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КАБ МА ЛА ДЫЯ ПА МЯ ТА ЛІ...
Сквер па ву лі цы Са вец кай у Го ме лі пе ра тва рыў ся ў Алею 
Ге ро яў. Ме ма ры ял ство ра ны по бач з кар пу са мі Го мель ска га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя Фран цыс ка Ска ры ны.

Ве тэ ран вай ны Яфім Ці та рэн ка пры ехаў з Маск вы на свя та 
Не за леж нас ці ме на ві та ў Го мель. Тут ён ка лісь ці на ра дзіў ся. Член 
са ве та ве тэ ра наў Мі ніс тэр ства за меж ных спраў РФ, бы лы ва ен ны 
лёт чык ка жа, што гэ тае вя до мае ў аб лас ным цэнт ры мес ца на бы ла 
са праў ды но вае аб ліч ча.

Ма лень кі Ар се ній Ка ля ва таў, які жы ве по бач і прый шоў на цы-
ры мо нію ад крыц ця са сва і мі баць ка мі, ужо доб ра ра зу мее, ча му 
не аб ход на ша на ваць па мяць пра тых, хто за гі нуў у га ды Вя лі кай 
Ай чын най:

— Каб да па ма гаць за хоў ваць мір, — упэў не на ка жа хлоп чык.
Ура чыс та му ад крыц цю Алеі Ге ро яў па пя рэд ні ча ла маш таб ная 

рэ кан струк цыя скве ра, якая цал кам яго змя ні ла. Уз доўж цэнт раль-
най алеі ўста ля ва ны па мят ныя стэ лы. На іх — ім ёны Ге ро яў Са вец-
ка га Са ю за і поў ных ка ва ле раў ор дэ на Сла вы, лёс якіх быў тым 
ці ін шым чы нам звя за ны з Го ме лем. Не ка то рыя тут на ра дзі лі ся, 
ін шыя — вы зва ля лі яго. Ёсць і тыя, хто жыў і пра ца ваў у го ра дзе над 
Со жам. Цэнт раль ная част ка ме ма ры яль на га зна ка зроб ле на ў вы-
гля дзе ар кі, а ў ся рэ дзі не — скульп ту ра сал да та, якая зна хо дзі ла ся 
на гэ тым мес цы ра ней, а ця пер рэ кан стру я ва на. З абод вух ба коў 
ар кі — сце ны, на якіх зме шча ны 44 па мят ныя дош кі з ін фар ма цы яй 
пра аба рон цаў Ай чы ны, па ха ва ных на гэ тым мес цы ў брац кай ма гі-
ле. У ёй астан кі 135 удзель ні каў аба ро ны Го ме ля (у жніў ні 1941 го-

да), пар ты зан, 
пад поль шчы каў, 
а так са ма тых, 
хто ў ліс та па дзе 
1943-га пры нёс у 
го рад доў га ча ка-
ную сва бо ду.

Асоб на,  у 
ле вай част цы 
скве ра, уста-
ля ва ны пом нік 
ан ты фа шыс там-
пад поль шчы кам, 
рас стра ля ным у 
пе ры яд гіт ле раў-
скай аку па цыі 
Го ме ля: чор ная 
мар му ро вая плі-

та з бе лы мі ба рэль еф ны мі сі лу э та мі ге ро яў па сту по ва пе ра тва ра-
ец ца ў сты лі за ва ную на паў раз бу ра ную сця ну з чыр во най цэг лы. 
По бач — плі та з ім ёна мі пад поль шчы каў, якія за гі ну лі.

— У нас прак тыч на ня ма сем' яў, чые сва я кі не ва я ва лі б ці не 
за гі ну лі ў вай ну. Мы па він ны ўве ка веч ваць іх па мяць, каб на пры-
кла дзе подз ві гу ге ро яў вы хоў ваць на ступ нае па ка лен не, — ад-
зна чыў стар шы ня Го мель ска га га рад ско га вы ка наў ча га ка мі тэ та 
Пётр Кі ры чэн ка.

Ар хіў ныя да ныя свед чаць, што пры вы зва лен ні Го ме ля за гі ну-
ла больш за 21 ты ся чу во і наў. Яшчэ боль шы мі бы лі стра ты пры 
яго ге ра іч най аба ро не: толь кі з 10 па 25 жніў ня 1941 го да за гі ну ла 
больш за 31 ты ся чу ча ла век.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. Фо та аў та ра.

ЗА ЛА ТЫ МІ ЛІ ТА РА МІ 
НА ГРА НІ ЦЕ...

На Дзень Не за леж нас ці ў Жо дзі не ўра чыс та ад кры лі но вы 
пом нік на ма гі ле за гі ну лых са вец кіх во і наў.

На но вай гра ніт най плі це за ла ты мі лі та ра мі ззя юць 17 ім ёнаў 
і проз ві шчаў тых, хто ў лі пе ні 44-га за гі нуў на под сту пах да Жо-
дзі на.

— Брац кую ма гі лу на гэ тым мес цы ства ры лі ў 1956 го дзе, — 
рас па вя дае края знаў ца Га лі на АНІС КЕ ВІЧ, кі раў нік му зея Жо-
дзін скай жа но чай гім на зіі. — Сю ды пе ра нес лі астан кі вай скоў цаў 
і пар ты зан, якіх па ха ва лі ў не па срэд най бліз ка сці ад на ша га го ра да. 
Праў да, ад мыс ло ва га ўлі ку не вя лі і дак лад ная коль касць па ха ва-
ных бы ла не вя до ма. Яна на ват да хо дзі ла да 32 ча ла век. Пра цу ю чы 

з да ку мен та мі ар хі ваў, я да ве да ла ся, што пэў ныя лю дзі тут прос та 
не мо гуць быць па ха ва ны. І з'я ві ла ся ідэя ўста ля ваць но вы пом нік 
з ім ёна мі тых, хто са праў ды тут спа чы вае. На гэ та пай шло 7 га доў 
на пру жа най пра цы і з Па доль скім, і з на шым На цы я наль ным ар хі-
ва мі. Ця пер на пом ні ку на пі са ны рэ аль ныя ім ёны тых лю дзей, хто 
знай шоў тут свой апош ні спа чын.

Да рэ чы, як па ве да мі ла Га лі на Іва наў на, адгукаюцца і бліз кія 
па ха ва ных у брац кай ма гі ле. Сва я кі страл ка Са ла мо на Брэй ча ра 
лі чы лі яго знік лым без вес так. Яны па ста ян на на бі ра лі яго проз ві-
шча ў ін тэр нэ це і на рэш це да сяг ну лі сва ёй мэ ты дзя ку ю чы ін фар-
ма цыі, зме шча най на сай це га зе ты «Жо дзін скія на ві ны». Ця пер 
унук Эду ард збі ра ец ца пры ехаць у Жо дзі на і ўзяць з са бой зям лю 
з ма гі лы дзя ду лі на па мяць.

Та рас ШЧЫ РЫ. Фо та аў та ра.

НЕ ПАВІННА ПАЎТАРЫЦЦА
У Ві цеб ску эпі цэнт рам свят ка ван ня Дня Не за леж нас ці ста-
ла пло шча Пе ра мо гі. А га лоў ны мі ўдзель ні ка мі і ге ро я мі 
свя та — ве тэ ра ны.

Тац ця на Аляк санд раў на ЗА БЕ ЛА, стар шы ня са ве та ве тэ-
ра наў ЖЭУ-17 Пер ша май ска га ра ё на Ві цеб ска, пад час вай ны 
бы ла пар ты зан скай су вяз ной:

— Мне бы ло 9 га доў, ка лі па ча ла ся вай на. А ў 10 ста ла су вяз ной 
у пар ты зан скім атра дзе, які дзей ні чаў у Сма лен скай воб лас ці. Пар-
ты за ні ла ра зам з та там і дзя ду лем. Ка лі вы гна лі ня мец кіх аку пан-
таў, дзя ду ля, ня гле дзя чы на ўзрост, ва я ваў да лей. На под сту пах да 

Ві цеб ска за гі нуў. А баць ка мой быў цяж ка па ра не ны. Яго ад пра ві лі 
ў сма лен скі шпі таль. Дзя ку ю чы ўра чам пас ля скла да най апе ра цыі 
пра жыў больш за трыц цаць га доў.

Для Тац ця ны Аляк санд раў ны Дзень не за леж нас ці, як і Дзень 
Пе ра мо гі, — са мыя да ра гія свя ты.

Сяр гей Пят ро віч БА БА РЫ КІН, ве тэ ран Вя лі кай Ай чы най, 
пры зна ец ца, што кож нае свя та для яго — і ра дасць, і боль.

— За стац ца жы вым пад час той страш най вай ны бы ло цу дам! 
Па мя таю, мы лі-
та раль на ха дзі-
лі па це лах. У 
1942 го дзе я два 
ра зы быў цяж ка 
па ра не ны, ін ва-
лід з тых ча соў. 
У мя не быў брат 
1930 го да на ра-
джэн ня — за бі лі 
фа шыс ты. Ча ты-
ры стры еч ныя 
бра ты за гі ну лі на 
фрон це. Пла чу, 
ка лі ўспа мі наю, 
што да вя ло ся 
пе ра жыць. Вай-
на ні ко лі не па-
він на паў та рыц-
ца, — з бо лем 
рас каз вае ён.

Зем ля коў са 
свя там па він-
ша ваў стар шы-
ня Ві цеб ска га 
абл вы кан ка ма 
Аляк сандр КО СІ НЕЦ. Ён шчы ра па дзя ка ваў ве тэ ра нам за муж-
насць і пра цоў ныя подз ві гі пас ля вай ны.

— 120 ты сяч сы ноў і да чок Ві цеб шчы ны пай шлі ва я ваць на 
фронт,100 ты сяч ча ла век — у пар ты зан скія атра ды. Не вы пад ко ва 
Ві цеб скую воб ласць на зы ва юць пар ты зан скай. Сён ня на яе тэ ры то-
рыі пра жы вае 2880 ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най вай ны. Наш аба-
вя зак — акру жыць кло па там кож на га з іх, — ска заў гу бер на тар.

Пад час свя точ на га тэ ат ра лі за ва на га шэс ця ся род тых, хто мар-
шам прай шоў па пло шчы, бы лі і ве тэ ра ны. У па ра дзе так са ма бра лі 
ўдзел ка дэ ты, ак ты віс ты па тры я тыч ных клу баў, юныя спарт сме ны.
Уве ча ры пас ля свя точ на га кан цэр та ад бы ла ся тра ды цый ная ак цыя 
«Спя ем гімн ра зам». Са лют асвя ціў мір нае не ба. Пры ем ным сюр-
пры зам для га ра джан і гас цей го ра да ста ла шоу свят ло ды на міч ных 
фан та наў, якія бру і лі ся ў такт му зы цы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Доб рыя ак цыіДоб рыя ак цыі  ��

НА РА ДЗІЦ ЦА 
Ў ДЗЕНЬ НЕ ЗА ЛЕЖ НАС ЦІ
Сён ня стар туе тра ды цый ная даб ра чын ная ак цыя гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Бе лая Русь» у го нар Дня Рэс пуб лі кі — «З лю боўю 
да дзя цей». У 12 ра дзіль ных да мах кра і ны чле ны аб' яд нан ня 
ўру чаць па да рун кі ма ці, якія на ра дзі лі дзя цей 3 лі пе ня.

У Мін ску він ша ваць но вых жы ха роў Бе ла ру сі і іх баць коў бу дуць 
стар шы ня аб' яд нан ня Аляк сандр Радзь коў ра зам з мі ніст рам ахо вы 
зда роўя Ва сі лём Жар ко (Рэс пуб лі кан скі на ву ко ва-прак тыч ны цэнтр 
«Ма ці і дзі ця»), на мес нік стар шы ні аб' яд нан ня Сяр гей Пі га раў ра зам 
са стар шы нёй праў лен ня На цы я наль на га бан ка На дзе яй Ер ма ко вай 
(6-я га рад ская клі ніч ная баль ні ца), на мес нік стар шы ні га рад ской 
ар га ні за цыі Люд мі ла Шы пай ра зам з мэ рам ста лі цы Мі ка ла ем Ла-
дуць кам (га рад скі ра дзіль ны дом №2), стар шы ня Мін скай аб лас ной 
ар га ні за цыі Вік тар Гу мін скі ра зам са стар шы нёй Мінск ага аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў Іва нам Ліп ніц кім (Мін скі аб лас ны ра дзіль ны дом). 
Кі раў ні кі «Бе лай Ру сі» з пры ем най мі сі яй за ві та юць так са ма ў 1-ю, 
3-ю і 5-ю га рад скія клі ніч ныя баль ні цы, каб уру чыць па да рун кі тым, 
ка му па шчас ці ла на ра дзіц ца ў га лоў ны свя точ ны дзень на шай кра і ны. 
У су бо ту і па ня дзе лак не маў лят і іх ма ці бу дуць він ша ваць так са ма 
ў Го ме лі, Ма гі лё ве, Грод не і Брэс це.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА
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Тац ця на Аляк санд раў на ЗА БЕ ЛА.

ВІН ША ВАН НЕ 
СЯБРАМ

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ад імя бе ла рус ка га на ро да 
і ся бе аса біс та па він ша ваў 
Прэ зі дэн та Ба лі ва ры ян скай 
Рэс пуб лі кі Ве не су э ла Ні ка-
ла са Ма ду ру і на род гэ тай 
кра і ны з на цы я наль ным 
свя там — Днём аб вя шчэн-
ня не за леж нас ці.

«Ве не су э ла з'яў ля ец ца стра тэ-
гіч ным парт нё рам на шай кра і ны 
ў За ход нім паў шар'і, і мы на да-
ём прын цы по ва важ нае зна чэн не 
па сту паль на му ўма ца ван ню бе-
ла рус ка-ве не су эль ска га су пра-
цоў ніц тва, якое спры яе пра грэ су 
абедз вюх дзяр жаў у са цы яль на-
эка на міч най сфе ры і да па ма гае 
ад стой ваць на цы я наль ныя ін та-
рэ сы на між на род най арэ не», — 
га во рыц ца ў він ша ван ні.

Прэс-служ ба Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

МУ ЗЫ ПАД ЧАС ВАЙ НЫ НЕ МАЎ ЧА ЛІ
Жа хі лі ха лец ця вы яві лі ся ў тво рах мас та коў Бе ла ру сі і Ра сіі

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Пе рад мін ча на мі і гас ця мі ста-
лі цы ў па рад ных раз лі ках прай-
шлі кур сан ты Ва ен най ака дэ міі, 
ва ен на-тэх ніч на га фа куль тэ та 
БНТУ, ва ен на слу жа чыя 120-й 
гвар дзей скай асоб най ме ха ні-
за ва най бры га ды, 38-й асоб-
най гвар дзей скай ма біль най 
бры га ды і 5-й асоб най бры га ды 
спе цы яль на га пры зна чэн ня, а 
так са ма прад стаў ні кі злу чэн-
няў і вай ско вых час цей вой скаў 
су вя зі, ро ты га на ро вай вар ты, 
звод на га ар кест ра Уз бро е ных 
Сіл, Дзяр жаў на га па гра ніч на га 
ка мі тэ та, унут ра ных войск Мі-
ніс тэр ства ўнут ра ных спраў і 
Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 
сі ту а цы ях. Асаб лі вую ці ка васць 
вы клі ка лі ра сій скія дэ сант ні-
кі. Уся го па мін скім пра спек це 
прай шлі больш чым 3700 вай-
скоў цаў.

Ула дзі мір Ма кар чук са сва ёй 
сям' ёй прый шоў на па рад, каб 
па гля дзець на ба я выя ма шы ны. 
Ён не ўтой вае: тэх ні ка для яго 
са мая ці ка вая част ка ўра чыс-
та га шэс ця. І гэ та ня гле дзя чы 
на тое, што хо дзіць ён сю ды 
што год.

— Я вель мі га на ру ся за сваю 
кра і ну, ка лі ба чу ма гут ную су-
час ную тэх ні ку, якая зна хо дзіц-
ца на на шым уз бра ен ні, — пры-
зна ец ца пен сі я нер. — А сён ня 
на па рад я прый шоў больш з 
вы ха ваў чы мі мэ та мі. Уну каў 
до ма не ада рваць ад кам п'ю та-
раў: «стра ля юць», на «тан ках» 
ней кіх «ез дзяць»... А я ім і ка жу: 
вось вы з імі гу ля е це, а хоць ба-
чы лі ўжы вую? Вя до ма, не. Вось 
і прый шоў па ка заць, якія яны, 
са праўд ныя тан кі, са-
праўд ная ба-

я вая тэх ні ка! І спра бую па тлу ма-
чыць, што мо жа стаць, ка лі яна, 
не дай Бог, бу дзе за дзей ні ча на, 
як гэ та бы ло ў вай ну.

Сім ва ліч на, што ад кры ла ме-
ха ні за ва ную ка ло ну як раз тэх-
ні ка Вя лі кай Ай чын най вай ны і 
на ват ра ней шая, 1930-х га доў. 
Да рэ чы, ра ры тэ таў у гэ тым го-
дзе бы ло над звы чай шмат. Не-
ка то рых з іх пры вез лі па да моў-

ле нас ці з пры ват ным мас коў скім 
му зе ем тэх ні кі Ва дзі ма За да-
рож на га (гэ та тан кі Т-38 і Т-60). 
Не абы шло ся і без зна ка мі тых 
«ка цюш». Акра мя та го, 140-ы 
ра монт ны за вод, які зна хо дзіц ца 
ў пад па рад ка ван ні Дзяр жаў на га 
ва ен на-пра мыс ло ва га ка мі тэ та 
Бе ла ру сі, ад на віў са ма ход ную 
ўста ноў ку ІСУ-152, а 814-ы 
цэнтр тэх ніч на га за бес-
пя чэн ня, што 

раз мя шча ец ца ў Ба ры са ве, — 
танк Т-55. Бы лі прад стаў ле ны і 
тыя тан кі, на якіх 3 лі пе ня 1944 
го да вы зва ля лі Мінск чыр во на-
ар мей цы.

— Мы ўвай шлі з бо ку Аст-
ра шыц ка га Га рад ка, — ус па мі-
нае ве тэ ран Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, удзель нік вы зва лен ня 
Бе ла ру сі Ся мён Ка ва лен ка. — 
Страш ны та ды быў го рад, раз-

бу ра ны да шчэн ту. Ці маг лі мы 
та ды па ду маць, што ён та кім 
пры го жым ста не? Не маг лі на-
ват ма рыць, што са мі да жы вём 
да та ко га сім ва ліч на га дня. З 
вы зва лен нем бе ла рус кай ста лі-
цы для нас вай на ж не скон чы ла-
ся... Маг чы ма, Пе ра мо га бы ла б 
хут чэй шай, ка лі б у нас бы ла та-

кая тэх-

ні ка, якой сён ня ва ло да юць на-
шы Уз бро е ныя Сі лы.

Су час ная тэх ні ка са праў ды 
ўраж вае. Тан кі Т-72Б, ба я выя 
ма шы ны пя хо ты БМП-2, бро-
не транс пар цё ры БТР-80, са-
ма ход ная гаў бі ца «Мста-С», 
сіс тэ мы рэ ак тыў на га зал па ва-
га агню «Бел Град» і «Смерч», 
зе ніт ныя ра кет ныя комп лек сы 
С-300ПС, С-300В2 і «Тор-М22», 

ра кет ны комп лекс «Кроп ка», 
аў та ма бі лі «Во лат». Да дат ко ва 
ў скла дзе ме ха ні за ва най ка ло-
ны сё ле та прай шлі са ма ход ныя 
ар ты ле рый скія ўста ноў кі 2С1 і 
2С5, ба я выя ма шы ны су праць-
тан ка ва га ра кет на га комп лек-
су «Кон курс», ба я выя ма шы ны 
зе ніт на га ра кет на га комп лек су 
«Аса», а так са ма зе ніт ныя са-
ма ход ныя ўста ноў кі «Тун гус ка». 
Акра мя та го, мін ча не і гос ці ста-

лі цы ўба чы лі ва ен ную тэх-
ні ку Уз бро е ных Сіл Ра-

сій скай Фе дэ ра цыі: 
са ма ход ныя 

пус ка выя ўста ноў кі са скла ду 
апе ра тыў на-так тыч на га ра кет-
на га комп лек су «Іс кан дэр» і 
зе ніт на га ра кет на га комп лек су 
С-400 «Тры умф», бра ні ра ва-
ныя шмат мэ та выя аў та ма бі лі 
«Тыгр». Уся го пе рад тры бу на мі 
прай шлі ка ля 240 узо раў уз бра-
ен ня і тэх ні кі.

— Без умоў на, ураж вае! — 
дзе ліц ца сва і мі мер ка ван ня мі 
ве тэ ран Вя лі кай Ай чын най вай-
ны, удзель нік вы зва лен ня Вар-
ша вы, узяц ця Бер лі на Пётр Кар-
пі ло віч. — Нам бы та кую тэх ні ку 
ў той час! Я ад до ма (Аўт. — ад 
Мін ска) да Эль бы да поўз з ад-
ным толь кі ку ля мё там Дзег ця ро-
ва. Ад нак гэ та не пе ра шка джа ла 
па 5 — 7 ча ла век у па лон браць. 
Праў да, сам два ра зы па ра не ны 
быў. Лі чы, два ра зы дзень на ра-
джэн ня свят кую: та ды, ка лі з'я-
віў ся на свет, і Дзень Пе ра мо гі. 
Вы ве да е це, што гэ та для мя не 
зна чыць? Мно гае. Я ўдзяч ны лё-
су, што маю маг чы масць у гэ тыя 
свя точ ныя дні ба чыць сон ца.

А яно, між ін шым, ужо за-
хо дзі ла, ка лі звод ная ро та га-
на ро вай вар ты вы сту па ла з 
пляц-кан цэр там. Больш чым 
100 юна коў пра дэ ман стра ва лі 
но выя эле мен ты і пе ра стра ен-
ні. Як заў сё ды, ава цый бы ло 
шмат.

На пры кан цы гле да чы ўба чы-
лі тэх ні ку аба рон ча га сек та ра 
эка но мі кі бе ла рус кай вы твор-
час ці. Пе рад тры бу на мі прай шлі 
ця га чы МЗКЦ, трак та ры МТЗ, 
кам бай ны «Па лес се», спец тэх-
ні ка «Амка дор».

За вяр шы ла ся ўра чыс тае 
шэс це па тры я тыч най ак цы яй 
«Спя ем гімн ра зам». Свя тыя 
для бе ла ру саў рад кі агуч ва лі не 
толь кі мін ча не і гос ці ста лі цы, 
якія са бра лі ся на ад ным з цэнт-
раль ных пра спек таў го ра да. 
Гімн спя ва лі ва ўсіх аб лас ных 
і ра ён ных цэнт рах кра і ны — лі-
чы, ва ўсіх ку точ ках Бе ла ру сі! 
Пас ля, ужо на змяр кан ні, не ба 
рас кве ціў свя точ ны са лют. Як 
і абя ца лі ар га ні за та ры, ён быў 
не звы чай на пры го жым, як і тое 
свя та, якое мы ма ем шчас це 
ад зна чаць кож ны год.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Но вы бу ды нак му зея 
гіс то рыі ВАВ пры цяг нуў 
да ся бе вель мі піль ную 
ўва гу. Ад нак пер шыя 
на вед валь ні кі ўба чы лі 
яшчэ не ўсе ці ка він кі. 
Учо ра ад кры ла ся вы ста ва 
«Пе ра мож цы — 
і ў твор час ці ра зам!»

ВОБ РА ЗЫ 
ЯК ЗБРОЯ

На ад крыц ці пры сут ні чаў 
дзяр жаў ны сак ра тар Са юз най 
дзяр жа вы Бе ла ру сі і Ра сіі Ры-
гор РА ПО ТА. Ура жа ны но вым 
му зе ем, Ры гор Аляк се е віч за-
явіў, што ана ла гаў яму на пост-
са вец кай пра сто ры ня ма. «Гэ та 
гран ды ёз нае збу да ван не па ахо-
пе тэ ма ты кі, роз ных ба коў, звя-
за ных з Вя лі кай Ай чын най вай-
ной», — ска заў Ры гор Ра по та. 
Дзярж сак ра тар вы ка заў над зею, 
што ў му зеі бу дзе прад стаў ле-
на не толь кі вы ста вач ная дзей-
насць: бу ды нак ста не (акра мя 
мес ца па лом ніц тва тых, хто хо ча 
да кра нуц ца да гіс то рыі) вя лі кім 
да след чым цэнт рам, дзе бу дзе 
пра во дзіц ца на ву ко вая пра ца. 
«Вай на па кі ну ла вель мі шмат 
прад ме таў для да сле да ван ня па-
лі тыч ных і ва ен ных гіс то ры каў. 
Коль кі коп' яў бы ло зла ма на, ка лі 
рас кры ва ла ся і ага ля ла ся праў-
да!» — за ўва жыў дзярж сак ра-
тар. Ён звяр нуў ува гу пры сут ных 
на наз ву экс па зі цыі «Пе ра мож-
цы — і ў твор час ці ра зам!» «Я 
заў сё ды за да ваў ся пы тан нем з 
на го ды та го, што ў пе ры яд ВАВ, 
на поў не ны па ку тай і кры вёю, 
ад зна чаў ся ўсплёск ве лі зар най 
коль кас ці тво раў у га лі не му зы-
кі, кі не ма та гра фіі, паэ зіі. Яны 
на поў не ны та кой пра ніз лі вай лі-
ры кай, якая не мо жа не кра наць 
лю дзей і ця пер. Гэ та тво ры най-
вы шэй ша га мас тац ка га ўзроў-
ню», — да даў Ры гор Ра по та. З 
ім па га дзіў ся мі ністр куль ту ры 
Бе ла ру сі Ба рыс СВЯТ ЛОЎ: 
«Ха ця мас тац тва і вай на — рэ чы 
не су мя шчаль ныя, тым не менш, 
му зы пад час вай ны не маў ча лі 
і, як во і ны, якія вы ка рыс тоў ва-
лі зброю на по лі бою, нес лі сі лу 
праз ство ра ныя воб ра зы».

700 ЭКС ПА НА ТАЎ 
ШТО ГОД

За пер шы дзень пра цы но вы 
бу ды нак Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны на ве да лі 4,5 ты ся чы ча ла-
век. Пра гэ та па ве да міў ды рэк-
тар му зея Мі ка лай СКО БЕ ЛЕЎ. І 
на ўрад ці ак тыў насць на вед ван ня 
зні зіц ца. Ці ка ва, што, ня гле дзя чы 
на ня даў няе ад крыц цё, ця пер па-
сту па юць за яў кі на на вед ван не 
му зея з-за мя жы. «Больш за ўсё 
зва ро таў з Поль шчы, Із ра і ля, Літ-
вы», — па дзя ліў ся ды рэк тар му-
зея. Ча ка ец ца, што но вы бу ды нак 
на ве да юць і прад стаў ні кі боль шас-
ці па соль стваў.

Акра мя та го, фон ды му зея кож-
ны год па паў ня юць 700-800 прад-
ме таў, у тым лі ку з-за мя жы. Гэ та 
пра да стаў ляе шмат вы ста вач ных 
маг чы мас цяў ра бот ні кам му зея. 
«Дзя ку ю чы вя лі кай пра цы на шых 
па пя рэд ні каў ство ра ны доб ры 
фонд для фар мі ра ван ня экс па зі-
цыі», — да дае Мі ка лай Ско бе леў. 
У пла нах му зея — пра цяг нуць да-
след чую пра цу па ўдзе ле зем ля-
коў у вы зва лен чым ру ху. Акра мя 
та го, спе цы я ліс ты ма юць на мер 
ак ты ві за ваць по шу ка вую пра цу 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. «Мы ўпэў-
не ны, што яшчэ мно гія му зей ныя 
экс па на ты, якія прад стаў ля юць вя-
лі кую каш тоў насць, зна хо дзяц ца ў 
цяж ка да ступ ных мес цах — ля сах, 
ба ло тах», — ска заў ды рэк тар.

АПОШ НЯЯ КАР ЦІ НА 
СА ВІЦ КА ГА

Экс па зі цыя вы ста вы «Пе ра-
мож цы — і ў твор час ці ра зам!» 
ство ра на на асно ве ка лек цый 
з му зей ных фон даў Бе ла ру сі і 
Ра сіі. Пра ект скла да ец ца з не-
каль кіх раз дзе лаў: «Мас так на 
вай не», «Мас так — пра па ган-
дыст-агі та тар», «Му зы не маў ча-
лі». На прык лад, пер шы раз дзел 
уклю чае тво ры рус кіх мас та коў, 
якія пра ца ва лі ў Бе ла ру сі і для 
якіх тэ ма на род най муж нас ці бы-
ла ад ной з вя ду чых у твор час ці. 
На вы ста ве прад стаў ле на больш 
за 100 прад ме таў і да ку мен таль-
ных фо та здым каў. Лейт ма тыў 
пра ек та — се рыя пей заж ных, 
жан ра вых і парт рэ тных за ма лё-
вак мас та коў, чые жыц цё выя і 
твор чыя па зі цыі вы зна чы лі ся 
ў га ды вай ны. Су вяз ное звя но 
экс па зі цыі — се рыя парт рэ таў 
удзель ні каў пар ты зан ска га ру ху 
Бе ла ру сі, вы ка на ных на род ным 
мас та ком РСФСР, за слу жа ным 
дзея чам мас тац тваў БССР Фё-
да рам Ма до ра вым. Мін ча не і 
гос ці ста лі цы так са ма ўба чаць 
кар ці ну «Стра тэ гі апе ра цыі «Баг-
ра ці ён». Гэ та апош няе па лат но, 
якое ства рыў для му зея Ге рой 
Бе ла ру сі, на род ны мас так Бе ла-
ру сі і СССР Мі ха іл Са віц кі. Вы-
ста ва бу дзе ад кры та для на вед-
ван ня два ме ся цы.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ДЗЕНЬ ЕД НАС ЦІ ДЗЕНЬ ЕД НАС ЦІ 
І ГО НА РУІ ГО НА РУ
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