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На гэ тым тыд нi ў ся рэд няй шко ле, 

што ў аг ра га рад ку Сла ба да 

Сма ля вiц ка га ра ё на, ад кры ла ся 

ва ен на-па тры я тыч ная вы стаў ка 

«Па ка лен не мi ру аб вай не i мi ры». 

Гэ та част ка маш таб на га экс па-

зi цый на-вы ста вач на га пра ек та 

«Па мя та ем. Га на рым ся!», якi быў 

iнi цы я  ва ны Дзяр жаў ным му зе ем 

гiс то рыi Уз бро е ных Сiл Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь.

— Наш пра ект уклю чае ў ся бе се рыю 

тэ ма тыч ных вы ста вак у га ра дах i па сёл-

ках Бе ла ру сi, — рас ка заў кi раў нiк му зея 

Сяр гей АЗА РО НАК. — Ён но сiць са праў ды 

на род ны ха рак тар. З яго да па мо гай мы 

хо чам ар га нi за ваць дыя лог па мiж дву ма 

па ка лен ня мi.

Вы стаў ка па дзе ле ная на дзве част кi. Наз ва 

пер шай з iх над звы чай кра са моў ная — «Дзе-

цi вай ны га во раць». Там мож на пра чы таць 

вы каз ван нi дзя цей пал ка, пар ты зан, вяз няў 

ге та, якiм па шчас цi ла аца лець у ва ен ным лi-

ха лец цi; уба чыць вы явы лю дзей, якiя ма юць 

ба я выя ўзна га ро ды. Дру гая част ка вы стаў кi 

пры све ча на дзi ця чай iн тэр прэ та цыi тэ мы Вя-

лi кай Ай чын най вай ны. Хлоп чы кi i дзяў чын кi 

пе ра да юць му зею ма люн кi на тэ му вай ны, 

рэ чы сва iх прод каў, iх уз на га ро ды, дзе ляц ца 

ся мей ны мi гiс то ры я мi. Так са ма ў рам ках экс-

па зi цыi дэ ман стру юц ца зна ход кi по шу ка вых 

ба таль ё наў, му зей ныя экс па на ты.

— Мы iмк нём ся пры хо дзiць з на шым пра-

ек там ме на вi та ў шко лы, — ка жа Сяр гей 

Аза ро нак. — Гэ тыя су стрэ чы заўж ды вель мi 

эма цы я наль ныя, па коль кi дзе цi мо гуць рас-

ка заць аб сва iх ура жан нях лепш за да рос-

лых i ро бяць гэ та мак сi маль на шчы ра.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Фота Яна ХВЕДЧЫНА.

ПО ГЛЯД ПРАЗ ДЗЕ СЯ ЦI ГОД ДЗI

Ле ген дар ная Брэсц кая 

крэ пасць-ге рой ста ла 

ўва саб лен нем стой кас цi i 

муж нас цi са вец кiх во i наў, 

iх ад да на сцi Ай чы не. 

Не ўмi ру чы подз вiг 

аба рон цаў крэ пас цi 

пер шым пра сла вiў вя до мы 

пiсь мен нiк-фран та вiк, 

лаў рэ ат Ле нiн скай прэ мii, 

выдатны гра мад скi дзе яч 

Сяр гей Сяр ге е вiч Смiр ноў, 

з дня на ра джэн ня яко га 

прай шло ўжо 105 га доў. 

Яго кнi га «Брэсц кая 

крэ пасць» бы ла i за ста ец ца 

па пу ляр ным тво рам пра 

вай ну, пра доб лес ных 

аба рон цаў Ра дзi мы.

На ра дзiў ся Сяр гей Смiр ноў у 

Пет ра гра дзе ў сям'i iн жы не ра ў 

су ро вы час Пер шай су свет най 

вай ны. Пра цоў ны шлях па чаў 

элект ра ман цё рам на Хар каў скiм 

элект ра ме ха нiч ным за вод зе. 

У 1932—1937 га дах ву чыў ся ў 

Мас коў скiм энер ге тыч ным iн сты-

ту це. Па чаў дру ка вац ца ў 1934 го-

дзе як жур на лiст, з 1937-га — су-

пра цоў нiк га зе ты «Гу док». З па-

чат кам Вя лi кай Ай чын най вай ны 

пра ца ваў на аба рон ным за вод зе. 

У 1942-м пай шоў доб ра ах вот нi-

кам у знi шчаль ны ба таль ён, по-

тым скон чыў шко лу снай пе раў у 

Пад мас коўi, ву чы лi шча зе нiт най 

ар ты ле рыi ва Уфе, са сту дзе ня 

1943-га ка ман да ваў уз во дам у 

23-й зе нiт на-ар ты ле рый скай ды-

вi зii. Лей тэ нан там ва я ваў на Дняп-

ры, удзель нi чаў у Кор сунь-Шаў-

чэн каў скай бiт ве, ня ма ла прай шоў 

па фран та вых да ро гах у Венг рыi. 

За ўзор нае вы ка нан не ба я вых за-

дан няў i пра яў ле ныя пры гэ тым 

муж насць i ге ра iзм спе цы яль ны 

ка рэс пан дэнт рэ дак цыi га зе ты 

«Му жест во» 27-й ар мii Сяр гей 

Смiр ноў быў уз на га ро джа ны дву-

ма ор дэ на мi Чыр во най Зор кi.

У пас ля ва ен ны час скон чыў Лi-

та ра тур ны iн сты тут iмя Гор ка га, 

пра ца ваў рэ дак та рам «Ва ен вы да-

та», у 1950 го дзе быў зволь не ны 

з Уз бро е ных Сiл СССР у зван нi 

пад пал коў нi ка. У 60—70-х га дах 

мi ну ла га ста год дзя — на мес нiк 

га лоў на га рэ дак та ра ча со пi са 

«Но вый мир», га лоў ны рэ дак тар 

«Литературной га зе ты», сак ра-

 тар Мас коў ска га ад дзя лен ня Са ю-

за пiсь мен нi каў РСФСР, член праў-

лен ня Са ю за пiсь мен нi каў СССР, 

член рэд ка ле гii ча со пi са «Сме на». 

Тэ ме вай ны пры све ча ны яго кнi гi 

«На па лях Венг рыi», «Ста лiн град 

на Дняп ры», «У по шу ках ге ро яў 

Брэсц кай крэ пас цi», «Бы лi Вя лi кай 

вай ны», «Сям'я», а так са ма шэ раг 

п'ес i кi на сцэ на ры яў. Агуль на пры-

зна на, што пiсь мен нiк i жур на лiст 

Сяр гей Смiр ноў фак тыч на ад крыў 

све ту подз вiг аба рон цаў Брэсц кай 

крэ пас цi.

«У 1954 го дзе, — ус па мi наў 

Сяр гей Смiр ноў, — я за цi ка вiў-

ся та ды яшчэ смут най ле ген дай 

аб ге ра iч най аба ро не Брэсц кай 

крэ пас цi i па чаў шу каць удзель-

нi каў i вi да воч цаў гэ тых па дзей. 

Праз два га ды я рас ка заў аб гэ тай 

аба ро не i аб аба рон цах Брэс та ў 

се рыi ра дыё пе ра дач «У по шу ках 

ге ро яў Брэсц кай крэ пас цi», якiя 

атры ма лi шы ро кi вод гук у на ро-

дзе. Па ток лiс тоў, якiя да сла лi мне 

пас ля гэ тых пе ра дач, на лiч ваў спа-

чат ку дзя сят кi, а по тым сот нi ты-

сяч...» Амаль не раз дум ва ю чы, 

Смiр ноў узяў ся за на пi сан не кнi гi 

пра подз вiг Брэсц кай крэ пас цi. 

По тым ён на пi ша: «Па вi нен ска-

заць, што тэ ма Брэсц кай крэ пас цi 

не як ад ра зу за ха пi ла мя не. У ёй 

ад чу ва ла ся пры сут насць вя лi кай i

нераз га да най та ям нi цы, ад кры ва-

ла ся ве лi зар нае по ле для по шу каў, 

для ня лёг кай, але зай маль най да-

след чай ра бо ты. Ад чу ва ла ся, што 

гэ та тэ ма на скрозь пра сяк ну та вы-

со кiм ча ла ве чым ге ра iз мам, што 

ў ёй не як асаб лi ва яр ка вы явiў ся 

ге ра iч ны дух на ша га на ро да, на-

шай ар мii».

Га лоў ная за слу га пiсь мен нi ка 

ў тым, што ён у па чат ку 50-х га-

доў прошлага стагоддзя са мым 

пер шым у на шай кра i не па чаў 

по шук не вя до мых ге ро яў. Мiль ё-

ны лю дзей слу ха лi па ра дыё яго 

«Апо ве ды пра не вя до мых ге ро яў», 

«У по шу ках ге ро яў Брэс та», а ў 

1960-я гля дзе лi па тэ ле вi за ры яго 

тэ ле аль ма нах «Подз вiг». У мно-

гiх са вец кiх сем' ях бы лi знiк лыя 

без вес так. Вы ступ лен нi Смiр но-

ва ў дру ку, на ра дыё i тэ ле ба чан нi 

ўнес лi вя лi кi ўклад у по шук знiк лых 

у га ды вай ны i яе не вя до мых ге-

ро яў. Гэ тыя хва лю ю чыя пе ра да чы 

слу ха ла без пе ра боль шан ня ўся 

кра i на. Больш за трыс та ўдзель-

нi каў аба ро ны ўда ло ся ад шу каць 

пiсь мен нi ку.

Ён звыш дзе ся цi га доў збi раў 

iн фар ма цыю пра лёс удзель нi каў 

i пра ход па дзей ле та 1941 го да ў 

цы та дэ лi. Дзя ку ю чы да ку мен там, 

пад рых та ва ным пiсь мен нi кам, 

ка ля 70 аба рон цаў Брэсц кай крэ пас цi

атры ма лi дзяр жаў ныя ўзна га ро ды. 

У ся рэ дзi не шас цi дзя ся тых га доў 

гiс то рыю аба ро ны Брэсц кай крэ-

пас цi i яе ге ро яў Сяр гей Смiр ноў 

рас ка заў у да ку мен таль най кнi зе 

«Брэсц кая крэ пасць». У ёй вель мi 

пад ра бяз на ўзноў ле ны ўвесь ход 

аба рон чых ба ёў у крэ пас цi, пра со-

ча ны лё сы ге ро яў гэ тай аба ро ны, 

як за гi ну лых, так i тых, хто за стаў-

ся жы вы. Па пя рэд нi чае кнi зе ад-

кры ты лiст ге ро ям Брэсц кай крэ-

пас цi, у якiм аў тар пi ша: «Я быў 

удзель нi кам вай ны i ня ма ла ба чыў 

у тыя па мят ныя га ды. Але ме на вi та 

подз вiг аба рон цаў Брэсц кай крэ-

пас цi нi бы но вым свят лом асвя цiў 

усё ўба ча нае, рас крыў мне сi лу i 

шы ры ню ду шы на ша га ча ла ве ка, 

пры му сiў з асаб лi вай васт ры нёй 

пе ра жыць шчас це i го нар усве дам-

лен ня пры на леж нас цi да вя лi ка га, 

вы са ка род на га i са ма ах вяр на га 

на ро да, здоль на га тва рыць на ват 

не маг чы мае». Шмат га до вая по шу-

ка вая ра бо та пад штурх ну ла Смiр-

но ва да iдэi ства рэн ня Му зея аба-

ро ны Брэсц кай крэ пас цi, якi быў 

ад кры ты 8 лiс та па да 1956-га. Сю-

ды ён пе ра даў больш за паў сот ню 

па пак з лiс та мi, сшыт кi i на тат нi кi 

з за пi са мi гу та рак з удзель нi ка мi 

тых ба ёў, сот нi фа та гра фiй. 

Са мае пра мое да чы нен не да ства-

 рэн ня му зея мае Пётр Ма шэ раў, 

якi ў той час быў пер шым сак ра-

та ром Брэсц ка га аб ка ма пар тыi. 

Ён па сяб ра ваў з пiсь мен нi кам 

Смiр но вым, аказ ваў не аб ход ную 

да па мо гу, вёў з iм доў гiя да вер лi-

выя раз мо вы пра вай ну, пра пла ны 

на бу ду чы ню. У 1964 го дзе кнi га 

«Брэсц кая крэ пасць», якая толь-

кi што вый шла з дру ку ў Маск ве, 

бы ла па до ра на аў та рам Ма шэ ра ву 

з над пi сам: «Да ра го му Пят ру Мi ро-

на вi чу i яго слаў най сям'i з ма ёй 

лю боўю i моц ным сяб роў ствам. Вы 

так шмат зра бi лi, каб гэ тая кнi га 

бы ла на пi са на. Дзя куй! Ваш Смiр-

ноў».

Да 20-год дзя Пе ра мо гi са вец-

ка га на ро да ў Вя лi кай Ай чын най 

вай не з'я вi ла ся пе ра да ча «Подз-

вiг» — но вы аль ма нах Цэнт раль на-

га тэ ле ба чан ня. Пе ра да чы пры свя-

ча лi ся па мят ным па дзе ям вай ны, 

асоб ным ро дам вой скаў, бы лым 

фран та вi кам i пар ты за нам, «чыр-

во ным сле да пы там», якiя iдуць 

у па хо ды па да ро гах вай ны, га-

ра дах-ге ро ях. Пер шым вя ду чым 

аль ма на ха быў пiсь мен нiк Сяр гей 

Смiр ноў. З ся рэ дзi ны 1960-х i на 

пра ця гу не каль кiх га доў ён быў 

вя ду чым ра дыё- i тэ ле пе ра да чы 

«Апо ве ды пра ге ра iзм».

25 ве рас ня 1971 го да ад бы ло ся 

ўра чыс тае ад крыц цё Ме ма ры яль-

на га комп лек су «Брэсц кая крэ-

пасць-ге рой», на якiм пры сут нi ча-

лi больш за 600 ве тэ ра наў. Ся род 

га на ро вых гас цей быў i Сяр гей 

Смiр ноў. У сва iм пры вi таль ным 

сло ве ён ска заў: «Ве лiч ны ме-

ма ры ял сiм ва лi зуе сi лу ва ша га 

ду ху, подз вiг уся го ле ген дар на га 

гар нi зо на. Подз вiг, якi вы здзейс-

нi лi тут, на заўж ды за ста нец ца ў 

па мя цi на ша га на ро да, та му што 

гэ та крэ пасць, гэ та зям ля, па лiт ая 

ва шай кры вёю, ста лi мес цам, 

ку ды пры яз джае ця пе раш няя мо-

ладзь — па кла нiц ца сла ве ге ро-

яў, ву чыц ца ў iх муж нас цi, умен ню 

аба ра няць сваю са цы я лiс тыч ную 

Ра дзi му...»

У на ро дзе жы ве па мяць пра 

пiсь мен нi ка-фран та вi ка: у го нар 

Смiр но ва на зва на ву лi ца ў Брэс -

це, у Му зеi Брэсц кай крэ пас цi 

пiсь мен нi ку пры све ча на асоб ная 

экс па зi цыя, на до ме, у якiм ён жыў 

у Маск ве, уста ноў ле на па мят ная 

дош ка. Пiсь мен нiк-па тры ёт уз на-

га ро джа ны ор дэ нам Ле нi на, дву ма 

ор дэ на мi Чыр во най Зор кi, ор дэ-

нам Пра цоў на га Чыр во на га Сця га, 

шмат лi кi мi ме да ля мi СССР. Па мёр 

Сяр гей Сяр ге е вiч у 1976 го дзе ў 

Маск ве, па ха ва ны на Но ва дзя во-

чых мо гiл ках. На пом нi ку пiсь мен-

нiк на ма ля ва ны на фо не Холм скiх

ва рот, пра гляд ва юц ца тва ры аба-

рон цаў крэ пас цi.

Са праўд ным не ру кат вор ным 

пом нi кам пiсь мен нi ку i яго по шу-

ка вай дзей нас цi стаў су мес ны ра-

сiй ска-бе ла рус кi фiльм «Брэсц кая 

крэ пасць», вы пу шча ны да 65-год-

дзя Вя лi кай Пе ра мо гi. Прэм' е ра 

кi на стуж кi ад бы ла ся 22 чэр ве ня 

2010 го да ў ме ма ры яль ным комп-

лек се «Брэсц кая крэ пасць-ге рой» 

ка ля Ця рэс паль скiх ва рот, а так са-

ма на Мiн скiм Мiж на род ным кi на-

фес ты ва лi «Лiс та пад».

Мi ка лай ШАЎ ЧЭН КА, 

член Бе ла рус ка га са ю за 

жур на лiс таў.

Бе ла русь па мя таеБе ла русь па мя тае

ПЕР ШЫ ЛЕ ТА ПIС 
ГЕ РО ЯЎ КРЭ ПАС ЦI НАД БУ ГАМ

Ства рыў пiсь мен нiк Сяр гей Смiр ноў


