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ПАМЯТАЦЬ І ГАНАРЫЦЦА

СIМВАЛЫ НАТХНЕННЯ

«Сярод удзельнiкаў праек та — людзi
розных узростаў i розных прафесiй, жыхары розных рэгiёнаў Беларусi, — зазначае
дырэк тар Нацыянальнага гiстарычнага музея Павел САПОЦЬКА. — I для нас
прыемна, што, па-першае, ёсць iнтарэс да
конкурсу, ён атрымаўся насамрэч рэспублiканскi, а па-другое, што ў такой няпростай
i важнай тэме ўдзельнiкi прадэманстравалi
столькi цiкавых крэатыўных iдэй, якiя ўвасобiлiся ў адметныя мастацкiя iнiцыятывы».
Пластылiн, фарбы, алоўкi, папера, дрэва,
тканiна i нiткi, шкло, фетр, стужкi, фаамiран — прытрымлiваючыся вядомых кожнаму выяў дзяржаўных сiмвалаў, удзельнiкi
праявiлi крэатыў у выкарыстаннi матэрыялаў i мастацкiх тэхнiк. У лiку самых кранальных — дзiцячыя малюнкi, аўтарам якiх
усяго па сем гадоў, сярод найбольш уражальных — маштабныя калектыўныя работы, над якiмi навучэнцы школ i каледжаў,
працоўныя калектывы, сем'i працавалi шмат
дзён. Зрэшты, кожная з работ лаўрэатаў,
якiя трапiлi на вынiковую выстаўку конкурсу, прыцягвае ўвагу, мае сваю адметную
гiсторыю i цiкавыя рашэннi. Таму для журы, у якое ўвайшлi дзеячы культуры i мастацтва, навукоўцы, прафесiйныя iдэолагi i
журналiсты, няпростым стала вызначэнне
прызёраў у трох катэгорыях — «Найлепшы
сцяг», «Найлепшы герб» i «Найлепшы сцяг
i герб у адной творчай рабоце».
Пераможцамi ў катэгорыi «Найлепшы
сцяг i герб» сталi Кацярына, Сцяпан i Пётр

На доўгую памяць

Хаменкi, а таксама Анатоль Палкоў, якiя
ўсе разам сабралi няпрос тую канструкцыю — мiнiяцюрную копiю мiнскай Плошчы
Дзяржаўнага сцяга. «Чаму абралi гэту тэму? — перапытвае Кацярына. — Летась мы
былi там падчас сустрэчы агню Еўрапейскiх
гульняў — на плошчу трапiлi ўпершыню,
хоць самi i мiнчане. I былi вельмi ўражаныя
тым, як у адным месцы сканцэнтраваная
беларуская дзяржаўнасць. Работа заняла
з тыдзень, а вось iдэю выношвалi доўга —
разлiчвалi маштаб i прапорцыi, падбiралi
матэрыял». Прызнаюцца: усе вельмi старалiся, таму на прызавое месца ў глыбiнi душы
разлiчвалi, а вось першае стала прыемнай
нечаканасцю.
Дзяўчаты побач з намi цiха перамаўляюцца: «Ох, на якi прыгожы пастамент паставiлi
наш сцяг — як быццам мы перамаглi». Праз
некалькi хвiлiн высвятляецца, што насамрэч
так: калектыўны творчы праект навучэнцаў
i педагогаў Мiнскага фiнансава-эканамiчнага каледжа, выкананы з паперы ў тэхнiцы
скручвання, заняў I месца ў катэгорыi «Найлепшы сцяг».
— Мы далёка не творчая навучальная
ўстанова: вось перад вамi будучы банкаўскi
работнiк i страхавы агент, — прадстаўляе
сваiх вучанiц кiраўнiк Людмiла РАСТАРГУЕВА. — Але калi адна з нашых дзяўчат паказала свае работы з паперы, гэта
вельмi натхнiла i зацiкавiла ўсiх астатнiх.
Ужо ў працэсе зразумелi, наколькi гэта гiганцкая i карпатлiвая праца — 15 вечароў,

Фота Ганны ЗАНКАВIЧ.

Напярэдаднi Дня Незалежнасцi ў фiлiяле Нацыянальнага гiстарычнага музея — Музеi
сучаснай беларускай дзяржаўнасцi — ушанавалi пераможцаў i прызёраў адкрытага
конкурсу «Сiмвалы маёй краiны». Творчае спаборнiцтва, якое было прымеркавана
да 25-годдзя зацвярджэння Дзяржаўнага герба i сцяга Беларусi, доўжылася з 3 лютага да 17 мая i сабрала звыш 70 работ з розных рэгiёнаў нашай краiны. Арганiзацыйную падтрымку яму аказалi Мiнiстэрства культуры i ГА «Белая Русь», а адным
з iнфармацыйных партнёраў выступiў Выдавецкi дом «Звязда», таму, натуральна,
мы не маглi абмiнуць урачыстую цырымонiю ўзнагароджання лаўрэатаў.

а часткова i начэй, дзяўчаты ў iнтэрнаце рэзалi, скручвалi паперу, прыдумвалi, як найпрыгажэй. I выкладчыкi далучылiся: адна
абшыла пенапластавую аснову палатном,
другая ў апошнi момант паправiла-падцягнула. Так што прозвiшчы, якiя ўказаны сярод аўтараў работы, — гэта толькi асноўны
касцяк, насамрэч iх значна больш.
Дзяўчаты згадваюць: раздрукавалi пiксельную выяву арнаменту, каб дакладна
прытрымлiвацца ўзору, але не разлiчылi,
што аснова папяровай кветкi супадае па
памерах з трафарэтам, а ўверсе кветка
пашыраецца, малюнак выходзiць зусiм iншы — давялося перарабляць наноў. «Але
нiчога, — смяюцца, — мы любiм пераадольваць цяжкасцi, асаблiва дзеля такога вынiку!»
Аўтар «Найлепшага герба» — 16-гадовая Карына Вечар, якая зрабiла на льняной аснове рэльефнае дэкаратыўнае пано.
А Гран-пры адкрытага творчага конкурсу
«Сiмвалы маёй краiны», здаецца, нечакана нават для сябе самога атрымаў Дзмiтрый Кулiнковiч — хлопчык прадставiў беларускiя герб i сцяг у выглядзе iмбiрнага
печыва, распiсанага айсiнгам (альбо, калi

ВЕДАЦЬ ПРА ВАЙНУ, КАБ ЖЫЦЬ У МIРЫ

Трэцяя, завяршальная частка маштабнага культурнагiстарычнага праекта «Вайна i мiр», прымеркаванага
да 75-годдзя Вялiкай Перамогi, адкрылася 1 лiпеня ў
Нацыянальнай бiблiятэцы. На выстаўцы «Вайна i мiр.
Беларусь памятае. Вяртанне» прадстаўлены ўнiкальныя дакументы, кнiгi i перыядычныя выданнi, старадрукi i рукапiсы, паштоўкi i лiтаграфii, якiя адлюстроўваюць гiсторыю ваенных дзеянняў з 1812 да 1945
года, а таксама перыяды мiрнага мiжваеннага жыцця
на беларускай зямлi.

На га да ем, iнi цы я ва ны
Мiнiс тэрствам iнфармацыi
Беларусi i лаўрэатам прэмii
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь «За ду хоўнае адраджэнне», краязнаўцам i калекцыянерам Уладзiмiрам
Лiхадзедавым, падтрыманы Мiнiстэрствам культуры
асветнiцкi праект «Вайна i
мiр» бярэ пачатак яшчэ ў
лютым. Сутнасць яго ў тым,
каб праз цыкл выставак данесцi да максiмальна шырокай аўдыторыi вытокi i традыцыi патрыятызму беларускага народу, паказаць,
як праз пакаленнi перадавалiся любоў да Радзiмы i
га тоў насць аба ра няць яе
нават цаной уласнага жыцця. Папярэднiя экспазiцыi
ад бы лi ся ў Дзяр жаў ным
мемарыяльным музеi Якуба Коласа i Нацыянальным
гiс тарычным музеi, далей
планавалася ахапiць яшчэ
тры гiс тарычныя перыяды
войнаў i мiжваеннага часу,
задзейнiчаць некалькi пляцовак у бiблiятэках, музеях,
буйных навучальных установах, а кульмiнацыяй праекта
напярэдаднi Дня Перамогi
мусiлi стаць зборная вялiкая
выстаўка i форум калекцыянераў з розных краiн свету
ў Нацыянальнай бiблiятэцы.

папросту, бялковай цукровай глазурай розных колераў). Канешне, дзевяцігадоваму
канкурсанту дапамагала мама Кацярына —
прафесiйны кандытар, затое атрымаўся маленькi, цалкам натуральны духмяны шэдэўр
i, магчыма, адзiн з найлепшых варыянтаў
сувенiра для замежнiкаў. «Некаторыя хiбы,
безумоўна, у нашай рабоце ёсць, але старалiся працаваць без адходаў i пераробак,
за двое сутак справiлiся», — не без гонару
зазначае Кацярына. I, пакуль Дзiма пазiруе фатографам, расказвае, што ў шэрагу
захапленняў сына — не толькi печыва, але
i квiлiнг, i валянне, а ў перспектыве i бiсерапляценне. Дзiма ж смяецца, што печыва
ў яго самы любiмы ласунак, вось i давялося
навучыцца яго гатаваць.
Акрамя трох прызавых месцаў у кожнай
катэгорыi, журы прысудзiла таксама шэраг
прызоў у спецыяльных намiнацыях. Напрыклад, за ўдалае выкарыстанне сiмволiкi ў
паўсядзённым жыццi адзначылi Юлiю Бортнiк, якая зрабiла ўнiкальны офiсны арганайзер — ён упрыгожаны стужкамi, што складаюцца ў выяву беларускага сцяга. Прыз
«За канцэптуальнасць» атрымала 17-гадовая Дар'я Бацiшчава — у яе роспiсе па шкле
пераплялiся беларускiя брэнды, сiмвалы i
знакавыя мясцiны. Адзначылi i карпатлiвую
работу Ганны Сакалоўскай у тэхнiцы алмазнай мазаiкi, i тэхнiчнасць пластылiнавай
аплiкацыi Iвана Джуса, Яраслава Саўко i
Савелiя Ладуцькi, i творчыя знаходкi многiх
iншых юных i дарослых канкурсантаў. Усе
яны атрымалi дыпломы i памятныя падарункi. Убачыць работы лаўрэатаў можна, наведаўшы часовую выстаўку ў Музеi сучаснай
беларускай дзяржаўнасцi. А натхнiўшыся,
можна ўзяць удзел у наступным творчым
конкурсе — як запэўнiваюць у Нацыянальным гiстарычным музеi, яны абавязкова будуць працягвацца.
Вiкторыя ЗАХАРАВА.

На жаль, праз напружаную
эпiдэмiялагiчную сiтуацыю ў
Беларусi i ў свеце арганiзатарам давялося iстотна скарэкцiраваць гэтыя планы —
але не адмянiць iх.
Стар шы ня Па с та яннай ка мi сii па аду ка цыi,
навуцы, культуры i сацыяль ным раз вiц цi Са ве та
Рэс пуб лi кi На цы я наль нага сходу Беларусi Вiк тар
Лiсковiч падкрэслiў: глыбока сiмвалiчна, што выстаўка
адкрылася напярэдаднi свята Дня Незалежнасцi: «Тут
прадстаўлены падзеi i людзi, якiя стаялi каля вытокаў
i сённяшняй незалежнасцi, i,
на мой погляд, нашай будучынi. Гэтыя людзi з году ў год
памнажалi наш дабрабыт i
рабiлi нашу краiну лепшай,
бо ўсiх iх аб'ядноўвала любоў
да Радзiмы».
Цэнтральная частка выстаўкi «Вайна i мiр. Беларусь
памятае. Вяртанне» — каля
30 кнiг Уладзiмiра Лiхадзедава, у тым лiку выданнi,
якiя ўбачылi свет у серыi
«У пошуках страчанага», i
зусiм свежыя навiнкi: двухтомнiк «75 гадоў Перамогi ў
Вялiкай Айчыннай вайне» i
«Блакада» (Выдавецкi дом
«Звязда»), «Беларусь шматнацыянальная» (выдавецтва

«Альфа кнiга»). «Кожная з
гэтых кнiг па-свойму важная
для мяне i, спадзяюся, для
чытачоў, — прадставiў новыя выданнi Уладзiмiр Аляксеевiч. — Асноўная задумка
«75 гадоў Перамогi» — падарожжа ў часе, параўнанне
вiдаў беларускiх мястэчак:
якiмi яны былi ў даваенны
час, якiя страшныя сляды
разбурэння пакiнула на iх
Вялiкая Айчынная вайна,
якiмi яны сталi ў цяперашнi
час; таксама ў кнiзе прадстаўлены выпускi сатырычнага агiтплаката «Раздавiм
фашысцкую гадзiну!», рэдактарам якога быў Кандрат
Крапiва. Кнiга «Блакада» —
на першы погляд, пры чым
тут Беларусь? Але насамрэч
у Ленiнградзе жыло i абараняла яго мноства беларусаў,
у тым лiку i мая прабабуля,
якая загiнула падчас блакады. I гэтае выданне, iдэю
якога я даўно выношваў, —
данiна памяцi ёй, усiм загiнулым i ўсiм тым, дзякуючы каму нават у жорсткай асадзе
го рад жыў, пра ца ва лi

за во ды, школы, пош та...
З лiстоў, з надпiсаў на паштоўках, якiя пакiнулi ленiнградцы, мы можам адчуць
трагiчную атмасферу той
эпохi i моц духу савецкага
народа... «Беларусь шматнацыянальная» планавалася як падарунак гродзенцам
i гасцям рэспублiканскага
свята нацыянальных культур, аднак, паколькi фэст
перанеслi на наступны год,
мы вырашылi не чакаць i
выдаць яе цяпер. Было даволi складана знайсцi паштоўкi канца ХIХ—пачатку ХХ
стагоддзя, што паказвалi б,
прадстаўнiкi якiх нацыянальнасцяў жылi на тэрыторыi
Беларусi, якiмi былi iх буднi
i святы, i, тым не менш, мы
пастаралiся прадставiць усё
багацце i разнастайнасць
розных канфесiй i нацыяналь ных культур бе ла русаў, рускiх, палякаў, яўрэяў,
латышоў, лiтоўцаў, немцаў,
французаў, татар, туркаў,
нават кiтайцаў i манголаў.
Многiя фотаздымкi публiкуюцца ўпершыню i, мяркую,

будуць карысныя i цiкавыя
даследчыкам гiсторыi».
Iншыя экспанаты — прадметы i дакументы з прыватнай калекцыi, якую Уладзiмiр Аляксеевiч руплiва збiрае ўжо некалькi дзясяткаў
гадоў, прычым рэгулярна
перадае частку рарытэтаў
у падарунак вядучым музеям i бiблiятэкам.
Намеснiк мiнiстра iнфармацыi Iгар Бузоўскi вызначыў
ключавыя словы, якiмi можна ахарактарызаваць увесь
праект: Перамога як сiмвал
канчатковай, незваротнай
кропкi ў гiсторыi кравапралiццяў на беларускай зямлi,
незалежнасць, якую здабылi, адстаялi i перадалi нам як
вялiзную каштоўнасць папярэднiя пакаленнi, i спадзвiжнiцтва — справа, якая робiцца апантанымi, самаадданымi людзьмi не дзеля славы i
матэрыяльных выгод, але ў
рэшце рэшт становiцца важнай часткай захавання гiстарычнай памяцi.
Апошнюю думку падхапiў i генеральны дырэк тар
На цы я наль най бiб лi я тэ кi
Беларусi Раман Матульскi:
«Хачу адзначыць вялiкi ўнёсак калекцыянераў, дзякуючы якiм па драбнiцах вяртаюцца ў нашу краiну тыя выданнi i дакументы, якiя некалi
былi вывезеныя — у ваенных
абозах, разам з iншым нарабаваным скарбам, у багажы
бежанцаў i вымушаных перасяленцаў — як мы часам кажам, боты загарнулi ў газету,
i толькi дзякуючы гэтаму яе
адзiны на сёння асобнiк захаваўся ў музеi пэўнай краiны...
Адзiн з такiх людзей, якiя

дапамагаюць вярнуць на радзiму гiстарычныя артэфакты, — Уладзiмiр Лiхадзедаў,
якi сабраў насамрэч фантастычную калекцыю матэрыялаў па Беларусi. Я ўпэўнены,
што гэтая работа будзе працягвацца, бо незалежнасць
любой краiны — гэта не дзяржаўная гранiца i не армiя, i
нават не ўласныя грошы. Незалежнасць — гэта дух, якi
жыве ў народзе, i я спадзяюся, што разам мы сфармiруем гэты моцны дух...»
Стар шы ня Па ста ян най
камiсii па адукацыi, культуры i навуцы Палаты прадстаў нi коў На цы я наль на га
сходу Беларусі Iгар Марзалюк нагадаў, дарэчы, што
дзякуючы самаахвярнасцi
бе ла рус кiх бiб лi я тэ ка раў
i музейшчыкаў у першыя
днi Вялiкай Айчыннай вайны былi ўратаваныя многiя
гiсторыка-культурныя каштоўнасцi нашай краiны. Так,
беларускiя кнiгi эвакуiравалi
ў Маскву, Санкт-Пецярбург,
Навасiбiрск — здавалася,
часова, але фактычна многiя з iх дагэтуль не вярнулiся.
«Я ўжо неаднаразова выказваў думку, i зноў паўтаруся,
што ў юбiлейны год Перамогi трэба вяртаць у Беларусь
тыя каштоўнасцi, артэфакты, якiя ёй належаць», — зазначыў Iгар Марзалюк.
Як плануецца, экспазiцыя
«Вайна i мiр. Беларусь памятае. Вяртанне» будзе працаваць у выставачным комплексе Нацыянальнай бiблiятэкi
да канца бягучага года.
Вiкторыя ЦЕЛЯШУК.
Фота аўтара.

