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— «Кож ны трэ ці»... Ці пра-

віль на для Бе ла ру сі ацэнь ваць 

коль касць ах вяр толь кі ў гэ тых 

ліч бах? Вай на — гэ та не толь кі 

тыя, хто за гі нуў...

— Са праў ды, ма ла па да ваць вы-

ключна ста тыс ты ку, га ва рыць пра 

раз бу рэн ні, стра ты. Вай на за кра-

ну ла кож на га, у тым лі ку, псі ха ла-

гіч на. Коль кі зла ма ных лё саў! Ка лі 

на ва чах дзі ця ці за бі ва юць ма ці ці 

баць ку (ці на ад ва рот баць кі страч-

ва юць дзя цей), гэ та жу дас ная кар ці-

на, траў ма на ўсё жыц цё. Цяж ка ўя-

віць, як з гэ тым ча ла век пас ля жыў. 

А та кіх вы пад каў у га ды вай ны ў нас 

бы лі ты ся чы, — за ўва жае за гад чык 

ад дзе ла на ву ко ва-да след чыц кай 

ра бо ты Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 

вай ны На тал ля ЯЦ КЕ ВІЧ.

— Маг чы ма, пры па тры я-

тыч ным вы ха ван ні не ха пае та-

кіх рас ка заў пра вай ну, як пра 

аса біс тыя тра ге дыі пэў ных лю-

дзей?

— Ад ра зу пас ля вай ны бы ло не 

да эмо цый ці ка пан няў у ча ла ве чай 

ду шы. Дзе ся ці год дзі пас ля вы зва-

лен ня лю дзі га ва ры лі аб пе ра мо-

зе. Але сён ня як раз здзейс не ны 

па ва рот у бок эма цы я наль на га, 

асо бас на га ўспры ман ня. Якія ці-

ка выя ста лі з'яў ляц ца мас тац кія 

філь мы і тво ры! Мож на зга даць 

пра кні гі Ва сі ля Бы ка ва, Свят ла-

ны Алек сі е віч, дзе па ка за на ду ша 

ча ла ве ка, яго эмо цыі на вай не. 

Я бы ла свед кай і ўдзель ні цай гэ та га 

пе ра ва ро ту, які па чаў ся ў 90-х га-

дах. На пэў на гэ та бы ло звя за на са 

зме на мі ў гра мад ска-па лі тыч ным 

жыц ці. Пе ра стаў іс на ваць Са вец кі 

Са юз, мы атры ма лі больш маг чы-

мас цяў раз гля даць гіс то рыю сва ёй 

кра і ны, кан крэт на бе ла ру саў ці лю-

дзей, якія ака за лі ся на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі. У гэ ты час ар хі вы ста лі 

больш да ступ ныя, лю дзі па ча лі га-

ва рыць пра мі ну лае больш ад кры-

та. У дзе вя нос тыя-двух ты сяч ныя 

га ды вель мі моц ны пра рыў ад быў-

ся ў вы ву чэн ні гіс то рыі Вя лі кай Ай-

чын най вай ны. І сён ня мы на шмат 

больш ве да ем, ці ма ем маг чы мас-

 цяў, каб ад кры ваць неш та но вае. 

У нас ёсць кан так ты з ка ле га мі з ін-

 шых кра ін. Гэ та так са ма ады гра ла 

не ма ла важ ную ро лю ў па паў нен ні 

ве даў пра Дру гую су свет ную і Вя-

лі кую Ай чын ную вай ну.

— Сён ня мы доб ра ве да ем пра 

Трас ця нец, хоць яшчэ га доў пяць 

та му ўдзель ні кі ад на го з круг-

лых ста лоў «Звяз ды» скар дзі лі-

ся, што ня ма сур' ёз ных да сле-

да ван няў, пры све ча ных гэ та му 

най буй ней ша му ла ге ру смер ці ў 

Бе ла ру сі. Пра якія яшчэ мес цы 

ма са ва га за бой ства вар та зга-

даць, пры свя ціць да сле да ван ні, 

па ста віць пом ні кі, уліч ваць пры 

рас пра цоў цы тэ ма тыч ных эк-

скур сій?

— Та кіх кро пак на тэ ры то рыі

Бе ла ру сі бяс кон цая коль касць. 

У нас ня ма жы во га мес ца, дзе б не

па ку та ва лі лю дзі, не гі ну лі са вец кія 

во і ны і мір нае на сель ніц тва. Тут не-

аб сяж ная пра сто ра для дзей нас ці 

на шых на ву ко вых су пра цоў ні каў і 

тых, хто глы бей бы ха цеў да ве дац-

ца пра вай ну. Пад час эк скур сіі ў 

на шым му зеі мы на зы ва ем ліч бу — 

260 ла ге раў смер ці і мес цаў ма-

 са ва га зні шчэн ня. Столь кі бы ло да-

сле да ва на і вы ве дзе на па звест ках 

Над звы чай най дзяр жаў най ка мі сіі 

БССР. У нас у экс па зі цыі ёсць кар-

та мес цаў гі бе лі са вец кіх ва ен на па-

лон ных і цы віль на га на сель ніц тва. 

Га вор ка ідзе аб сот нях, ты ся чах і 

дзя сят ках ты сяч лю дзей.

— Так, пра мес цы, дзе ад бы-

ва лі ся ма са выя за бой ствы, мож-

на ад шу каць ін фар ма цыю. Але 

лю дзі гі ну лі ў тур мах, пад час 

аб лаў, іх за бі ва лі на ву лі цы і ва 

ўлас ных да мах... Ці бы лі пад лі-

ча ны гэ тыя ах вя ры?

— З гэ тым знач на больш скла-

да на. Ча сам звяр та юц ца па да па-

мо гу лю дзі, якія га во раць, што ў 

пэў най вёс цы ці го ра дзе за гі нуў 

іх сва як і гэ та ба чы лі су се дзі. Але

ні я кіх да ку мен таў, якія гэ та па цвяр-

джа лі б, не за ха ва ла ся. Вы пад-

 каў, ка лі лю дзей рас стрэль ва лі 

ін ды ві ду аль на ці не вя лі кі мі гру па-

мі, пад час вай ны бы ла ма са. Ка лі 

гэ та не за фік са ва на ва ўспа мі нах 

ці мяс цо выя жы ха ры не ад зна чы лі 

мес ца пом ні кам, ка лі ін фар ма цыя 

не ад кла ла ся ў сям'і па цяр пе лых, 

вель мі скла да на ўзна віць па дзеі.

У 90-я га ды вя лі кую ра бо-

ту пра вя ла спе цы яль ная ка мі сія 

Дзяр жаў на га ка мі тэ та па ар хі вах 

і спра ва вод стве Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь. І я бы ла чле нам гэ тай ка мі сіі, 

у за да чу якой ува хо дзі ла вы яў лен-

не ін шых мес цаў зні шчэн ня лю дзей 

на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, на ват ін-

ды ві ду аль ных. У 2001 го дзе вый-

шаў да вед нік, дзе по бач з буй ны мі 

мес ца мі па зна ча ны і не вя лі кія: тур-

мы, пра цоў ныя ла ге ры, ге та, якія 

раз мя шча лі ся ў роз ных на се ле ных 

пунк тах. У асноў ным вы яў лен не 

вя ло ся па афі цый ных кры ні цах, 

ар хі вах, му зе ях... Ча сам ёсць ус-

па мі ны, спа сыл кі, згад кі ў ар хі вах, 

што ў пэў ным мес цы раз мя шча ла-

ся, на прык лад, тур ма, але не ха пае 

ін фар ма цыі пра тое, коль кі лю дзей 

там за гі ну ла. Вя лі кую да па мо гу ў 

по шу ка вай ра бо це за раз аказ вае 

се рыя гіс то ры ка-да ку мен таль ных 

хро нік га ра доў і ра ё наў Бе ла ру сі 

«Па мяць». По шу ка вую дзей насць 

трэ ба пра цяг ваць. Яшчэ мно га за-

хоў вае ча ла ве чая па мяць, у тым 

лі ку ў сям'і. Не ўсе ма тэ ры я лы ар-

хі ваў вы ву ча ны. Гэ та пра ца яшчэ 

не ад на го па ка лен ня.

— Пе ра мо гу ка ва лі не толь кі на 

па лях біт вы. Дзе ля яе лю дзі ры-

зы ка ва лі сва ім жыц цём і на аку-

па ва най тэ ры то рыі. Ся род ах вяр 

вай ны ба га та не вя до мых ге ро яў. 

Пра іх так са ма трэ ба га ва рыць...

— Мне па да ба ец ца, што ад-

наў ля ец ца та кая ра бо та ў мно гіх 

шко лах. У нас да стат ко ва мно га 

зва ро таў ад вуч няў, якія рас пра-

цоў ва юць ней кую тэ му, на прык лад, 

збі ра юць ін фар ма цыю пра пэў ных 

удзель ні каў ва ен ных па дзей. Доб-

ра, ка лі шко ла но сіць імя ге роя. Та-

ды з па ка лен ня ў па ка лен не дзе ці 

да вед ва юц ца больш пра вай ну, у 

тым лі ку і праз лё сы ге ро яў. Ства-

ра юц ца мік ра ра ё ны, бу ду юц ца но-

выя шко лы — і ўхваль на, ка лі дзе ці 

і на стаў ні кі звяр та юц ца да нас, каб 

больш па чуць пра лю дзей, у го нар 

якіх бы лі на зва ныя ву лі цы, по бач з 

які мі раз мя шча ец ца на ву чаль ная 

ўста но ва. Мы да па ма га ем шко лам 

ства раць стэн ды і экс па зі цыі, пе-

рад аём ко піі ма тэ ры я лаў, фа та гра-

фій, якія ў нас ёсць, пра во дзім па 

сва ім му зеі, па каз ва ем на пры кла-

дзе, як мы ро бім вы стаў кі ці па ста-

ян ную экс па зі цыю.

— За раз школь ні кі, края знаў-

цы, гра мад скія ар га ні за цыі яшчэ 

спра бу юць за піс ваць гіс то рыі 

све дак Вя лі кай Ай чын най. Але 

тое, што збя руць сён ня, і тое, 

што ўда ло ся за ха ваць дзя ку ю чы 

ра бо це ра бот ні каў му зея, — не-

па раў наль ныя рэ чы.

— З ад на го бо ку, ка лі ін фар ма-

цыя збі ра ла ся па га ра чых сля дах, 

лю дзі пом ні лі дэ та лі. А з дру го га, 

бы лі рэ чы, пра якія ад ра зу пас ля 

вай ны аль бо не ха це лі пі саць, аль-

бо не маг лі з ней кіх пры чын. Быў 

та кі вы раз «пі саць у стол», і лю дзі 

пі са лі ў над зеі, што, маг чы ма, не ка-

лі гэ та ста не вя до ма ці да ступ на.

— Што мо гуць зра біць сем'і, 

каб ін фар ма цыя пра вай ну, якую 

яны за хоў ва юць, не знік ла?

— Ка лі ёсць да ку мен ты пе ры я-

ду вай ны, у пер шую чар гу іх трэ ба 

ад ска ні ра ваць. Па пе ра та го ча-

су вель мі дрэн най якас ці, тэкс ты 

зні ка юць, за ці ра юц ца. Ары гі на лы 

лепш пе ра да ваць у му зеі ці ар хі вы, 

дзе пра фе сій на за бяс пе чаць іх за-

ха ва насць. У сям'і мож на па кі нуць 

ко піі. Важ ныя лю быя да ку мен ты: 

ба я выя ха рак та рыс ты кі, аса бо выя 

спра вы ўдзель ні каў вай ны, прад-

стаў лен ні да ўзна га родж ван ня. Мы 

пры ма ем і ўспа мі ны, за пі са ныя на 

па пе ру (ра ней ве тэ ра ны пі са лі іх 

ад ру кі). А сён ня та кія свед чан ні 

са ста рэ лых лю дзей іх сва я кі мо-

гуць на дру ка ваць, а сам свед ка 

ва ен ных па дзей пас ля мо жа пад 

тэкс там па кі нуць свой под піс. За-

раз жы вое па ка лен не дзя цей Вя-

лі кай Ай чын най вай ны, і яны ча-

сам звяр та юц ца да нас, каб хоць 

ней кі след за стаў ся ў гіс то рыі пра 

іх баць ку, ма ці, дзе да. Яны ідуць 

у дзяр жаў ныя ўста но вы, бо ве да-

юць, што ў му зеі ці ар хі ве за хоў-

ван не веч нае, што гэ та не пра пад-

зе вы пад ко ва, ка лі не за ста нец ца 

вар тых спад чын ні каў. У вы ні ку 

мы больш да вед ва ем ся пра вай-

ну, пра аса біс ты ўдзел ча ла ве ка, 

ад кры ва ем но выя проз ві шчы. Мы 

не аб ме жа ва ны толь кі ім ёна мі тых, 

хто ў свой час атры маў ува гу, стаў 

ге ро ем, па тра піў у пад руч ні кі гіс то-

рыі, эн цык ла пе дыі, лі та ра ту ру — 

афі цый ную, на ву ко вую і мас тац-

кую. У кож на га, хто пе ра жыў вай-

ну, ёсць свая гіс то рыя, якую б ён 

ха цеў па кі нуць на шчад кам. І тут у 

нас не ара нае по ле. Міль ё ны лю-

дзей за кра ну ла вай на. А зна чыць, 

іс ну юць міль ё ны гіс то рый.

— І па та кія гіс то рыі мож на 

пры хо дзіць у му зей?

— Да нас што дзень па сту па юць 

за пы ты, ліс ты (па ло ва — праз элект-

рон ную пош ту і са цы яль ныя сет кі), 

і, на пэў на, яны ні ко лі не скон чац ца. 

Ра ней лю дзі, якія за спе лі ў жы вых 

удзель ні каў ва ен ных па дзей, маг лі 

атры маць ін фар ма цыю на пра мую, 

а за раз вель мі ра дуе, што ва ўну каў 

і праў ну каў ёсць вя лі кая ці ка васць 

да та го, што ад бы ва ла ся з іх дзя да-

мі. І мы да па ма га ем та кім лю дзям. 

Знач ная част ка на шай пра цы — гэ-

та по шук. У нас да стат ко ва ба га тыя 

фон ды не толь кі прад ме таў, да ку-

мен таў, але і ўспа мі наў. На шы су-

пра цоў ні кі ча сам спра бу юць на ват 

за ме жа мі му зея знай сці ін фар ма-

цыю, пад ка заць, ку ды яшчэ мож на 

звяр нуц ца.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

МІЛЬ Ё НЫ НЕ ПА ЧУ ТЫХ ГІС ТО РЫЙ...


