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ГОР КАЯ ПА МЯЦЬ ГОР КАЯ ПА МЯЦЬ 
БРЫ ЛЁЎ СКА ГА ПО ЛЯБРЫ ЛЁЎ СКА ГА ПО ЛЯ

Жы ва пі сец-ба та ліст ма люе гіс то рыю. А ме на ві та — гіс то рыю той 

па дзеі, якая зда ры ла ся дзвес це шэсць га доў та му за 12 кі ла мет раў 

ад Ба ры са ва, на бе ра зе Бя рэ зі ны. Пас ля ўцё каў з Маск вы ар мія 

На па ле о на бы ла вы му ша на пе ра праў ляц ца на су праць лег лы бе раг 

ра кі — адтуль, дзе ця пер зна хо дзіц ца вёс ка Сту дзён ка. На пра вым 

бе ра зе — ужо на Бры лёў скім по лі (по бач вёс ка Бры лі) — фран цу зы 

тра пі лі ў акру жэн не рус кіх ім пе ра тар скіх вой скаў. Ад бы ла ся кры ва вая 

біт ва, у якой за гі ну лі ты ся чы во і наў з абод вух ба коў.

На сва ім па лат не мас так «уваск ра шае» не за быў ную тра ге дыю 

1812 го да. Уя ві це са бе, што толь кі фран цуз ская ар мія на бя рэ зін скай 

пе ра пра ве стра ці ла бо лей за двац цаць пяць ты сяч (!) ча ла век — не 

толь кі ва ен ных, але і цы віль ных, якія ру ха лі ся ў або зе по бач з ар мі яй.

Кож ны год на Бры лёў скім по лі пра хо дзіць рэ кан струк цыя гэ тай біт-

вы. У апош нюю ня дзе лю ліс та па да тут ад бы ва ец ца мі тынг-рэ кві ем па 

за гі ну лых — за даў нас цю ча су іх ужо не дзе ляць на «сва іх» і «чу жых», — 

ус кла да юц ца вян кі і квет кі ка ля пом ні каў. За тым тэ атр «ба я вых» дзе-

ян няў пе ра мя шча ец ца на бе раг, дзе ка лісь ці зма га лі ся і гі ну лі лю дзі. 

Сё ле та ў тэ ат ра лі за цыі бою так са ма пры ня лі ўдзел ва ен на-гіс та рыч-

ныя клу бы Бе ла ру сі, Ра сіі, Фран цыі, Поль шчы, пра фе сій ныя аб' яд нан ні, 

якія спе цы я лі зу юц ца на рэ кан струк цыі кас цю маў, уз бра ен ня, рыш тун ку 

ХІХ ста год дзя. Бы лі за дзей ні ча ны амаль 600 уні фар міс таў, 110 кон ні-

каў, цэ лы ар се нал ар ты ле рый скай зброі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Ба ры саў скі ра ён.
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