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Дня мі ў Рэс пуб лі кан скай мас тац кай га-

ле рэі прэ зен та ва лі но вы твор чы пра ект, 

пры све ча ны тэ ме Вя лі кай Ай чын най вай-

ны. На экс па зі цыі прад стаў ле на больш за 

150 тво раў аў та раў, што на ле жаць да роз-

ных па ка лен няў: ад бы лых фран та ві коў, якія 

пе ра но сі лі на па лат но аса біс ты боль і ўспа-

мі ны пра ва ен нае лі ха лец це, да су час ных 

ма ла дых май строў, якія прад ста ві лі сваё 

ба чан не вай ны праз вы ву чэн не гіс та рыч на-

га ма тэ ры я лу і ўспа мі ны ве тэ ра наў.

«Свя та вы зва лен ня на шай кра і ны не мо-

жа быць ад зна ча на ад ным днём, тым больш, 

ка лі пры га даць, ад якой на ва лы мы вы зва лі-

лі ся, — ад зна чыў на ад крыц ці вы стаў кі стар-

шы ня Бе ла рус ка га са ю за мас та коў Ры гор 

СІТ НІ ЦА. — Та му гэ тай маш таб най рэс пуб лі-

кан скай вы стаў кай мы ро бім свой, мас тац кі 

ўнё сак у свят ка ван не, уша ноў ва ем баць коў 

і дзе даў, якія зда бы ва лі Пе ра мо гу, на блі жа лі 

вы зва лен не на шай Баць каў шчы ны. Ся род 

прад стаў ле ных кар цін звыш 60 — з фон даў 

са ю за мас та коў, гэ та ра ры тэт ныя па лот ны 

тых аў та раў, якія не толь кі ба чы лі Вя лі кую 

Ай чын ную вай ну на свае во чы, але зма га лі ся 

на фран тах, у пар ты зан скіх атра дах».

Так, з за па сні каў вый шлі да шы ро кай 

аў ды то рыі па лот ны Ле а ні да Шча мя лё ва, 

Гаў ры лы Ва шчан кі, Ба ры са Арак чэ е ва, Яў-

ге на Зай ца ва, Пят ра Мас лен ні ка ва, Іва на 

Ста се ві ча і мно гіх ін шых май строў, і гэ та 

без пе ра боль шан ня рос сып мас тац кіх скар-

баў. «Боль шасць з прад стаў ле ных ра бот я 

ба чы ла толь кі што за вер ша ны мі, яны яшчэ 

пах лі све жы мі фар ба мі, а по бач ста я лі іх 

аў та ры. Шка да, што та ды не бы ло ро зу му, 

каб за на тоў ваць усе іх нія ўспа мі ны пра па-

дзеі, ад люст ра ва ныя ў вы явах гэ тых тво раў. 

А ця пер ня ма боль шас ці з тых лю дзей, ня ма 

ў ка го спы таць, — су муе мас тацт ва знаў ца 

Ла ры са ФІН КЕЛЬ ШТЭЙН. — Але за ста-

ло ся іх няе мас тац тва, а ў ім — не пры ду ма-

ная гіс то рыя жыц ця на шых баць коў, на шай 

кра і ны».

Для ві цеб ска га мас та ка Ула дзі мі ра 

ВАЛЬ НО ВА Вя лі кая Ай чын ная вай на — 

глы бо ка аса біс тая тэ ма. У чэр ве ні 1944-га 

яго, хлоп чы ка пры клад на ча ты рох га до ва га 

ўзрос ту, па да бра лі лі та раль на ў тан ка вай 

ка ля і не пад Га рад ком са вец кія сал да ты. 

З пры чы ны ма лен ства з са бой «на Бер лін» 

не ўзя лі, ад пра ві лі ў дзі ця чы дом. Знач на 

паз ней, змя ніў шы за паў та ра дзя сят ка га доў 

тры дзет да мы ў Ра сіі, Ула дзі мір да ве даў ся, 

што яго ма ці рас стра ля лі як жон ку пар ты-

за на ў 1943-м, ста рэй шы брат Алік пра паў 

без вес так. Вы ра шыў знай сці хоць бы сва я-

коў па баць коў скай лі ніі, і гэ та ўда ло ся праз 

аб лас ную га зе ту: «свай го» пры зна лі цёт ка, 

дзед і баць ка, хоць і ба чыў апош ні раз сы на 

яшчэ зу сім ма лень кім... І хоць цеп лы ню ста-

сун каў з бліз кі мі Ула дзі мір Мі ка ла е віч ад чуў 

на ноў, але вай на, што ад ня ла ў яго ма ці, 

так і ся дзе ла за но зай у сэр цы — ба ле ла, не 

ад пус ка ла. На гэ ту тэ му ён зра біў мност ва 

жы ва піс ных і гра фіч ных ра бот, ка ла жаў, ін-

ста ля цый, якія ба чы ла пуб лі ка не толь кі ў 

Бе ла ру сі, але і ў роз ных га ра дах Гер ма ніі. 

Прад стаў ле ная на ця пе раш няй рэс пуб лі-

кан скай вы стаў цы ін ста ля цыя «Пры свя чаю 

па мя ці ма ці...» пра цяг вае гэ тую ж пра ніз лі-

вую лі нію — вай на як страш ная тра ге дыя, 

што зні шчае цэ лыя сем'і і ня-

се боль... 75 хус так жан чын, 

якія пе ра жы лі вы пра ба ван ні 

вай ны і пас ля ва ен на га ча су, 

злу ча ныя су ро вы мі чор ны мі 

ніт ка мі (лё су?) з пісь ма мі — 

фран та вы мі трох кут ні ка мі, 

да вед ка мі, па ха валь ны мі... 

Гэ та, да рэ чы, ад ска на ва ныя 

ко піі са праўд ных да ку мен-

таў. Яшчэ больш уз мац няе 

шчым лі вае па чуц цё са праўд-

нас ці акт ры са На цы я наль на-

га ака дэ міч на га тэ ат ра імя 

Яку ба Ко ла са Люд мі ла За-

гра бель ная, якая ства ры ла 

для ін ста ля цыі аб агуль не ны 

воб раз усіх сал дац кіх ма ці: 

яна пе ра бі рае і пе ра чыт вае пісь мы, неш та 

на шэпт вае, а мо, чы тае ма літ ву... «Мя не 

шмат га доў не ад пус кае тэ ма вай ны, — 

пры зна ец ца Ула дзі мір Валь ноў, — ха цеў, 

на рэш це, вы ка зац ца на поў ні цу і для ся бе 

па ста віць кроп ку ў ёй. Да рэ чы, хут ка бу-

дзе мая вы стаў ка ў Ра сіі — ка лі ад ве дзе нае 

па мяш кан не да зво ліць, па ка жу гэ ту ін ста-

ля цыю і там. Хоць, мне зда ец ца, ні дзе так 

глы бо ка, як у нас у Бе ла ру сі, не зра зу ме юць, 

што я ха цеў ска заць».

Прад стаў ні кі ця пе раш ня га па ка лен ня, 

ка неш не, не ўсе ве да юць, пра якую тра ге-

дыю рас па вя дае кар ці на Ні нэль Шчас най 

«Аб лін га», з вок наў яко га бу дын ка ко ліш няя 

пар ты зан ская су вяз ная і раз вед чы ца, бе ла-

рус кая і са вец кая мас тач ка Са фія Лі гля дзе-

ла на Пло шчу Пе ра мо гі, аль бо чыю па мяць 

уве ка ве чыў у сва ёй ра бо це брэсц кі мас так 

Эду ард Куф ко, які зве даў і жа хі ня мец ка га 

канц ла ге ра, і ле са па ва лы ГУ ЛА Га... Ад нак 

су час ныя мас та кі, вы ву ча ю чы ар хі вы і во пыт 

сва іх пе да го гаў, так са ма ры зык ну лі па ка-

заць, якой ба чыць вай ну па ка лен не, што пра 

яе толь кі чы та ла ў кніж ках ды ба чы ла ў філь-

мах. Вы ні кі гэ та га пе ра асэн са ван ня так са ма 

ўвай шлі ў экс па зі цыю: ка лі для ад ных вай-

на — не ад' ем ная част ка ся мей най гіс то рыі, 

якая за хоў ва ец ца праз га ды (Ігар Свян ціц кі, 

«Фо та зды мак дзе да»), то для дру гіх — міс-

тыч ная чор ная на ва ла (Іна Са ка ло ва-Ку бай, 

«Крум ка чы»), ге ра іч ны подз віг (Аляк сандр 

Ася доў скі, «Зні шчаль нік»). А для ка гось ці 

на огул гуль ня ў «вай нуш ку» на клят час тым 

ар ку шы са школь на га сшыт ка...

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК, фо та аў та ра.

...Ма ля ваць мож на алоў кам, 

ву га лем, аква рэл лю, але ем, 

пяс ком...

Мож на — сло ва мі.

Та кім чы нам, ма лю нак пер шы: 

ра ні ца, рэ дак цыя, ра бо ты, як ка-

жуць, з га ла вой, а тут яшчэ — 

дзве ры ад чы ня юц ца і...

— Ад га дай це, хто да вас прый-

шоў! — з па ро га пра па нуе жан чы-

на.

Мы — на ват не спра бу ем.

— ...З Па стаў, — з хіт рын кай 

пад каз вае гос ця. — За ха рэ віч...

— Тая са мая?! — ра дас ці не 

сха ваць. — Ні на Мар каў на?! 

Па эт ка-на стаў ні ца? Гу ма рыст ка!

...Праз га ды — кар ці на дру гая.

Па ста вы. Дзень пісь мен ства. 

Стэнд «Звяз ды». Там мы рас-

клад ва ем рэ клам ную пра дук цыю, 

ла дзім кон курс на най леп шыя рад-

кі пра га зе ту і лап ці, пры ма ем гас-

цей...

— Ну, ад га дай це, хто да вас прый-

шоў, — пра па нуе рап там адна з іх 

і тым са мым, што на зы ва ец ца, вы-

бі вае гле бу з-пад ног, бо амаль год 

та му Ні ны Мар каў ны не ста ла...

— А я, — ні бы «счы таў шы» дум кі, 

ка жа нам гос ця, — яе дач ка: Люд мі ла 

Ку ры ло віч.

Та ды пад час раз мо вы мы да ве-

да лі ся, што яна — так са ма на стаў-

ні ца, на мес ні ца ды рэк та ра ад ной 

з мас коў скіх гім на зій, кан суль тант 

Дэ парт амен та са цы яль най па лі ты-

кі Па ста ян на га Ка мі тэ та Са юз най 

дзяр жа вы. А яшчэ (гэ та ўжо све жая 

ін фар ма цыя)... мас тач ка.

Што ці ка ва, вось гэ тую, но вую пра-

фе сію спа да ры ня Люд мі ла зай ме ла 

зу сім ня даў на і... за ней кія ча ты ры 

га ды не прос та на пі са ла, — па спе ла 

вы ста віць дзя сят кі сва іх кар цін, ад-

на з якіх — парт рэт «Муд расць» (на 

здымку) — пе ра маг ла ў кон кур се жы-

ва пі су на тыд ні мас тац тваў Грэ цыі.

Уба чыць гэ ту ра бо ту (як і шэ раг ін-

шых) мо гуць і зем ля кі Люд мі лы Ку ры-

ло віч: у Мін ску, у га ле рэі «Уні вер сі тэт 

куль ту ры», ад кры ла ся яе пер са наль-

ная вы стаў ка, мэ та якой, па сло вах 

мас тач кі, «па ка заць, што і ў 50 мож на 

па чаць но вае жыц цё, но вую спра ву, 

якая бу дзе пры но сіць за да валь нен не 

не толь кі та бе — ін шым так са ма».

Да рэ чы, наз ву для вы стаў кі — 

«Свет лая па мяць ду шы» — спа да-

ры ня Люд мі ла за па зы чы ла: ме на ві та 

так на зы ваў ся збор нік вер шаў яе ма-

ту лі. На жаль, апош ні.

Ва лян ці на ДОЎ НАР, 

фота аўтара.

У аў та ма ты за ва ны банк да-

ных «Кні га па мя ці Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь» уне се ны ўлі ко выя 

за пі сы пра мес цы па ха ван ня 

больш чым 2,8 міль ё на ча ла-

век, якія за гі ну лі пад час вай ны. 

На жаль, звест кі ўста ноў ле ныя 

толь кі пра пры бліз на 527 ты сяч 

з іх. І, як за ўва жыў на чаль нік 

упраў лен ня па ўве ка ве чан ні 

па мя ці аба рон цаў Ай чы ны і 

ах вяр вой наў Уз бро е ных Сіл 

Мі ніс тэр ства аба ро ны Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь Сяр гей ВА РА НО-

ВІЧ, пра цы по шу ка ві кам хо піць 

яшчэ на доў гія га ды.

Толь кі за мі ну лы год на дзярж-

улік бы ло пры ня та 44 во ін скія 

па ха ван ні і 17 па ха ван няў ах вяр 

вой наў. У вы ні ку пра вя дзен ня 

ар хіў на-да след чыц кай ра бо ты 

ва ен ны мі ка мі са ры я та мі, гра мад-

скі мі аб' яд нан ня мі, гра ма дзя на мі 

ў 2018 го дзе бы лі ўне се ны звест-

кі пра 12 ты сяч за гі ну лых, а за 

гэ ты год удак лад не на і ўне се на 

ў аў та ма ты за ва ны банк да ных 

ін фар ма цыя ўжо больш чым пра 

шэсць ты сяч ча ла век.

У 2018 го дзе на рэа лі за-

цыю дзярж пра гра мы на 2015—

2020 га ды па ўве ка ве чан ні за-

гі ну лых пры аба ро не Ай чы ны і 

за ха ван ні па мя ці ах вяр вой наў 

вы дат ка ва на больш за два міль-

ё ны руб лёў. Мяс цо вы мі ўла да-

мі ле тась пра ве дзе ны ра монт 

больш чым на ча ты рох ты ся чах 

ма гіл вай скоў цаў і ах вяр вой наў. 

На ме ма ры яль ныя плі ты на не се-

ны звест кі больш чым пра дзе-

вяць ты сяч ча ла век.

52-і асоб ны спе цы я лі за ва ны 

по шу ка вы ба таль ён ле тась пра-

во дзіў рас коп кі на 67 аб' ек тах 

на тэ ры то рыі 34 ра ё наў усіх аб-

лас цей, на пя ці дзе ся ці з іх бы лі 

зной дзе ны па рэшт кі за гі ну лых. 

Для да лей ша га пе ра за ха ван ня 

мяс цо вым вы ка наў чым і рас па-

рад чым ор га нам бы лі пе ра да-

дзе ны 1913 ах вяр вой наў, з іх 

1787 за гі ну лі ў га ды Вя лі кай Ай-

чын най, 106 — пад час Пер шай 

су свет най, 10 — у хо дзе вай ны 

1812 го да. Па вы ні ках па ля вых 

по шу ка вых ра бот уста ноў ле ны 

ім ёны 55 за гі ну лых. Пры чым 

«сал да там па мя ці» ўда ец ца ад-

наў ляць ім ёны во і наў не толь-

кі апош няй вай ны. Так, пад час 

рас ко пак у Па стаў скім ра ё не 

бы лі пад ня ты астанкі дзя сят ка 

сал дат ім пе ра тар скай ар міі ча-

соў Пер шай су свет най. По шу-

ка ві кі знай шлі тут дзве гіль зы 

з за піс ка мі, якія, ня гле дзя чы на 

тое што яны больш за сто га доў 

пра ля жа лі ў зям лі, мож на пра-

чы таць. Ад но з ім ён ужо вя до ма, 

над дру гім пра цу юць у ар хі вах.

Ся род буй ных зна хо дак мі-

ну ла га го да — ня ўлі ча нае па-

ха ван не на ўскрай ку Ня сві жа ў 

пяс ча ным кар' е ры. По шу ка выя 

ра бо ты за цяг ну лі ся на тры ме-

ся цы — бы лі зной дзе ны астанкі 

1035 мір ных гра ма дзян і 32 ва-

ен на па лон ных Чыр во най ар міі, 

рас стра ля ных ня мец ка-фа шысц-

кі мі за хоп ні ка мі.

Пад час по шу ка вых ра бот ка-

ля вёс кі Да вы да ві чы Ка лін ка віц-

ка га ра ё на быў зной дзе ны ор дэн 

Аляк санд ра Не ўска га, па ну ма ры 

бы ло ўста ноў ле на імя яго ўла-

даль ні ка — стар ша га лей тэ нан-

та, ка ман дзі ра мі на мёт най ро ты. 

Уз на га ро да бы ла пе ра да дзе на 

пля мен ні ку — Ге рою Са вец ка-

га Са ю за, лёт чы ку-кас ма на ўту 

Аляк санд ру Вік та рэн ку.

За пяць ме ся цаў бя гу ча га 

го да пры ня та на ўлік 20 па ха-

ван няў сал дат і шэсць — ах вяр 

вой наў. Уся го ж на 1 чэр ве ня на 

ўлік па стаў ле на 7732 па ха ван ні. 

Як за ўва жыў Сяр гей Ва ра но віч, 

ка лі ў мі ну лым пры вы зна чэн ні 

мес цаў для рас ко пак ары ен та-

ва лі ся на звест кі ві да воч цаў, то 

сён ня па ля вым ра бо там па пя-

рэд ні чае ар хіў на-да след чыц кая 

пра ца. Сва бод ны до ступ у ін-

тэр нэт, рас сак рэ ча ныя ар хіў ныя 

да ку мен ты да па ма га юць зна хо-

дзіць каш тоў ную ін фар ма цыю. 

Пра цу юць по шу ка ві кі і з кар тай 

1946 го да, на якой па зна ча лі ся 

ня ўлі ча ныя во ін скія па ха ван ні. 

Пас ля Вя лі кай Ай чын най вай ны 

па ста но вай Са ве та на род ных 

ка мі са раў бы ло пры ня та ра-

шэн не аб уз буй нен ні па ха ван-

няў, пе ра но се астанкаў з роз ных 

мес цаў у адзі ныя брац кія ма гі лы 

і ства рэн ні ме ма ры яль ных комп-

лек саў. Але ў тыя ча сы з пры чы-

ны не да хо пу люд скіх рэ сур саў, 

скла да на га эка на міч на га ста но-

ві шча та кія ра бо ты не ўсю ды бы-

лі пра ве дзе ны і на мес цах та кіх 

па ха ван няў яшчэ трэ ба пра во-

дзіць по шу ка вую пра цу.

На гэ ты год за пла на ва ны ра-

бо ты на 96 аб' ек тах, на да дзе-

ны мо мант ужо ад пра ца ва ны 34. 

Мяс цо вым вы ка наў чым і рас па-

рад чым ор га нам для пе ра за-

ха ван няў пе ра да дзе ны астанкі 

1500 за гі ну лых, уста ноў ле ны 

звест кі пра 13 ча ла век, якія не 

вяр ну лі ся з Вя лі кай Ай чын най 

вай ны.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

Нязгаснае святло 
ду шы

Бе ла русь па мя таеБе ла русь па мя тае

Трэ ба вяр нуць 
яшчэ ты ся чы ім ёнаў...

Культ асве таКульт асве та

Соф'я Лі. Дзень Пе ра мо гі.

ГІСТОРЫЯ Ў ФАР БАХ
У Мін ску ад кры ла ся рэс пуб лі кан ская вы стаў ка, пры све ча ная 
75-год дзю вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў


