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Аса біс таеАса біс тае  

ВЕСТ КІ З НЕ БЫЦ ЦЯ,
або Як су час ныя тэх на ло гіі да па ма га юць 

да ве дац ца пра на шых прод каў
Лёс ма іх баць коў, свет лая ім па мяць, ні бы та ра ман, як і ў 
боль шас ці прад стаў ні коў іх па ка лен ня. Асаб лі вы ён быў і ў 
май го дзе да па мат чы най лі ніі, цес ця ў свой час га лоў на га 
рэ дак та ра га зе ты «Звяз да» Ар ка дзя Апа на са ві ча Тоў сці ка. 

З ма лен ства мы з бра там Аляк се ем ве да лі, што на ша ма ма асі ра це-
ла ў час Вя лі кай Ай чын най вай ны. Баць ка за гі нуў на фрон це, ма ці — у 
ты ле. Мы іх ні ко лі не ба чы лі. Жы лі 
яны ў Но ва сі бір скай воб лас ці, ку-
ды пе ра еха лі з Бе ла ру сі ў са ка ві ку 
1926 го да. Там, у Сі бі ры, на ра дзі-
ла ся мая ма ці, Але на Ры го раў на.

Ад яе мы кры ху ве да лі пра 
сва іх прод каў, пра знеш ні вы гляд 
ба бу лі і дзя ду лі мер ка ва лі толь кі 
па фо та здым ках. Су час ныя тэх-
на ло гіі зра бі лі маг чы мым больш 
дак лад на да ве дац ца пра сва іх 
род ных. Ня даў на з Дзяр жаў на-
га ар хі ва Но ва сі бір скай воб лас-
ці я атры ма ла да ку мен таль ныя 
звест кі пра свай го дзе да Ры го ра 
Яф рэ ма ві ча Ба ра ба на ва, удзель-
ні ка Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Яны бы лі пла на вы мі пе ра ся-
лен ца мі — так у сва ёй бія гра фіі 
азна чаў сам Ры гор Яф рэ ма віч, 
се ля нін з вёс кі Ка ця лё ва Го рац-
ка га ра ё на ця пе раш няй Ма гі лёў-
скай воб лас ці. Пе ра езд са праў ды 
быў та кім: сям'я вя лі кая, а зям лі ме ла ма ла. Вось і па еха лі асвой ваць 
но выя пло шчы, атры маў шы пры гэ тым знач ныя гро шы ад са вец кай 
ула ды на ўлад ка ван не.

Да пе ра ез ду ў За ход нюю Сі бір Ры гор Ба ра ба наў слу жыў у Чыр-
во най Ар міі, за тым — доб ра ах вот ні кам у Го рац кай па вя то вай мі лі-
цыі, пра ца ваў сак ра та ром род на га Ка ця леў ска га сель са ве та. Да 
гэ та га ў 1917 го дзе не каль кі ме ся цаў ад быў у цар скай ар міі, ку ды 
быў пры зва ны да рэ ва лю цыі. Меў звы чай ную для ся лян ска га хлоп-
ца аду ка цыю: ча ты ры кла сы сель скай шко лы. Ужо ў Но ва сі бір ску 
скон чыў шас ці ме сяч ныя кур сы нар ка ма за бес пя чэн ня, ву чыў ся ў 
края вой шко ле сель ска га бу даў ніц тва. Бы лі ў яго і тры вы мо вы па 
пар тый най лі ніі: на прык лад, за тое, што ся ло не зда ло за пла на ва ную 
коль касць хле ба. Але, як ста іць у аса біс тым ліст ку, дзед прай шоў 
«чыст ку», і ўсе пар тый ныя спаг нан ні бы лі зня ты.

Да вай ны Ры гор Ба ра ба наў пра ца ваў сак ра та ром, стар шы нёй 
сель скіх са ве таў не каль кіх ра ё наў Но ва сі бір скай воб лас ці. Ма ці 
рас каз ва ла, што «кі да лі» дзе да на са мыя скла да ныя ўчаст кі пра цы, 
та му сям'я вы му ша на бы ла пе ра яз джаць з мес ца на мес ца.

З гэ тых жа зя мель, якія ста лі яму амаль род ны мі, мой дзед пай шоў 
на фронт. Са слоў ма ту лі ве даю, што яму пры зна ча ла ся бронь, але 
кож ны свой дзень Ры гор Ба ра ба наў па чы наў з па хо ду ў ва ен ка мат. 
На рэш це да біў ся, і яго ад пра ві лі на фронт доб ра ах вот ні кам. Як за-
фік са ва на ў ар хіў ных да ку мен тах на афі цый ным сай це Мі ніс тэр ства 
аба ро ны Ра сій скай Фе дэ ра цыі (раз дзел «Па мяць на ро да»), слу жыў у 
пя хо це, у 40-й асоб най страл ко вай бры га дзе. Ад ра зу пас ля фар мі ра-
ван ня ў каст рыч ні ку 1941 го да ў го ра дзе Фрун зэ з кур сан таў ва ен ных 
ву чы лі шчаў і ва ен на абяз ан ных пер шай ка тэ го рыі бры га да бы ла пе-
ра кі ну та пад Маск ву, дзе ўсту пі ла ў жорст кія баі з пра ціў ні кам...

На фронт дзя ду ля пай шоў у сва ёй воп рат цы: на се ля ні на звыш 
двух мет раў рос там аму ні цыі ад па вед на га па ме ру, пэў на, не знай-
шло ся. Быў па ра не ны, ля чыў ся ў шпі та лі пад Маск вой. Пас ля вы-
зда раў лен ня яму да ва лі вод пуск, каб па ба чыў ся з род ны мі, але дзед 
вы ра шыў інакш — па ехаў на фронт.

Па ха валь ную, у якой па ве дам ля ла ся пра гі бель Ры го ра Яф рэ ма ві ча, 
мая ба бу ля атры ма ла ў Куй бы ша ве. Яна не за ха ва ла ся, за тое да ку-
мен ты Цэнт раль на га ар хі ва Мі ніс тэр ства аба ро ны Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
свед чаць, што за гі нуў мой дзед, ма лод шы па літ рук Ры гор Яф рэ ма віч 
Ба ра ба наў, 15 жніў ня 1942 го да пад ся лом Тра се лы, якое зна хо дзіц ца 
ў Сма лен скай воб лас ці. Там ён і быў пер ша па чат ко ва па ха ва ны...

Пе рад гі бел лю му жа Пра скоўі Ані сі маў не пры сніў ся сон, ні бы та 
Ры гор Яф рэ ма віч тра піў у глы бо кую ва рон ку ад бом бы і ні як ад туль 
не мо жа вы брац ца. Ба бу ля спу жа ла ся: быць бя дзе. Хут ка яе муж, 
мой дзед, яко га ні ко лі не да вя ло ся па ба чыць, за гі нуў у баі...

Іры на ТОЎ СЦІК, кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук, да цэнт



Ве ка пом наеВе ка пом нае  

МОЙ ПРА ДЗЕД, 
ЯКІ ВЫ СТА ЯЎ У БЛА КА ДУ

На пя рэ дад ні Дня Пе ра мо гі над ня мец ка-фа шысц кі мі за-
хоп ні ка мі ў Ві цеб ску ад кры лі му зей у па мяць пра бла ка ду 
Ле нін гра да. У экс па зі цыі — да ку мен ты, ліс ты і аў та бія гра-
фіі, га зет ныя вы раз кі, фа та гра фіі і аса біс тыя рэ чы лю дзей, 
якія яе пе ра жы лі. Гэ та тра гіч ная па дзея па кі ну ла след 
і ў жыц ці мно гіх бе ла ру саў. Да іх ад но сіц ца і мая сям'я.
Пра май го пра дзе да, Ры го ра Са ла мо на ві ча Рэ він зо на, ге-
роя Вя лі кай Ай чын най вай ны, я, на жаль, ве даю толь кі 
з рас ка заў та ты. Але на ват яны вы клі ка юць у мя не жах 
і ад на ча со ва го нар за пра дзя ду лю.

Ры гор Са ла мо на віч на ра дзіў ся ў не вя лі кай вё сач цы Асвея Верх-
ня дзвін ска га ра ё на ў 1918 го дзе. Пер шым уз ру шэн нем у жыц ці 
ма лень ка га Гры шы ста ла смерць яго ма ці. Но вая жон ка баць кі не-
ўзлю бі ла хлоп чы ка, та му, пры пі саў шы са бе два га ды ў мет ры цы, 
у 14 га доў Ры гор вы ра шае ехаць у Ле нін град, да сяст ры. Там ён 
атрым лі вае спе цы яль насць су вя зіс та ў шко ле фаб рыч на-за вод ска га 
на ву чан ня і пра цуе ў ад ным з ад дзя лен няў су вя зі. Паз ней яго пры за-
вуць у вой скі су вя зі, дзе Ры гор Са ла мо на віч вы дат на пра явіць ся бе 
як у ву чэб най, так і ў ба я вой пад рых тоў цы. Аб слу гоў ваць стра тэ гіч ны 
ўчас так су вя зі «Крэмль — Смоль ны» ў Ле нін гра дзе мой пра дзед 
за ста ец ца ўжо ў зван ні стар шы ны.

Бла ка ду Ры гор пе ра жыў з пер ша га і да апош ня га яе дня. Служ ба 
вы да ла ся вель мі цяж кай, але па кі нуць «Крэмль — Смоль ны» без 
спец су вя зі бы ла не маг чы ма. Ня вы праў ле ныя па шко джан ні су вя зі 
пры раў ноў ва лі ся да здра ды і ка ра лі ся рас стрэ лам. За га ды вай ны 

баць ка Ры го ра Са ла мо на ві-
ча атры маў сем «па ха валь-
ных»: ад дзя лен не су вя зіс таў 
называлі смя рот ні ка мі...

Але смерць у баі бы ла не 
са май страш най у бла кад ным 
Ле нін гра дзе. Знач на больш 
май го пра дзя ду лю па ло ха-
лі хо лад і го лад. У той час на 
ву лі цах не маг чы ма бы ло ўба-
чыць ні ка та, ні са ба ку, на ват 
птуш кі не лё та лі над го ра дам. 
Толь кі па цу кі ней ма вер ных па-
ме раў шны ры лі ноччу, і гэ та 
бы лі адзі ныя іс то ты, якіх ле нін-
град цы не ўжы ва лі ў ежу. Паў-
сюль ля жа лі аб гры зе ныя це лы 
лю дзей, па мер лых ад го ла ду і 
хо ла ду. У дні бла ка ды ў го ра-
дзе квіт не ла ма ра дзёр ства і 
лю да ед ства, што так са ма ка-
ра ла ся рас стрэ лам.

Пе ра жыў шы жу дас ныя 
дні бла ка ды, Ры гор Рэ він зон 
прай шоў усю вай ну, а пе ра мо-
гу су стрэў у Пры бал ты цы. За 

гэ ты час мой пра дзед быў двой чы цяж ка па ра не ны. А на гру дзях 
яго па рад на га кі це ля ў Дзень Пе ра мо гі аг ня мі га рэ лі ор дэн Чыр во-
най Зор кі, ор дэн Ай чын най вай ны ІІ сту пе ні, ме да лі «За ад ва гу» і 
са мая важ ная для Ры го ра Са ла мо на ві ча ўзна га ро да — «За аба ро ну 
Ле нін гра да».

Да р'я САВЕЛЬЕВA,
ву ча ні ца 11 кла са гім на зіі №2 г. Ві цеб ска



Ры гор БА РА БА НАЎ (у цэнт ры) 
з ка ле га мі.

З пер шых вус наўЗ пер шых вус наў  

— Сяр гей Іва на віч, дзе яшчэ па-
бы ва ла экс па зі цыя?

— Се рыя вы ста вак — част ка пра ек-
та «Мы пе ра маг лі», які стар та ваў на-
пя рэ дад ні 75-год дзя па чат ку Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. Экс па зі цыю ўжо ўба-
чы лі ў На цы я наль най біб лі я тэ цы, Ма гі-
лёў скім, Ві цеб скім і Брэсц кім аб лас ных 
му зе ях, у Ма ла дзеч не. У Маск ве вы-
стаў ка раз гар ну лі ся на трох пля цоў-
ках — у му зеі гіс та рыч на га фа куль тэ та 
Мас коў ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
імя Ла ма но са ва, у Па ла цы мо ла дзі на 
Ва раб' ё вых га рах, у бе ла рус кім па-
віль ё не на ВДНГ. З ва ен на га га рад ка 
Ля дзі шча вы стаў ка пе ра е дзе ў Пе чы. 
По тым з ёй змо гуць азна ё міц ца школь-
ні кі ін шых рэ гі ё наў кра і ны — мы бу дзем 
ру хац ца да аг ра га рад коў уключ на.

— Пе ра соў ныя вы стаў кі ка рыс та-
юц ца боль шым по пы там, чым па ста-
ян ныя экс па зі цыі?

— Я за тое, каб экс па зі цыі па кі да лі 
ме жы сва ёй уста но вы. Мін ская пуб лі-
ка рас пе шча ная му зея мі. Ку ды ні зір-
нем — усю ды му зеі, пры чым шы коў-
ныя. А ў Слаў га рад скім ра ё не, дзе мы 
ня даў на бы лі, яны прак тыч на ад сут-
ні ча юць. Але ж мяс цо выя жы ха ры не 
менш мін чан раз бі ра юц ца ў му зей ным 
мас тац тве!

Нас ча ка юць у рэ гі ё нах. Га лоў ныя 
дзей ныя асо бы — не столь кі му зей-
шчы кі. Мы ства ры лі ан ту раж, на фо-
не яко га та га час ная мо ладзь (вяз ні 
канц ла ге раў, сы ны пал коў, ма ла лет-
нія гас тар бай та ры) ла дзіць дыя лог з 
су час най мо лад дзю. Дзе ці пры но сяць 
рэ лік віі сва іх пра дзе даў, рас каз ва юць 
пра ге ра іч ных прод каў і ра зам з тым 
са мі з'яў ля юц ца эк скур са во да мі. Мы 
ад чу ва ем, што тра пі лі ў дзя сят ку. У ад-
ной са школ хлоп чык вель мі сур' ёз на 
рас па вя даў аб уз на га ро дах свай го пра-
дзе да. Яго ўваж лі ва слу ха лі. Мо ладзь 
менш па тра ба валь ная да ара тар ска га 

май стэр ства: ка лі га во раць ра вес ні кі, 
ін фар ма цыя ўспры ма ец ца ляг чэй.

— Тэ ма ты ка му зея ва ен най гіс-
то рыі пе ра клі ка ец ца з экс па зі цы яй 
Бел дзярж му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай-
чын най вай ны. Ці ад бі ва ец ца гэ ты 
факт на коль кас ці на вед валь ні каў?

— У ся рэд нім наш му зей што год на-
вед вае 20 ты сяч ча ла век. Гэ та ня шмат. 
Му зей гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны 
заў сё ды ішоў у лі ку пер шых. І гэ та вя-
лі кая за слу га ўся го ка лек ты ву, асаб лі ва 
ка лі ўлі чыць тое, што ўва ход там плат ны. 
Мы ж не імк нём ся да вя лі кай коль кас ці 
на вед валь ні каў, але толь кі за пяць дзён 
вы стаў кі ў Маск ве на роз ных пля цоў ках 
экс па зі цыю па гля дзе ла ка ля ча ты рох ты-
сяч ча ла век. Ува ход у наш му зей бяс-
плат ны. Вя до ма, ад чу ва ец ца не да хоп па-
за бюд жэт ных фі нан са вых срод каў, але 
па тры я тызм не пра да ец ца за гро шы.

Трэ ба шу каць ін шыя фор мы пры цяг-
нен ня на вед валь ні каў. На прык лад, зра-
біць гуль ня вы па кой, як у му зеі Уз бро-
е ных Сіл Ра сіі, дзе мож на па стра ляць 
з лу ка і ар ба ле та. Бу дзе ка рыс тац ца 
по пы там і элект рон ны ці са праўд ны цір. 
Су час ны на вед валь нік хо ча не прос та 
па зна ё міц ца з экс па зі цы яй. Ён жа дае 
ўклю чыц ца ў пра цэс: па гля дзець гіс та-
рыч ны фільм, каб лепш па гру зіц ца ў 
тэ му ва ен най гіс то рыі, за лез ці на танк і 
сфа та гра фа вац ца ў ім, паў дзель ні чаць 
у гуль ні на ва ен ны ма тыў... У су час на га 
му зея па він на быць і моц ная спа жы вец-
кая інф ра струк ту ра. На Па клон ную га ру 
ў Маск ве пры яз джа юць сем' я мі. Там вя-
лі кая коль касць ат рак цы ё наў, штуч ныя 
ва да спа ды, страл ко выя ці ры, квет ні кі... 
У Цэнт раль ным му зеі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны — два вя лі кія рэ ста ра ны.

— А ёсць ся род усіх гэ тых да дат-
каў і су час ных тэх на ло гій мес ца экс-
па на ту?

— Экс па нат ні ко лі ні што не за ме-
ніць! Так, па вы сі ла ся па тра ба валь-

насць су час на га ча ла ве ка. Ра ней ён 
лі чыў за шчас це ўба чыць у сва ёй ква тэ-
ры тэ ле ві зар, а тэ ле фо ны ўво гу ле бы лі 
рас ко шай. Жыц цё па ско ры ла ся ў сот ні 
ра зоў, па вы сі ла ся ка му ні ка цыя. Му зей-
ныя ж фор мы за ста лі ся ра ней шы мі. 
Су час ныя тэх на ло гіі па він ны быць на-
столь кі ка рэкт на ўпі са ны ў экс па зі цыю, 
каб быць не за ўва жа ны мі — быц цам так 
і трэ ба. Мы ка лісь ці з за хап лен нем ад-
гу ка лі ся на ўсё но вае. Па куль ня мец кія 
ка ле гі не па раў на лі ўсё гэ та з вы стаў-
кай да сяг нен няў. Са праў ды, праз два 
га ды той ці ін шы ма ні тор ужо вый дзе 
з мо ды, а праз дзе сяць — уво гу ле сам 
ста не экс па на там.

— У му зеі ва ен най гіс то рыі пе ра ва-
жае тэ ма ты ка Вя лі кай Ай чын най. Гэ та 
звя за на з ва шым во пы там ра бо ты ў 
га лоў най за ха валь ні цы прад ме таў гэ-
та га пе ры я ду? (Сяр гей Іва на віч у свой 
час быў ды рэк та рам му зея гіс то рыі 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. — Аўт.).

— Дру гая су свет ная вай на — най-
больш зна ка вая па дзея ў гіс то рыі бе ла-
рус ка га на ро да. Гэ та і бес прэ цэ дэнт ны 
прык лад ма са ва га ге ра із му бе ла ру саў. 
Возь мем той жа пар ты зан скі рух: ні дзе 

та ко га не бы ло! А якая ба га тая куль-
ту ра пар ты зан ска га ру ху: ру ка піс ныя 
ча со пі сы, са ма роб ная зброя... У нас, 
на прык лад, за хоў ва ец ца ары гі наль ны 
сцяг пар ты зан скай бры га ды «Жа ляз-
няк», ство ра ны тка чы хай-за ла та швач-
кай. Яго ў ся мей ных рэ чах знай шла 
дач ка ка мі са ра бры га ды, Ге роя Са вец-
ка га Са ю за Сця па на Ман ко ві ча. Ня даў-
на на шы фон ды па поў ні лі ся аса біс ты мі 
рэ ча мі ге не рал-лей тэ нан та Іва на Ма го-
на ва. Пад час вы стаў кі ў Маск ве кор цік, 
фу раж ку, га дзін нік, фо та здым кі, у тым 
лі ку да ва ен ныя (!), ад на го з вы біт ных 
ка ман дзі раў пе ры я ду Вя лі кай Ай чын-
най пе рад алі яго праў ну кі.

Але гэ та не азна чае, што мы не за-
кра на ем у сва ёй экс па зі цый най дзей-
нас ці ін шыя пе ры я ды ва ен най гіс то рыі 
Бе ла ру сі. За апош нія паў го да прай шлі 
дзве вы стаў кі па тэ ме Пер шай су свет-
най вай ны. Не ўза ба ве на асно ве фо та-
да ку мен таль на га ма тэ ры я лу вя до ма га 
ка лек цы я не ра Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва 
бу дзе ад кры та трэ цяя. Дой дзем і да па-
дзей 1812 го да, у якіх так са ма пры ма лі 
ўдзел бе ла ру сы. Наш на род на пра-
ця гу шмат лі кіх вя коў быў ге ра іч ным. 

Да ты чыц ца гэ та і гіс то рыі но ва га ча-
су — коль кі ге ро яў-бе ла ру саў удзель ні-
ча ла ў ла каль ных вой нах! На шы во і ны 
су праць па вет ра най аба ро ны бліс ку ча 
вы кон ва лі па стаў ле ныя за да чы ў Егіп-
це, бе ла рус кія лёт чы кі пра сла ві лі ся ў 
Ка рэі і В'ет на ме, у па дзе ях у Ан го ле 
рэд кую муж насць пра дэ ман стра ва лі 
ўсе ро ды вой скаў... На жаль, пра гэ-
тых ге ро яў мы ве да ем ма ла.

— А ці рас каз вае му зей ная экс-
па зі цыя пра подз ві гі су час ных вай-
скоў цаў?

— Гэ та рэ зерв рос ту му зея. Ня даў на 
дэ сант нік з Брэс та вы ра та ваў жыц цё 
сяб ру пад час дэ сан та ван ня — па сут-
нас ці, юнак здзейс ніў подз віг. Сён ня 
трэ ба браць гэ ты па ра шут, фо та здым-
кі, аса біс тыя рэ чы вай скоў ца і нес ці ў 
му зей: праз 20 га доў яны ста нуць экс-
клю зіў ны мі. Гэ та подз віг! А якая роз ні-
ца, чый: мі ніст ра аба ро ны, ге не ра ла, 
мар ша ла або сал да та? Гэ та подз віг 
ЧА ЛА ВЕ КА. І пра гэ та мы па він ны рас-
ка заць бу ду чым па ка лен ням.

— Са з'яў лен нем тэ ле ба чан ня 
прад ра ка лі смерць тэ ат ру. Ужо якое 
дзе ся ці год дзе экс пер ты раз ва жа-
юць, ка лі па мруць га зе ты. Ка лі ж, 
на ваш по гляд, не ста не му зе яў?

— Я ня даў на быў на ад ной з тэ ат-
раль ных па ста но вак. Хто мог па ду маць, 
што ў спек так лі бу дуць пры мя няц ца 
эле мен ты 3D? Ужо цяж ка ўя віць га зе ту 
без яе элект рон най вер сіі, ука ра ня юц ца 
су час ныя тэх на ло гіі і ў му зей ныя экс-
па зі цыі. Яны су пра ва джа юць нас усю-
ды. Раз віц цё тэх ніч ных срод каў бу дзе 
бяс кон цым, але сут насць з'я вы за ста-
нец ца. Пра грэс мо жа па мя няць фор му, 
змест — на ўрад ці. На ват вір ту аль ная 
экс па зі цыя па він на бу да вац ца па за-
ко нах му зея, а яны ідэа льныя. Ды і як 
мы ба чым, гэ тыя не да рэ чныя пра гно зы 
не па цвяр джа юц ца. Заў сё ды хо чац ца 
ўзяць у ру кі доб рую кні гу, на дзець аку-
ля ры і па чы таць. І га зе ту на шмат ці ка-
вей чы таць у ары гі на ле. Так і з му зея мі: 
ма ла пра неш та да ве дац ца з ін тэр нэ ту, 
гэ та трэ ба яшчэ і па ба чыць!

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kanyuta@zvіazda.by



Рас каз ва ю чы пра сва іх ге ра іч ных прод каў, дзе ці са мі з'яў ля юц ца эк скур са во да мі.

Та кая роз ная, але праў дзі вая вай на 
ад люст ра ва на на фо та здым ках з ка лек-
цыі вы клад чы ка На цы я наль на га ін сты ту-
та ўсход ніх моў і цы ві лі за цый (Па рыж). 
У Бе ла русь Ге ор гій Шэ пе леў пры вёз яе 
ўпер шы ню. На пра ця гу больш як ме ся ца 
на вед валь ні кі Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны 
мо гуць па зна ё міц ца з жы вы мі свед чан-
ня мі жу дас ных, асаб лі ва для бе ла рус ка-
га на ро да, па дзей.

У ча со вай экс па зі цыі «Па той бок. 
Не вя до мыя фо та здым кі з аку па ва най 
тэ ры то рыі СССР і са вец ка-гер ман ска га 
фрон ту (1941—1945)» — кад ры ма ла-
вя до мых фа то гра фаў, якія не ра бі лі па-
лі тыч ны за каз, а прос та фік са ва лі тое, 
што ба чы лі. У асноў ным фо та здым кі 
зроб ле ны нем ца мі.

— Амаль у кож на га з іх быў фо та апа-
рат, — рас каз вае аў тар пра ек та Ге ор гій 
ШЭ ПЕ ЛЕЎ. — Яны еха лі сю ды пе ра ма-
гаць. Пас ля пе ра мо гі гэ тыя фо та здым кі 
па він ны бы лі склас ці ся мей ныя фо та аль-
бо мы, каб бы ло чым па хва ліц ца.

Фо та аль бо мы аку пан таў ураж ва юць. 
По бач з фо та здым ка мі, на якіх ад люст ра-
ва ны зроб ле ныя імі ж зла чын ствы, — кад-
ры паў ся дзён на га жыц ця. Яны сма жаць 
з сяб ра мі буль бу, фа та гра фу юц ца ка ля 
пры го жай царк вы... «Жах у тым, што, за-
біў шы ча ла ве ка, яны маг лі ве ся ліц ца, — 
ка жа гіс то рык. — На ват усмі ха лі ся, фа та-
гра фу ю чы ся по бач з па ве ша ны мі...»

Уся го ў ка лек цыі Ге ор гія Шэ пе ле-
ва — больш як пяць ты сяч фа та гра фій. 
Ня ма ла і ўспа мі наў мір ных жы ха роў, пар-
ты за наў: вось ужо 10 га доў, як ён пры яз-

джае па іх у Бе ла русь. Для ра сі я ні на, які 
жы ве ў Фран цыі, на ша кра і на так са ма 
не чу жая. Яго дзед, Кан стан цін Іва на віч 
Ня фё даў, па чы наў Вя лі кую Ай чын ную 
вай ну ў Бе ла ру сі.

— У яго бы ла ўнут ра ная цэн зу ра: 
рас каз ваў толь кі тое, што мож на бы-
ло ве даць дзі ця ці, — га во рыць Ге ор гій 
Шэ пе леў. — З яго слоў у мя не скла ла ся 
ўра жан не, што вай на бы ла пэў най пры-
го дай. Ад ной чы ў Бе ла ру сі яго са ма лёт 
(дзед быў лёт чы кам) збі лі фа шыс ты. Ён 
пры зям ліў ся з па ра шу там, якім за ча піў-
ся за хвою. Так і ві сеў — па між не бам і 
зям лёй. Бы ла зі ма, ноч. Ні чо га нель га 
бы ло зра біць. Рап там па чуў, як нех та 
ідзе. Ду маў, нем цы, пад рых та ваў піс та-
лет. І рап там лі та раль на ка ля гэ тай хвоі 
нех та па сліз нуў ся, упаў і вы даў рус кі 
мат. Дзя ду ля гэ та му вель мі ўзра да ваў-
ся — свае! Гэ та бы лі пар ты за ны, якія 
як раз яго шу ка лі.

Фран цуз скім сту дэн там на шча дак пе-
ра мож цы вы кла дае гіс то рыю. Пры зна ец-
ца, што ў кож на га на ро да — свая ін тэр-
прэ та цыя па дзей Дру гой су свет най вай-
ны. «Тое, як ба чаць яе па ля кі, фран цу зы 
аль бо бе ла ру сы і рус кія — гэ та роз ныя 
ак цэн ты, — пе ра ка на ны гіс то рык. — Для 
фран цуз скіх сту дэн таў Дру гая су свет-
ная — ня мец кая аку па цыя, Ха ла кост, 
вы зва лен не Фран цыі ў 1944 го дзе (вы-
сад ка са юз ні каў). Яны ве да юць, што бы-
ла Ста лін град ская біт ва, што Са вец кі 
Са юз па нёс у вай ну вя лі кія стра ты, але 
ўсё ж гэ та для іх дру гас на».

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kanyuta@zvіazda.by
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Ды рэк тар Дзяр жаў на га му зея 
ва ен най гіс то рыі Бе ла ру сі 
Сяр гей АЗА РО НАК — 
пра апош нія тэн дэн цыі ў му зей най спра ве

ПА ТРЫ Я ТЫЗМ 
НЕ ПРА ДА ЕЦ ЦА ЗА ГРО ШЫ

Школь ні кі ва ен на га га рад ка Ля дзі шча, што на Ба ры саў шчы не, у гэ тыя 
дні мо гуць блі жэй па зна ё міц ца з гіс то ры яй най больш жу дас най па дзеі, 
з якой не каль кі дзе ся ці год дзяў та му су тык ну лі ся іх прод кі. Пра Вя лі-
кую Ай чын ную вай ну рас каз вае пе ра соў ная вы стаў ка «Па мя та ем. Га-
на рым ся», ство ра ная Дзяр жаў ным му зе ем ва ен най гіс то рыі Бе ла ру сі.

Між на род ны кон курс ва ен на-

пра фе сій на га май стэр ства ва-

ен на слу жа чых дру жа люб ных 

ар мій сё ле та прой дзе на бе ла-

рус кай зям лі. А па куль ка рэс-

пан дэн ты «Звяз ды» па на зі ра лі 

за тым, як ад бы ва ец ца ад бор у 

на цы я наль ную ка ман ду.

На ба зе 120-й асоб най гвар дзей-
скай ме ха ні за ва най бры га ды, дзе пра-
хо дзіў адзін з най больш скла да ных яго 
эта паў — кон кур сы «Пра фе сі я нал» і 
«Снай пер» — бы ло га ра чым не толь кі 
на двор'е. Хлоп цы і дзяў ча ты з роз ных 
вай ско вых злу чэн няў па-май стэр ску 
пе ра адоль ва лі па ла су пе ра шкод, спа-
бор ні ча ю чы за тое, хто з іх най больш 
хут кі, трап ны і вы нос лі вы.

Не ад ста ва лі ад фі зіч-
на пад рых та ва ных юна коў і 
дзяў ча ты. Па коль кі ў на цыя-
наль ную ка ман ду тра піць з 
іх толь кі ад на, кан ку рэн цыя 
на рас та ла. Для прад стаў ніц 
леп шай па ло вы ча ла вец-
тва — ня знач ныя па слаб лен-
ні толь кі пры пе ра адо лен ні 
па ла сы пе ра шкод. У ас тат-
нім яны зма га юц ца на роў ні 
з муж чы на мі.

— Пе ра адо лець ма дэр-
ні за ва ную агуль на вай ско-
вую па ла су пе ра шкод для 
дзяў чы ны не вель мі прос-
та, — пры зна ец ца яф рэй тар 
Яні на Ма лаш, якая слу жыць 
у 56-м асоб ным пал ку су вя-
зі. — Ус клад ня юць сі ту а цыю 

бро не ка мі зэль ка, аў та мат, якія ўвесь 
гэ ты час з та бой: а, між ін шым, трэ ба 
паўз ці, ка рас кац ца на сця ну. У гэ тым 
пла не з пра фе сій ны мі спарт сме на мі 
спа бор ні чаць скла да на.

Але ка заць, што кан ку рэн цыі для 
іх не іс нуе, прад стаў ні кі Спар тыў на-
га ка мі тэ та Уз бро е ных Сіл сяр жант 
Ві таль і ра да вая Тац ця на Мі хай ла вы 
не бя руц ца. Муж і жон ка — чле ны 
на цыя  наль най ка ман ды Бе ла ру сі па 
кань ка беж ным спор це. Спа бор ні-
чаць яны ўжо пры звы ча і лі ся, але ў 
па доб ным кон кур се ўдзель ні ча юць 
упер шы ню. «Па мен шай ме ры, гэ та 
ці ка ва», — у адзін го лас ка жуць яны, 
ацэнь ва ю чы сва іх са пер ні каў на са-
мым вы со кім уз роў ні.

Уся го, па ўмо вах кон кур су, у на-
цы я наль ную ка ман ду ўвой дуць ча-
ты ры вай скоў цы. На па га то ве бу дзе і 
за па сны са стаў, які ў не прад ка заль-
най сі ту а цыі пра цяг не ба раць бу за 
пе ра мо гу.

— Во пыт удзе лу ў спа бор ніц тве 
ў нас ужо ёсць: бе ла ру сы пя ты раз 
прад ста вяць на шы Уз бро е ныя Сі лы 
на «Во і не Са друж нас ці», — ад зна-
чыў пер шы на мес нік на чаль ні ка 
га лоў на га ўпраў лен ня ба я вой пад-
рых тоў кі Уз бро е ных Сіл пал коў нік 
Ва ле рый БОЙ КА. — Асаб лі вую ўва гу 
пры ад бо ры мы звяр та ем на фі зіч ную 
пад рых тоў ку і вы нос лі васць. Не ма лое 
зна чэн не мае і ўмен не ва ен на слу жа-
чых вы кон ваць тыя за да чы і нар ма ты-

вы, якія не па срэд на не аб ход-
ны ў во ін скай служ бе.

На ад бо рач ных эта пах 
кан кур сан ты пра дэ ман стра-
ва лі, што ча ла век у па го-
нах — гэ та не толь кі фі зіч-
на пад рых та ва ная асо ба, а і 
ча ла век твор чы, ін тэ ле кту ал. 
Той, хто су мес ціць у са бе ўсе 
гэ тыя якас ці (а імі аба вяз ко ва 
па він ны стаць тры муж чы ны 
і жан чы на), бу дзе аба ра няць 
го нар Уз бро е ных Сіл Бе ла ру-
сі на «Во і не Са друж нас ці».

Маг чы ма, ад ным з гэ тых 
шчас ліў чы каў ста не Аляк-
сандр Пры ва лі хін, які вы-
сту пае за сі лы спе цы яль ных 
апе ра цый. «Ка лі пы та юць, які 
кон курс для мя не най больш 
цяж кі, я заў сё ды ад каз ваю, 
што на ступ ны, бо гэ ты ты 

ўжо прай шоў, — га во рыць Са ша. — 
Уво гу ле, кон курс ныя вы пра ба ван ні 
для нас, спец на за ўцаў, як ра ніш няя 
за рад ка. Слу жыць больш скла да на! 
Але ўдзель ні чаць на ват у ад бо рач-
ным эта пе — вя лі кі го нар. Ка рыс на 
па гля дзець адзін на ад на го, па дзя ліц-
ца во пы там з са слу жыў ца мі».

Ня гле дзя чы на вы со кую кан ку рэн-
цыю, кан кур сан ты доб ра ра зу ме юць, 
што ў фі нал па він ны тра піць толь кі 
са мыя моц ныя. Сё ле та спа бор ніц-
твы пра хо дзяць на на шай зям лі, і, як 
лі чаць удзель ні кі, у гэ тым пе ра ва га 
на шай ка ман ды. Ка жуць, до ма і сце-
ны да па ма га юць, та му яны на строй-
ва юц ца толь кі на пе ра мо гу.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
kanyuta@zvіazda.by
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ТВОР ЧЫ ІН ТЭ ЛЕ КТУ АЛ ТВОР ЧЫ ІН ТЭ ЛЕ КТУ АЛ 
З БА Я ВОЙ ЗА ГАР ТОЎ КАЙЗ БА Я ВОЙ ЗА ГАР ТОЎ КАЙ

Вай скоў цы-
кант ракт ні кі 

зма га юц ца за пра ва 
прад ста віць на шу кра і ну 

на «Во і не Са друж нас ці — 2017»

Жан чы ны і дзе ці ў ахоп ле ным по лы мем го ра дзе, зня мо жа ныя ад фа-
шысц кіх ка та ван няў вяз ні, кан цэрт для сал дат вер мах та, мір ныя жы ха ры 
ў якас ці жы во га мі на шу каль ні ка, а так са ма ня мец кі афі цэр у акру жэн ні 
ся лян — усе ўсмі ха юц ца, быц цам і не во раг по бач...

Фо
 та

 Ір
ы н

ы 
МА
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