы па він ны вы ра шаць толь кі сва і мі 

сі ла мі — але гэ та між дыс цып лі нар насць, на маю дум ку, 

за дае но выя ідэі, якія мож на бу дзе аб ста віць ар хіў ным 

кар ка сам да ку мен таў».

Мі ха іл Сма ля ні наў: «Я так са ма лі чу, што да сле да ваць і 

ўдак лад ніць ліч бы страт маг чы ма. Бо да гэ туль на ша ўва га 

бы ла скі ра ва ная ў асноў ным на буй ныя апе ра цыі — Свян-

цян скі пра рыў, На ра чан скую, Ба ра на віц кую апе ра цыі — 

толь кі пад час іх за гі ну ла 250 ты сяч ча ла век. Ад нак трэ ба 

мець на ўва зе і тое, што фронт тут ста яў два з па ло вай 

га ды. Мне ўда ло ся па пра ца ваць у ар хі вах са звест ка мі пра 

тры бе ла рус кія пал кі — я вы ву чаў ба я выя жур на лы ка ман-

дзі раў. Каб усе гэ тыя звест кі пад няць і пад лі чыць, па трэб на 

не ад но дзе ся ці год дзе і не адзін ча ла век».

Ана толь Шар коў: «Ця пер вы хо дзіць кні га, пры све ча-

ная за ха ван ню па мя ці вай ско вых па ха ван няў. Яна бу дзе 

прэ зен та ва ная 11 ліс та па да ва Усіхс вяц кім хра ме-пом ні ку. 

Мы ўжо даў но рых ту ем ме ра пры ем ствы, пры све ча ныя 

100-год дзю за вяр шэн ня вай ны, прэ зен та цыя кні гі — толь кі 

ад но з іх. Пла ну ем пра вес ці лі тур гію, ад на ча со ва ад крыць 

вы стаў ку авія цыі Пер шай су свет най вай ны, пад рых та ва ную 

на мі су мес на з лі тоў скім бо кам. У крып це хра ма-пом ні ка 

змя шча юц ца па рэшт кі сал дат, у тым лі ку Пер шай су свет-

най вай ны...»

ЦІ АТРЫ МА НЫ ЎРОК?
Па вел Су ха ру каў: «Хтось ці мо жа ска заць, што гэ та вай-

на — на ват доб ра. Бо па сут нас ці яна да ла па ча так бе ла-

рус кай дзяр жаў нас ці. Ад нак шмат лі кія ах вя ры не свед чаць, 

што гэ та доб ра. Та му важ на га ва рыць пра тыя на ступ ствы, 

якія пры нес ла вай на».

Ва лян цін Ма зец: «Ду маю, га лоў ны ўрок у тым, што лю-

быя спрэч кі, як між аса бо выя, так і між дзяр жаў ныя, трэ ба 

вы ра шаць не шля хам бой кі, а мір ным шля хам».

Сяр гей Трац цяк: «Га лоў ны ўрок Пер шай су свет най 

вай ны ў тым, што з яе вы ні каў не бы ло зроб ле на ні я кіх 

уро каў. У 1939 го дзе ча ла вец тва зноў на сту пі ла на тыя ж 

граб лі. Але ве ру, што ў на шых сі лах зра біць так, каб гэ та 

не зда ры ла ся чар го вы раз».

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Ванд роў кі з сяб роў кайВанд роў кі з сяб роў кай

Не дзі ця чае па да рож жа
У Брэсц кай крэ пас ці ту рыс там «па каз ва юць» гіс то рыю праз ча ла ве чыя лё сы


