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БУ ДУ ЧЫ МІ ПА КА ЛЕН НЯ МІ
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— У кан тэкс це раз мо-

вы пра гіс та рыч ную па-

мяць не маг чы ма абы сці 

га лоў ны, зна ка вы аб' ект 

Брэст чы ны — Брэсц-

кую крэ пасць. Пра па ную, 

Юрый Ві толь да віч, па чаць 

раз мо ву ме на ві та пра крэ-

пасць. Якое ва ша аса біс тае 

ўспры ман не ме ма ры яль-

на га комп лек су «Брэсц-

кая крэ пасць-ге рой»? Ці 

змя ні ла ся яно ця пер, ка лі 

крэ пасць да во дзіц ца на-

вед ваць з роз ны мі афі-

цый ны мі дэ ле га цы я мі?

— Ус пры ман не не асаб-

лі ва змя ні ла ся. Брэсц кую 

крэ пасць маё па ка лен не 

ве дае са школь ных га доў, 

да во дзі ла ся бы ваць тут на 

эк скур сі ях. З па зі цыі ўзрос-

ту, жыц цё ва га во пы ту, не-

су мнен на, лепш усве дам ля-

еш знач насць, маш таб насць 

пом ні ка як сім ва ла муж нас ці 

аба рон цаў Ра дзі мы. Не толь-

кі мы ў Бе ла ру сі — амаль 

увесь свет ве дае пра подз віг 

сал да таў і афі цэ раў гар ні зо-

на, якія без су вя зі, у поў ным 

ін фар ма цый ным ва ку у ме, а 

по тым і без ежы, амаль без 

ва ды, ме ды ка мен таў зма-

га лі ся, вы кон ва лі свой вай-

ско вы аба вя зак. Усім вя до-

ма пра подз віг ма ё ра Гаў-

ры ла ва, яко му на ват во раг 

ад даў да ні ну па ва гі. Гэ та ж 

бяз дон ная кры ні ца ў спра ве 

па тры я тыч на га вы ха ван ня 

ма ла до га па ка лен ня!

За час функ цы я на ван ня 

ме ма ры яль на га комп лек су 

яго на ве да лі 25 міль ё наў 

ча ла век. А ця пер, у Год гіс-

та рыч най па мя ці, мы на зі-

ра ем, як рас це ці ка васць з 

бо ку дзя цей, мо ла дзі, пры-

яз джа юць цэ лы мі кла са мі, 

ка лек ты ва мі. Ста ла тра ды-

 цы яй на пло шчы Цы ры ма ні я-

 лаў школь ні кам ус ту паць у 

пі я не ры, во і нам пры но сіць 

пры ся гу, сту дэн там атрым-

лі ваць сту дэнц кія бі ле ты. 

А яшчэ, што важ на, крэ-

пасць ста ла част кай жыц-

ця лю бо га брас таў ча ні на. 

Кож ныя вы хад ныя за ўва-

жа ем ма ла дыя па ры, якія 

пас ля рэ гіст ра цыі шлю бу 

едуць сю ды ўсклас ці квет-

кі, ба чым сем'і, якія мес цам 

для пра гу лак з дзець мі вы-

бі ра юць крэ пасць і, та кім 

чы нам, да юць пер шыя ўро-

кі па тры я тыз му на ся мей-

ным уз роў ні.

А што да ты чыцца дэ ле га-

цый, ні вод ная, зда ец ца, не 

мі нае Брэсц кую крэ пасць. 

Усе на шы гос ці, як пра ві ла, 

са мі вы каз ва юць жа дан не 

па чы наць пра гра му зна хо-

джан ня ў Брэс це ме на ві та з 

да ні ны па мя ці муж ным аба-

рон цам і ўскла да юць квет-

кі да Веч на га агню. Вель мі 

мно гія за тым на вед ва юць 

му зеі. Доб ра, што ме ма ры-

яль ны комп лекс раз ві ва ец-

ца. Но выя му зеі на паў ня юц-

ца змес там з пры цяг нен нем 

су час ных ін тэр ак тыў ных 

тэх на ло гій. Тры но выя экс-

па зі цыі — «Му зей вай ны — 

тэ ры то рыя мі ру», «Ле та піс 

Брэсц кай крэ пас ці», экс па-

зі цыя, пры све ча ная аба ро не 

Ус ход ня га фор ту, — ство ра-

ны ў рам ках пра ек та Са юз-

най дзяр жа вы Бе ла ру сі і 

Ра сіі. Рэ кан стру я ва ны Пя ты 

форт стаў асоб ным му зе-

ем. Ёсць за дум кі, пра ек ты 

на да лей шае раз віц цё крэ-

пас ці ме на ві та пры са дзей-

ні чан ні Са юз най дзяр жа вы. 

Гэ та наш аба вя зак пе рад бу-

ду чы мі па ка лен ня мі — за ха-

ваць Брэсц кую крэ пасць як 

сім вал стой кас ці і муж нас ці 

яе аба рон цаў.

— На жа лоб ным мі-

тын гу 22 чэр ве ня вы га-

ва ры лі, што ў хо дзе рас-

сле да ван ня кры мі наль-

най спра вы аб ге на цы дзе 

на Брэст чы не вы яў ле на 

26 ра ней не вя до мых мес цаў 

зні шчэн ня мір ных гра ма-

дзян, а ўся го бы ло раз бу-

ра на і зні шча на больш за 

800 на се ле ных пунк таў у 

рэ гі ё не. Якая ра бо та пра-

во дзіц ца па за ха ван ні па-

мя ці ў рай цэнт рах, аг ра-

га рад ках, на ват у ма лых, 

ад да ле ных вёс ках?

— Прэ зі дэн там на шай 

кра і ны 2022 год аб' яў ле ны 

Го дам гіс та рыч най па мя ці 

ў тым лі ку і для та го, каб 

на га даць усім, і най перш 

ма ла до му па ка лен ню, пра 

тра гіч ныя ста рон кі на шай 

гіс то рыі, каб абу дзіць па-

мяць там, дзе яна ста ла 

кры ху за ту хаць. У ста сун-

ках, асаб лі ва з гас ця мі рэ-

гі ё на, я не раз на гад ваў аб 

тым, што прак тыч на кож ны 

на се ле ны пункт Брэст чы ны 

мае су мную, а то і тра гіч ную 

ста рон ку пе ры я ду ва ен на га 

лі ха лец ця. Свед чан нем та-

му — амаль ты ся ча дзвес це 

пом ні каў і па мят ных мес цаў, 

з якіх — 407 брац кіх ма гіл, 

22 вай ско выя па ха ван ні, 

14 ме ма ры яль ных комп лек-

саў, 73 абел іс кі, 343 пом ні кі, 

11 стэл. Усе яны пад трым-

лі ва лі ся ў на леж ным ста не 

і ра ней. А ця пер у ра ё нах, 

сель са ве тах ак ты ві за ва лі гэ-

тую ра бо ту. Мяс цо вая ўла да 

вы ка рыс тоў вае бюд жэт ныя 

гро шы, пры цяг вае спон сар-

скія срод кі. Мно гія пом ні кі, 

абел іс кі сё ле та пе ра жы лі 

ра монт, рэ кан струк цыю, 

атры ма лі но вае аб ліч ча. 

22 са ка ві ка, у дзень па мя ці 

спа ле ных вё сак, у Пін скім 

ра ё не ад кры лі аб ноў ле ны 

па мят ны знак у вёс цы Лю-

бель-Поль, спа ле най у 1943 

го дзе. Пом нік там быў і ра-

ней, але яго ка рэн ным чы-

нам ад на ві лі, пра вя лі доб ра-

ўпа рад ка ван не, у тым лі ку 

і за гро шы, за роб ле ныя на 

рэс пуб лі кан скім су бот ні ку.

Зу сім ня даў на ад кры лі 

аб ноў ле ны пом нік у вёс цы 

За дуб'е Ган ца віц ка га ра ё-

на. Гэ ты шмат па кут ны на-

се ле ны пункт га рэў двой-

чы — у кан цы 1943 го да і 

па чат ку 1944-га. Па мят ныя 

ме ра пры ем ствы пра хо дзі лі 

фак тыч на ва ўсіх ра ё нах, 

80-год дзе тра гіч ных па дзей 

згад ва лі ў Драм лё ве Жа бін-

каў ска га ра ё на, у Да ма ча-

ве, дзе гіт ле раў цы зні шчы лі 

вы ха ван цаў дзі ця ча га до ма, 

у Пін ску і Брэс це прай шлі 

жа лоб ныя ме ра пры ем ствы 

з на го ды 80-й га да ві ны зні-

шчэн ня ге та.

Ха чу ад зна чыць вя лі кую 

ра бо ту пра ку ра ту ры па ад-

наў лен ні гіс та рыч най па мя ці. 

Прэ зен та цыі вы дан ня «Без 

тэр мі ну даў ні ны. Брэсц кая 

воб ласць», якія са бра лі сот ні 

лю дзей ва ўсіх ра ё нах, ста лі 

сур' ёз най раз мо вай аб сут-

нас ці фа шыз му і на цыз му, 

аб звер ствах за хоп ні каў на 

на шай зям лі. Важ на, што не 

толь кі да рос лую аў ды то рыю 

збі ра лі па доб ныя ме ра пры-

ем ствы. Пра ку рор скія ра-

бот ні кі пад рых та ва лі шэ раг 

вы стаў на гэ тую тэ му, якія 

на вед ва лі школь ні кі пад час 

ка ні кул, а не ка то рыя вы ста-

вы зра бі лі пе ра соў ны мі, іх 

прад ста ві лі ў шко лах і ін шых 

на ву чаль ных уста но вах. Пра 

гэ та трэ ба га ва рыць з ма ла-

дым па ка лен нем, га ва рыць 

праў дзі ва з ліч ба мі, фак та мі, 

пры кла да мі з гіс то рыі свай го 

ра ё на, на се ле на га пунк та.

— У хо дзе ра бо ты ад-

кры ва юц ца но выя ім ёны, 

ства ра юц ца но выя пом-

ні кі, ад кры ва юц ца ме ма-

ры яль ныя дош кі лю дзям 

роз ных на цы я наль нас цяў. 

Бе ла ру сы ўдзяч ныя ў сва-

ёй па мя ці...

— Як трап на ска заў па эт, 

гэ та трэ ба не мёрт вым — гэ-

та трэ ба жы вым. Вель мі па-

ка заль ная ў гэ тым сэн се па-

дзея, што ад бы ла ся ле там у 

Пін скім ра ё не. У вяс ко вым 

школь ным му зеі доў гія га-

ды за хоў ва ла ся ін фар ма цыя 

пра Ге роя Са вец ка га Са ю за 

Дзміт рыя Тра ма са ва. У 1944 

го дзе 18-га до вы сяр жант 

адзін зні шчыў ка ля ро ты 

сал дат пра ціў ні ка і за бяс-

пе чыў тым са мым па спя хо-

вае фар сі ра ван не ра кі Стыр 

для свай го пад раз дзя лен ня. 

Гэ тым ле там удзяч ныя па-

ле шу кі год на ўша на ва лі 

па мяць ге роя, у го нар ура-

джэн ца Пад мас коўя з'я віў ся 

бюст у вёс цы Ла па ці на. А ў 

жніў ні ў Мах роў скім сель-

са ве це Іва наў ска га ра ё на 

ад кры лі пом нік бай цам пар-

ты зан ска га атра да імя Кас-

цюш кі, ура джэн цам Укра і ны 

поль скай на цы я наль нас ці, 

якія за гі ну лі ў баі з фа шыс-

та мі. На гіс та рыч най ра дзі-

ме даў но за бы лі ся пра подз-

віг зем ля коў, а мы па мя та-

ем і ша ну ем усіх, хто зма-

гаў ся з ка рыч не вай чу мой 

ХХ ста год дзя. На прык лад, у 

Брэсц кай крэ пас ці зма га лі ся 

во і ны 30 на цы я наль нас цяў і 

на род нас цяў. Усе яны ў на-

шым усве дам лен ні — ге роі, 

вар тыя веч най па мя ці.

— Ра бо та па ўве ка ве-

чан ні па мя ці ва ен ных па-

дзей пра цяг ва ец ца. Што 

ў пла нах на най блі жэй шы 

час?

— Яшчэ ле тась бы ло 

аб' яў ле на, што прый шоў 

час уз вес ці год ны пом нік 

ва ўро чы шчы Брон ная Га ра 

Бя ро заў ска га ра ё на. Гэ та 

мес ца асаб лі вае на кар це 

Брэст чы ны. Там бы ло зні-

шча на больш за 50 ты сяч 

ча ла век, боль шасць з іх — 

вяз ні брэсц ка га і на ва коль-

ных ге та. Там ля жаць яў рэі, 

бе ла ру сы, рус кія — усе мір-

ныя жы ха ры, а так са ма ва-

ен на па лон ныя, якіх пры му сі-

лі па ліць тру пы, каб сха ваць 

сля ды зла чын ства, а по тым 

рас стра ля лі як не па трэб ных 

све дак. Ужо рас пра ца ва ны 

ар хі тэк тур ны пра ект бу ду ча-

га ме ма ры я лу. Пры клад ны 

кошт скла дзе ка ля 12 міль ё -

наў руб лёў. Пад час ві зі ту да 

нас ча со ва га па ве ра на га ў 

спра вах Із ра і ля Цві Мір кі на 

я пра па на ваў із ра іль ска му 

бо ку да лу чыц ца да пра ек та. 

Дып ла мат вы со ка аца ніў на-

шы на ма ган ні ў спра ве за ха-

ван ня гіс та рыч най па мя ці.

У пла нах — не толь кі 

маш таб ныя пра ек ты, па-

доб ныя та му, што бу дзе ў 

Брон най Га ры. Амаль кож-

ны сель са вет мае пла ны 

па доб ра ўпа рад ка ван ні, 

аб наў лен ні, ра мон це аль бо 

рэ кан струк цыі пом ні каў, і 

гэ та вель мі важ на. Кож ны 

па мят ны знак па ві нен вы гля-

даць год на.

— Год гіс та рыч най па-

мя ці пра ду гледж вае не 

толь кі па мяць пра ва ен ныя 

па дзеі — тут, не су мнен на, 

больш шы ро кі сэнс. Гэ та і 

вяр тан не з ня бы ту ім ёнаў, 

па мя ці пра гіс та рыч ныя 

па дзеі даў ні ны і ня даў ня-

га ча су. Пра па ную па га ва-

рыць пра ра бо ту ў гэ тым 

кі рун ку.

— Вя до ма, мы га на рым-

ся сва ім мі ну лым, па мя та ем 

яго. На Брэст чы не вя дзец-

ца вя лі кая ра бо та па ад ра-

джэн ні гіс то ры ка-куль тур-

най спад чы ны. Пра цяг ва-

ец ца рэ кан струк цыя на шых 

жам чу жын — Ру жан ска га 

па ла ца ва-пар ка ва га комп-

лек су Са пе гаў і Ко саў ска га 

па ла ца. Ру жан скі па лац — 

гэ та маштабны пра ект, яго 

ад ра джэн не рас цяг нец ца на 

мно гія га ды і, маг чы ма, дзе-

ся ці год дзі. Сён ня ён з'яў ля-

ец ца ад ной са сла ву тас цяў 

кра і ны, там пра цуе доб ры 

му зей, яго на вед ва юць ту-

рыс ты. Та кім чы нам лю дзі 

зна ё мяц ца з на шай гіс то ры-

яй. Ра бо та ў Ко саў скім па-

ла цы на блі жа ец ца да за вяр-

шэн ня, гэ та цу доў ны пом нік 

ар хі тэк ту ры, які свед чыць 

аб куль тур ным раз віц ці на-

шых тэ ры то рый у мі ну лым. 

Па спя хо ва ідзе рэ кан струк-

цыя кап лі цы Ажэш каў у Дра-

гі чын скім ра ё не. Дзя ку ю чы 

фі нан са ван ню з фон ду Прэ-

зі дэн та ча ка ец ца ад крыц цё 

аб' ек та ўжо ў на ступ ным 

го дзе.

Мы пом нім не толь кі ге ро-

яў вай ны, але і ге ро яў пра цы, 

ге ро яў мір ных дзён. Сё ле та 

на ма лой ра дзі ме, у Та ма-

шоў цы, ад зна чы лі 80-год дзе 

лёт чы ка-кас ма на ўта, двой-

чы Ге роя Са вец ка га Са ю за 

Пят ра Клі му ка. Яшчэ ад на го 

двой чы Ге роя, але Са цы я-

ліс тыч най Пра цы — Ула дзі-

мі ра Бя ду лю — ус па мі на лі ў 

маі з на го ды 95-й га да ві ны з 

дня на ра джэн ня.

У Ба ра на ві чах у кан цы 

вяс ны ад кры лі ме ма ры ял 

у го нар ге ро яў-лёт чы каў 

Анд рэя Ні чы пор чы ка і Мі-

кі ты Ку ка нен кі, якія паў та-

ры лі подз віг пер ша га Ге роя 

Бе ла ру сі Ула дзі мі ра Кар-

ва та. Да рэ чы, праз тры дні 

пас ля на зва на га жа лоб нае 

ме ра пры ем ства прай шло і 

на мес цы подз ві гу Кар ва та. 

Ні ўдзяч ныя жы ха ры мяс ці-

ны, ні ба я выя та ва ры шы, ні 

гра мад скасць не за бы ва юць 

подз віг ге роя, хоць прай ш-

ло 26 га доў. І ў гэ тым, лі-

чу, на ша сі ла — ва ўмен ні, 

у маг чы мас ці ўсве дам ляць 

ду хоў ную вар тасць подз ві гу, 

вы но сіць з та кіх па дзей уро-

кі, якія з'яў ля юц ца асноў ным 

фун да мен там для вы ха ван-

ня па тры я тыз му.

— Са мы час па га ва-

рыць пра не ка то рыя вы-

ні кі Го да гіс та рыч най па-

мя ці, яго ўро кі, пра якія вы 

ўжо част ко ва ска за лі, пра 

за да чы, вы ра шэн не якіх 

ста не ла гіч ным пра ця гам 

па ча та га.

— Вы ні кі пад во дзіць, ві-

даць, ра на, — мож на га ва-

рыць пра ней кія пра меж ка-

выя эта пы, на быт кі. Ра дуе 

тое, што ра бо та, пра якую 

вя ла ся га вор ка, аха пі ла 

ўсе слаі гра мад ства, усе 

ка лек ты вы, усе тэ ры то рыі. 

Мож на га ва рыць пра маш-

таб ныя ме ра пры ем ствы, 

та кія, як мы пра во дзім на 

22 чэр ве ня: гэ та і «Ноч па-

мя ці» ў крэ пас ці з жа лоб ным 

мі тын гам пе рад сві тан нем і 

вя лі кай рэ кан струк цы яй па-

дзей, з аб шыр най пра гра-

май, якая ўклю чае кан фе-

рэн цыі і круг лыя ста лы. 

Да та кіх ме ра пры ем стваў 

мож на ад нес ці і бе ла рус ка-

ра сій скі «Цяг нік Па мя ці» 

для мо ла дзі. Але не менш 

важ ная ра бо та ў кож най 

шко ле, у кож най біб лі я тэ-

цы, му зеі на ват з не вя лі кай 

коль кас цю на вед валь ні каў. 

Ска жам, Брэсц кі аб лас ны 

края знаў чы му зей зла дзіў 

ці ка выя пра ек ты «Ге роі бы-

лых ча соў» пра ге ра іч ных 

ура джэн цаў Брэст чы ны, 

аль бо змяс тоў ную вы ста ву 

фран та вых трох ву голь ні каў 

«Жы выя рад кі вай ны».

На прык лад, Іва наў скі 

тэ ры та ры яль ны цэнтр са-

цы яль на га аб слу гоў ван ня 

на сель ніц тва ажыц ця віў 

пра ект «Мы ро дам з вай-

ны», у хо дзе яко га са бра лі 

ўні каль ныя фо та здым кі ча-

соў Вя лі кай Ай чын най вай-

ны. На ад крыц цё прый шлі 

лю дзі роз ных па ка лен няў, 

у тым лі ку ма ла лет нія вяз ні 

фа шыз му і дзе ці вай ны.

І, што важ на, шэ раг пра-

ек таў ад ра зу бы лі за яў ле ны 

як спра вы на не каль кі га доў, 

та кія, як пра ект аб лас ной 

біб лі я тэ кі «Брэст чы на ў асо-

бах». У хо дзе яго ма ла дыя 

бу дуць зна ё міц ца з зем ля-

ка мі, да стой ны мі і па ва жа-

ны мі людзь мі, хто пе ра жыў 

скла да ны пас ля ва ен ны час, 

хто сва ёй руп лі вас цю ро біць 

Брэст чы ну па спя хо вай і па-

зна валь най.

Зна чыць, ра бо та пра цяг-

нец ца. Го дам гіс та рыч най 

па мя ці за да дзе ны тон, на-

да дзе ны ім пульс, а за да-

чы па ша на ван ні мі ну ла га, 

па тры я тыч ным вы ха ван ні, 

якое ня змен на грун ту ец ца 

на ве дан ні гіс то рыі, за ста-

юц ца. Зна чыць, бу дзем іх 

вы ра шаць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Фо та Ва ле рыя КА РА ЛЯ.


