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На га да ем, iнi цы я ва ны 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi 

Бе ла ру сi i лаў рэ а там прэ мii 

Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла-

 русь «За ду хоў нае ад ра-

джэн не», края знаў цам i ка-

лек цы я не рам Ула дзi мi рам 

Лi ха дзе да вым, пад тры ма-

ны Мi нiс тэр ствам куль ту ры 

асвет нiц кi пра ект «Вай на i 

мiр» бя рэ па ча так яшчэ ў 

лю тым. Сут насць яго ў тым, 

каб праз цыкл вы ста вак да-

нес цi да мак сi маль на шы ро-

кай аў ды то рыi вы то кi i тра-

ды цыi па тры я тыз му бе ла-

 рус ка га на ро ду, па ка заць, 

як праз па ка лен нi пе ра да-

ва лi ся лю боў да Ра дзi мы i 

га тоў насць аба ра няць яе 

на ват ца ной улас на га жыц-

ця. Па пя рэд нiя экс па зi цыi 

ад бы лi ся ў Дзяр жаў ным 

ме ма ры яль ным му зеi Яку-

ба Ко ла са i На цы я наль ным 

гiс та рыч ным му зеi, да лей 

пла на ва ла ся аха пiць яшчэ 

тры гiс та рыч ныя пе ры я ды 

вой наў i мiж ва ен на га ча су, 

за дзей нi чаць не каль кi пля-

цо вак у бiб лi я тэ ках, му зе ях, 

буй ных на ву чаль ных уста но-

вах, а куль мi на цы яй пра ек та 

на пя рэ дад нi Дня Пе ра мо гi 

му сi лi стаць збор ная вя лi кая 

вы стаў ка i фо рум ка лек цы я-

 не раў з роз ных кра iн све ту 

ў На цы я наль най бiб лi я тэ цы. 

На жаль, праз на пру жа ную 

эпi дэ мi я ла гiч ную сi ту а цыю ў 

Бе ла ру сi i ў све це ар га нi за-

та рам да вя ло ся iс тот на ска-

рэк цi ра ваць гэ тыя пла ны — 

але не ад мя нiць iх.

Стар шы ня Па ста ян-

най ка мi сii па аду ка цыi, 

на ву цы, куль ту ры i са цы-

яль ным раз вiц цi Са ве та 

Рэс пуб лi кi На цы я наль на-

га схо ду Бе ла ру сi Вiк тар 

Лiс ко вiч пад крэс лiў: глы бо-

ка сiм ва лiч на, што вы стаў ка 

ад кры ла ся на пя рэ дад нi свя-

та Дня Не за леж нас цi: «Тут 

прад стаў ле ны па дзеi i лю-

дзi, якiя ста я лi ка ля вы то каў 

i сён няш няй не за леж нас цi, i, 

на мой по гляд, на шай бу ду-

чы нi. Гэ тыя лю дзi з го ду ў год 

па мна жа лi наш даб ра быт i 

ра бi лi на шу кра i ну леп шай, 

бо ўсiх iх аб' яд ноў ва ла лю боў 

да Ра дзi мы».

Цэнт раль ная част ка вы-

стаў кi «Вай на i мiр. Бе ла русь 

па мя тае. Вяр тан не» — ка ля 

30 кнiг Ула дзi мi ра Лi ха дзе-

да ва, у тым лi ку вы дан нi, 

якiя ўба чы лi свет у се рыi 

«У по шу ках стра ча на га», i 

зу сiм све жыя на вiн кi: двух-

том нiк «75 га доў Пе ра мо гi ў 

Вя лi кай Ай чын най вай не» i 

«Бла ка да» (Вы да вец кi дом 

«Звяз да»), «Бе ла русь шмат-

на цы я наль ная» (вы да вец тва 

«Аль фа кнi га»). «Кож ная з 

гэ тых кнiг па-свой му важ ная 

для мя не i, спа дзя ю ся, для 

чы та чоў, — прад ста вiў но-

выя вы дан нi Ула дзi мiр Аляк-

се е вiч. — Асноў ная за дум ка 

«75 га доў Пе ра мо гi» — па-

да рож жа ў ча се, па раў на нне 

вi даў бе ла рус кiх мяс тэ чак: 

якi мi яны бы лi ў да ва ен ны 

час, якiя страш ныя сля ды 

раз бу рэн ня па кi ну ла на iх 

Вя лi кая Ай чын ная вай на, 

якi мi яны ста лi ў ця пе раш нi 

час; так са ма ў кнi зе прад-

стаў ле ны вы пус кi са ты рыч-

на га агiтп ла ка та «Раз да вiм 

фа шысц кую га дзi ну!», рэ-

дак та рам яко га быў Кан драт 

Кра пi ва. Кнi га «Бла ка да» — 

на пер шы по гляд, пры чым 

тут Бе ла русь? Але на са мрэч 

у Ле нiн гра дзе жы ло i аба ра-

ня ла яго мност ва бе ла ру саў, 

у тым лi ку i мая пра ба бу ля, 

якая за гi ну ла пад час бла-

ка ды. I гэ тае вы дан не, iдэю 

яко га я даў но вы нош ваў, — 

да нi на па мя цi ёй, усiм за гi ну-

лым i ўсiм тым, дзя ку ю чы ка-

му на ват у жорст кай аса дзе 

го рад жыў, пра ца ва лi 

за во ды, шко лы, пош та... 

З лiс тоў, з над пi саў на паш-

тоў ках, якiя па кi ну лi ле нiн-

град цы, мы мо жам ад чуць 

тра гiч ную ат мас фе ру той 

эпо хi i моц ду ху са вец ка га 

на ро да... «Бе ла русь шмат-

на цы я наль ная» пла на ва ла-

ся як па да ру нак гро дзен цам 

i гас цям рэс пуб лi кан ска га 

свя та на цы я наль ных куль-

тур, ад нак, па коль кi фэст 

пе ра нес лi на на ступ ны год, 

мы вы ра шы лi не ча каць i 

вы даць яе ця пер. Бы ло да-

во лi скла да на знай сцi паш-

тоў кi кан ца ХIХ—па чат ку ХХ 

ста год дзя, што па каз ва лi б, 

прад стаў нi кi якiх на цы я наль-

нас цяў жы лi на тэ ры то рыi 

Бе ла ру сi, якi мi бы лi iх буд нi 

i свя ты, i, тым не менш, мы 

па ста ра лi ся прад ста вiць усё 

ба гац це i раз на стай насць 

роз ных кан фе сiй i на цы я-

наль ных куль тур бе ла ру-

саў, рус кiх, па ля каў, яў рэ яў, 

ла ты шоў, лi тоў цаў, нем цаў, 

фран цу заў, та тар, тур каў, 

на ват кi тай цаў i ман го лаў. 

Мно гiя фо та здым кi пуб лi ку-

юц ца ўпер шы ню i, мяр кую, 

бу дуць ка рыс ныя i цi ка выя 

да след чы кам гiс то рыi».

Iн шыя экс па на ты — прад-

ме ты i да ку мен ты з пры ват-

най ка лек цыi, якую Ула дзi-

мiр Аляк се е вiч руп лi ва збi-

рае ўжо не каль кi дзя сят каў 

га доў, пры чым рэ гу ляр на 

пе рад ае част ку ра ры тэ таў 

у па да ру нак вя ду чым му зе-

ям i бiб лi я тэ кам.

На мес нiк мi нiст ра iн фар-

ма цыi Iгар Бу зоў скi вы зна чыў 

клю ча выя сло вы, якi мi мож-

на аха рак та ры за ваць увесь 

пра ект: Пе ра мо га як сiм вал 

кан чат ко вай, не зва рот най 

кроп кi ў гiс то рыi кра вап ра-

лiц цяў на бе ла рус кай зям лi, 

не за леж насць, якую зда бы-

лi, ад ста я лi i пе рад алi нам як 

вя лiз ную каш тоў насць па пя-

рэд нiя па ка лен нi, i спадз вiж-

нiц тва — спра ва, якая ро бiц-

ца апан та ны мi, са ма ад да ны-

мi людзь мi не дзе ля сла вы i 

ма тэ ры яль ных вы год, але ў 

рэш це рэшт ста но вiц ца важ-

най част кай за ха ван ня гiс та-

рыч най па мя цi.

Апош нюю дум ку пад ха-

пiў i ге не раль ны ды рэк тар 

На цы я наль най бiб лi я тэ кi 

Бе ла ру сi Ра ман Ма туль скi: 

«Ха чу ад зна чыць вя лi кi ўнё-

сак ка лек цы я не раў, дзя ку ю-

чы якiм па драб нi цах вяр та-

юц ца ў на шу кра i ну тыя вы-

дан нi i да ку мен ты, якiя не ка лi 

бы лi вы ве зе ныя — у ва ен ных 

або зах, ра зам з iн шым на ра-

ба ва ным скар бам, у ба га жы 

бе жан цаў i вы му ша ных пе ра-

ся лен цаў — як мы ча сам ка-

жам, бо ты за гар ну лi ў га зе ту, 

i толь кi дзя ку ю чы гэ та му яе 

адзi ны на сён ня асоб нiк за ха-

ваў ся ў му зеi пэў най кра i ны... 

Адзiн з та кiх лю дзей, якiя 

да па ма га юць вяр нуць на ра-

дзi му гiс та рыч ныя ар тэ фак-

ты, — Ула дзi мiр Лi ха дзе даў, 

якi са браў на са мрэч фан тас-

тыч ную ка лек цыю ма тэ ры я-

лаў па Бе ла ру сi. Я ўпэў не ны, 

што гэ тая ра бо та бу дзе пра-

цяг вац ца, бо не за леж насць 

лю бой кра i ны — гэ та не дзяр-

жаў ная гра нi ца i не ар мiя, i 

на ват не ўлас ныя гро шы. Не-

за леж насць — гэ та дух, якi 

жы ве ў на ро дзе, i я спа дзя ю-

ся, што ра зам мы сфар мi ру-

ем гэ ты моц ны дух...»

Стар шы ня Па ста ян най 

ка мi сii па аду ка цыi, куль ту-

ры i на ву цы Па ла ты прад-

стаў нi коў На цы я наль на га 

схо ду Беларусі Iгар Мар за-

люк на га даў, да рэ чы, што 

дзя ку ю чы са ма ах вяр нас цi 

бе ла рус кiх бiб лi я тэ ка раў 

i му зей шчы каў у пер шыя 

днi Вя лi кай Ай чын най вай-

ны бы лi ўра та ва ныя мно гiя 

гiс то ры ка-куль тур ныя каш-

тоў нас цi на шай кра i ны. Так, 

бе ла рус кiя кнi гi эва ку i ра ва лi 

ў Маск ву, Санкт-Пе цяр бург, 

На ва сi бiрск — зда ва ла ся, 

ча со ва, але фак тыч на мно-

гiя з iх да гэ туль не вяр ну лi ся. 

«Я ўжо не ад на ра зо ва вы каз-

ваў дум ку, i зноў паў та ру ся, 

што ў юбi лей ны год Пе ра мо-

гi трэ ба вяр таць у Бе ла русь 

тыя каш тоў нас цi, ар тэ фак-

ты, якiя ёй на ле жаць», — за-

зна чыў Iгар Мар за люк.

Як пла ну ец ца, экс па зi цыя 

«Вай на i мiр. Бе ла русь па мя-

тае. Вяр тан не» бу дзе пра ца-

ваць у вы ста вач ным комп лек-

се На цы я наль най бiб лi я тэ кi 

да кан ца бя гу ча га го да.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та аў та ра.

«Ся род удзель нi каў пра ек та — лю дзi 

роз ных уз рос таў i роз ных пра фе сiй, жы ха-

ры роз ных рэ гi ё наў Бе ла ру сi, — за зна чае 

ды рэк тар На цы я наль на га гiс та рыч на-

га му зея Па вел СА ПО ЦЬКА. — I для нас 

пры ем на, што, па-пер шае, ёсць iн та рэс да 

кон кур су, ён атры маў ся на са мрэч рэс пуб лi-

кан скi, а па-дру гое, што ў та кой ня прос тай 

i важ най тэ ме ўдзель нi кi пра дэ ман стра ва лi 

столь кi цi ка вых крэ а тыў ных iдэй, якiя ўва со-

бi лi ся ў ад мет ныя мас тац кiя iнi цы я ты вы».

Плас ты лiн, фар бы, алоў кi, па пе ра, дрэ ва, 

тка нi на i нiт кi, шкло, фетр, стуж кi, фа а мi-

ран — пры трым лi ва ю чы ся вя до мых кож на-

му вы яў дзяр жаў ных сiм ва лаў, удзель нi кi 

пра явi лi крэ а тыў у вы ка ры стан нi ма тэ ры я -

лаў i мас тац кiх тэх нiк. У лi ку са мых кра-

наль ных — дзi ця чыя ма люн кi, аў та рам якiх 

уся го па сем га доў, ся род най больш ура-

жаль ных — маш таб ныя ка лек тыў ныя ра-

бо ты, над якi мi на ву чэн цы школ i ка ле джаў, 

пра цоў ныя ка лек ты вы, сем'i пра ца ва лi шмат 

дзён. Зрэш ты, кож ная з ра бот лаў рэ а таў, 

якiя тра пi лi на вы нi ко вую вы стаў ку кон кур-

су, пры цяг вае ўва гу, мае сваю ад мет ную 

гiс то рыю i цi ка выя ра шэн нi. Та му для жу-

ры, у якое ўвай шлi дзея чы куль ту ры i мас-

тац тва, на ву коў цы, пра фе сiй ныя iдэ о ла гi i 

жур на лiс ты, ня прос тым ста ла вы зна чэн не 

пры зё раў у трох ка тэ го ры ях — «Най леп шы 

сцяг», «Най леп шы герб» i «Най леп шы сцяг 

i герб у ад ной твор чай ра бо це».

Пе ра мож ца мi ў ка тэ го рыi «Най леп шы 

сцяг i герб» ста лi Ка ця ры на, Сця пан i Пётр 

Ха мен кi, а так са ма Ана толь Пал коў, якiя 

ўсе ра зам са бра лi ня прос тую кан струк-

цыю — мi нi я цюр ную ко пiю мiн скай Пло шчы 

Дзяр жаў на га сця га. «Ча му аб ра лi гэ ту тэ-

му? — пе ра пыт вае Ка ця ры на. — Ле тась мы 

бы лi там пад час су стрэ чы агню Еў ра пей скiх 

гуль няў — на пло шчу тра пi лi ўпер шы ню, 

хоць са мi i мiн ча не. I бы лi вель мi ўра жа ныя 

тым, як у ад ным мес цы скан цэнт ра ва ная 

бе ла рус кая дзяр жаў насць. Ра бо та за ня ла 

з ты дзень, а вось iдэю вы нош ва лi доў га — 

раз лiч ва лi маш таб i пра пор цыi, пад бi ра лi 

ма тэ ры ял». Пры зна юц ца: усе вель мi ста ра-

лi ся, та му на пры за вое мес ца ў глы бi нi ду шы 

раз лiч ва лi, а вось пер шае ста ла пры ем най 

не ча ка нас цю.

Дзяў ча ты по бач з на мi цi ха пе ра маў ля юц-

ца: «Ох, на якi пры го жы па ста мент па ста вi лi 

наш сцяг — як быц цам мы пе ра маг лi». Праз 

не каль кi хвi лiн вы свят ля ец ца, што на са мрэч 

так: ка лек тыў ны твор чы пра ект на ву чэн цаў 

i пе да го гаў Мiнск ага фi нан са ва-эка на мiч на-

га ка ле джа, вы ка на ны з па пе ры ў тэх нi цы 

скруч ван ня, за няў I мес ца ў ка тэ го рыi «Най-

леп шы сцяг».

— Мы да лё ка не твор чая на ву чаль ная 

ўста но ва: вось пе рад ва мi бу ду чы бан каў скi 

ра бот нiк i стра ха вы агент, — прад стаў ляе 

сва iх ву ча нiц кi раў нiк Люд мi ла РАС ТАР-

ГУ Е ВА. — Але ка лi ад на з на шых дзяў-

чат па ка за ла свае ра бо ты з па пе ры, гэ та 

вель мi на тхнi ла i за цi ка вi ла ўсiх ас тат нiх. 

Ужо ў пра цэ се зра зу ме лi, на коль кi гэ та гi-

ганц кая i кар пат лi вая пра ца — 15 ве ча роў, 

а част ко ва i на чэй, дзяў ча ты ў iн тэр на це рэ-

за лi, скруч ва лi па пе ру, пры дум ва лi, як най-

пры га жэй. I вы клад чы кi да лу чы лi ся: ад на 

аб шы ла пе нап лас та вую асно ву па лат ном, 

дру гая ў апош нi мо мант па пра вi ла-пад цяг-

ну ла. Так што проз вi шчы, якiя ўка за ны ся-

род аў та раў ра бо ты, — гэ та толь кi асноў ны 

кас цяк, на са мрэч iх знач на больш.

Дзяў ча ты згад ва юць: раз дру ка ва лi пiк-

сель ную вы яву ар на мен ту, каб дак лад на 

пры трым лi вац ца ўзо ру, але не раз лi чы лi, 

што ас но ва па пя ро вай квет кi су па дае па 

па ме рах з тра фа рэ там, а ўвер се квет ка 

па шы ра ец ца, ма лю нак вы хо дзiць зу сiм iн-

шы — да вя ло ся пе ра раб ляць на ноў. «Але 

нi чо га, — смя юц ца, — мы лю бiм пе ра адоль-

ваць цяж кас цi, асаб лi ва дзе ля та ко га вы-

нi ку!»

Аў тар «Най леп ша га гер ба» — 16-га до-

вая Ка ры на Ве чар, якая зра бi ла на льня-

ной асно ве рэ льеф нае дэ ка ра тыў нае па но. 

А Гран-пры ад кры та га твор ча га кон кур су 

«Сiм ва лы ма ёй кра i ны», зда ец ца, не ча ка-

на на ват для ся бе са мо га атры маў Дзмiт-

рый Ку лiн ко вiч — хлоп чык прад ста вiў бе-

ла рус кiя герб i сцяг у вы гля дзе iм бiр на га 

пе чы ва, рас пi са на га ай сiн гам (аль бо, ка лi 

па прос ту, бял ко вай цук ро вай гла зу рай роз-

ных ко ле раў). Ка неш не, дзевяціга до ва му 

кан кур сан ту да па ма га ла ма ма Ка ця ры на — 

пра фе сiй ны кан ды тар, за тое атры маў ся ма-

лень кi, цал кам на ту раль ны дух мя ны шэ дэўр 

i, маг чы ма, адзiн з най леп шых ва ры ян таў 

су ве нi ра для за меж нi каў. «Не ка то рыя хi бы, 

без умоў на, у на шай ра бо це ёсць, але ста-

ра лi ся пра ца ваць без ад хо даў i пе ра ро бак, 

за двое су так спра вi лi ся», — не без го на ру 

за зна чае Ка ця ры на. I, па куль Дзi ма па зi-

руе фа то гра фам, рас каз вае, што ў шэ ра гу 

за хап лен няў сы на — не толь кi пе чы ва, але 

i квi лiнг, i ва лян не, а ў перс пек ты ве i бi се-

рап ля цен не. Дзi ма ж смя ец ца, што пе чы ва 

ў яго са мы лю бi мы ла су нак, вось i да вя ло ся 

на ву чыц ца яго га та ваць.

Акра мя трох пры за вых мес цаў у кож най 

ка тэ го рыi, жу ры пры су дзi ла так са ма шэ раг 

пры зоў у спе цы яль ных на мi на цы ях. На прык-

лад, за ўда лае вы ка ры стан не сiм во лi кi ў 

паў ся дзён ным жыц цi ад зна чы лi Юлiю Борт-

нiк, якая зра бi ла ўнi каль ны офiс ны ар га най-

зер — ён упры го жа ны стуж ка мi, што скла-

да юц ца ў вы яву бе ла рус ка га сця га. Прыз 

«За кан цэп ту аль насць» атры ма ла 17-га до-

вая Да р'я Ба цi шча ва — у яе рос пi се па шкле 

пе ра пля лi ся бе ла рус кiя брэн ды, сiм ва лы i 

зна ка выя мяс цi ны. Ад зна чы лi i кар пат лi вую 

ра бо ту Ган ны Са ка лоў скай у тэх нi цы ал-

маз най ма за i кi, i тэх нiч насць плас ты лi на вай 

аплi ка цыi Iва на Джу са, Яра сла ва Са ўко i 

Са ве лiя Ла дуць кi, i твор чыя зна ход кi мно гiх 

iн шых юных i да рос лых кан кур сан таў. Усе 

яны атры ма лi дып ло мы i па мят ныя па да рун-

кi. Уба чыць ра бо ты лаў рэ а таў мож на, на ве-

даў шы ча со вую вы стаў ку ў Му зеi су час най 

бе ла рус кай дзяр жаў нас цi. А на тхнiў шы ся, 

мож на ўзяць удзел у на ступ ным твор чым 

кон кур се — як за пэў нi ва юць у На цы я наль-

ным гiс та рыч ным му зеi, яны аба вяз ко ва бу-

дуць пра цяг вац ца.

Вiк то рыя ЗА ХА РА ВА.

Культ асве таКульт асве та СIМ ВА ЛЫ НА ТХНЕН НЯ

На доў гую па мяцьНа доў гую па мяць

ВЕ ДАЦЬ ПРА ВАЙ НУ, КАБ ЖЫЦЬ У МI РЫ

На пя рэ дад нi Дня Не за леж нас цi ў фi лi яле На цы я наль на га гiс та рыч на га му зея — Му зеi 
су час най бе ла рус кай дзяр жаў нас цi — уша на ва лi пе ра мож цаў i пры зё раў ад кры та га 
кон кур су «Сiм ва лы ма ёй кра i ны». Твор чае спа бор нiц тва, якое бы ло пры мер ка ва на 
да 25-год дзя за цвяр джэн ня Дзяр жаў на га гер ба i сця га Бе ла ру сi, доў жы ла ся з 3 лю-
та га да 17 мая i са бра ла звыш 70 ра бот з роз ных рэ гi ё наў на шай кра i ны. Ар га нi за-
цый ную пад трым ку яму ака за лi Мi нiс тэр ства куль ту ры i ГА «Бе лая Русь», а ад ным 
з iн фар ма цый ных парт нё раў вы сту пiў Вы да вец кi дом «Звяз да», та му, на ту раль на, 
мы не маг лi аб мi нуць ура чыс тую цы ры мо нiю ўзна га ро джан ня лаў рэ а таў.

Фо
та

 Га
н н
ы 
ЗА

 НК
А В

IЧ
.

Трэ цяя, за вяр шаль ная част ка маш таб на га куль тур на-
гiс та рыч на га пра ек та «Вай на i мiр», пры мер ка ва на га 
да 75-год дзя Вя лi кай Пе ра мо гi, ад кры ла ся 1 лi пе ня ў 
На цы я наль най бiб лi я тэ цы. На вы стаў цы «Вай на i мiр. 
Бе ла русь па мя тае. Вяр тан не» прад стаў ле ны ўнi каль-
ныя да ку мен ты, кнi гi i пе ры я дыч ныя вы дан нi, ста ра-
дру кi i ру ка пi сы, паш тоў кi i лi таг ра фii, якiя ад люст-
роў ва юць гiс то рыю ва ен ных дзе ян няў з 1812 да 1945 
го да, а так са ма пе ры я ды мiр на га мiж ва ен на га жыц ця 
на бе ла рус кай зям лi.
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