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МО ЛАДЗЬ У АД КА ЗЕ
Но вы ві дэа фар мат пра вя дзен-

ня ме ра пры ем стваў фо ру му не 
паў плы ваў на ска ра чэн не за яў ле-
най ра ней пра гра мы: дыс тан цый-
на паў дзель ні ча лі ў аб мер ка ван ні 
ак ту аль най тэ мы ра сій скія ка ле гі 
ў мас коў скай сту дыі, бе ла рус кі ж 
бок вы хо дзіў на су вязь з На цы-
я наль най ака дэ міі на вук на шай 
кра і ны. Што, да рэ чы, бы ло да-
стат ко ва сім ва ліч на: ме на ві та яе 
бу ды нак вы ста яў у Вя лі кую Ай-
чын ную вай ну, ад ноў ле ны і пра-
цяг вае функ цы я на ваць.

— Не су мнен на, што ў год 
75-год дзя Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай-
чын най вай не мы не мо жам па-
кі нуць без ува гі пы тан ні за ха ван-
ня гіс та рыч най па мя ці аб на шай 
агуль най Пе ра мо зе, — звяр нуў 
ува гу ўдзель ні каў сек цыі і пры-
сут ных Вік тар Ліс ко віч.

Ён пад крэс ліў кроў ную су вязь 
з бра тэр скі мі на ро да мі, ра зам з 
які мі па пя рэд нія па ка лен ні спы ні-
лі ка та стро фу ХХ ста год дзя.

— Але свет іг на руе тра гіч ныя 
ўро кі мі ну ла га, — пе ра ка на ны пар-
ла мен та рый. — І чым да лей мы ад-
да ля ем ся ад па дзей Вя лі кай Ай чын-
най вай ны, тым больш агрэ сіў ныя і 
не бяс печ ныя яны ста но вяц ца.

Та му, на яго дум ку, сён ня ўсё 
больш на дзён най ро біц ца не аб-
ход насць не прос та за ха ваць, 
але і аба ра ніць Пе ра мо гу на шых 
на ро даў. Ця жар ад каз нас ці за 
гэ та, у пер шую чар гу, ля жыць 
на мо ла дзі. Ме на ві та ма ла до му 
па ка лен ню бе ла ру саў і ра сі ян 
не аб ход на пры клас ці ўсе на ма-
ган ні, каб збе раг чы мір і спа кой 
у на шых кра і нах, па мя та ю чы пра 
тое, праз што да вя ло ся прай сці 
на шым на ро дам.

Да рэ чы, як ад зна ча лі вы сту-
поў цы, у гэ тым кі рун ку ў Бе-
ла ру сі і Ра сіі рэа лі за ва ны цэ лы 
комп лекс мер на дзяр жаў ным 
уз роў ні, у Са юз най дзяр жа ве 
што год рэа лі зу юц ца шмат лі кія 
пра ек ты, звя за ныя са зга да най 
важ най тэ май. Ад ным з та кіх 
з'яў ля ец ца бу даў ніц тва і ўра чыс-
тае ад крыц цё сё ле та Ржэў ска га 
ме ма ры я ла Са вец ка му сал да ту. 
За кошт срод каў са юз на га бюд-
жэ ту ідзе рэ кан струк цыя аб' ек таў 
Брэсц кай крэ пас ці. Так, вя лі кая 
ра бо та вя дзец ца па ўве ка ве чан-
ні па мя ці аб Вя лі кай Ай чын най 
вай не і яе ге ро ях, па тры я тыч ным 
вы ха ван ні ў дзвюх кра і нах, а ці 
да стат ко вая?

АБА РА НІЦЬ 
ГІС ТА РЫЧ НУЮ 
ПРАЎ ДУ

Ня гле дзя чы на вя лі кую коль-
касць кніг і на ву ко вых прац па гэ-
тай тэ ма ты цы, з'яў ля юц ца і ін шыя, 
асноў ны ма тыў якіх — нежа дан не 
па глы біць ве ды аб тым ге ра іч ным 
і тра гіч ным пе ры я дзе, а імк нен не 
да агуль на га ачар нен ня, по шу ку 
пра лі каў і па мы лак са вец ка га ка-
ман да ван ня. На гэ ту тэн дэн цыю 
звяр нуў ува гу стар шы ня Прэ зі-

ды у ма НАН Бе ла ру сі Ула дзі мір 
ГУ СА КОЎ. Ён на га даў, што ў шэ-
ра гу еў ра пей скіх кра ін і не ка то рых 
бы лых са вец кіх рэс пуб лі ках сён ня 
руй ну юц ца пом ні кі са вец кім во і-
нам-вы зва лі це лям.

— Так дзя куе сён ня «цы ві лі за-
ва ная Еў ро па» са вец кім во і нам, 
якія вы ра та ва лі яе ад ка рыч не вай 
чу мы! — пад крэс ліў ака дэ мік.

Ён ад зна чыў, што ка лі ра-
ней са вец кія да след чы кі ка за лі 
аб асоб ных фаль сі фі ка та рах, то 
сён ня гу чаць не прос та за клі кі 
неа на цыс таў, а ўжо пры ма юц ца 
рэ за лю цыі на ўзроў ні між пар ла-
менц кіх асамб лей.

— 3 лі пе ня 2009 го да Пар ла-
менц кая асамб лея АБ СЕ пра га-
ла са ва ла за пры няц це рэ за лю цыі 
«Аб уз' яд нан ні па дзе ле най Еў ро-
пы: за ах воч ван не пра воў ча ла ве ка 
і гра мад скіх сва бод у рэ гі ё не АБСЕ 
ў ХХІ ста год дзі», — пры вёў ён у 
прык лад да ку мент, які прад пі саў 
зра біць 23 жніў ня (дзень пад пі сан-
ня пак та Мо ла та ва—Ры бент ро па) 
днём па мя ці ах вяр на цыз му і ста-
лі ніз му. — Ужо праз дзе сяць га доў, 
19 ве рас ня 2019 го да, Еў ра пей скі 
пар ла мент пры мае рэ за лю цыю, 
у якой на зваў са вец ка-гер ман-
скую да мо ву аб не на па дзен ні 
ад 23 жніў ня 1939 го да пры чы най 
па чат ку Дру гой су свет най вай ны.

Тым са мым фаль сі фі ка цыя гіс-
то рыі на За ха дзе, упэў не ны ака-
дэ мік, вы ве дзе на на прын цы по ва 
но вы ўзро вень.

— Ка лі ра ней фэй кі агуч ва лі ся 
пуб лі цыс та мі ці асоб ны мі па лі-
ты ка мі, то ця пер хлус ню па чы-
на юць ад кры та ле га лі за ваць на 
між дзяр жаў ным уз роў ні, — пад-
крэс ліў Ула дзі мір Гу са коў.

Ён з жа лем кан ста та ваў, што 
гэ тыя і ін шыя ак цыі пар ла мен-
та ры яў аб' яд на ных еў ра пей цаў 
не знай шлі ка лек тыў на га асу-
джэн ня з бо ку ААН. Яны не атры-
ма лі на леж най ацэн кі з бо ку пар-
ла мен та ры яў Са юз най дзяр жа вы 
і кра ін СНД, ад зна чыў стар шы ня 
Прэ зі ды у ма НАН Бе ла ру сі. Ён 
звяр нуў ува гу, што сён ня час та 
гу чаць не га тыў ныя ацэн кі пад пі-
сан ня гер ма на-са вец кай да мо вы 
аб не на па дзен ні, ад нак трэ ба па-
мя таць, што да пад пі сан ня гэ тай 
да мо вы з СССР Гер ма нія за клю-
чы ла та кія ж з 12 кра і на мі. І гэ тая — 
бы ла апош няй у шэ ра гу ін шых.

— Ня гле дзя чы на пры ма е мыя 
ме ры па ўма ца ван ні аба ра на-
здоль нас ці мя жы, са вец кае кі-
раў ніц тва імк ну ла ся «не даць 
пра ціў ні ку на го ды для агрэ сіі», 
не даць ні адзі на га шан цу аб-
ві на ва ціць СССР у пра ва ка цыі, 
па коль кі ра зу ме ла не да стат ко-
вую га тоў насць кра і ны да вай-
ны, — тлу ма чыць Ула дзі мір Гу са-
коў. — Ме на ві та гэ тым зболь ша га 
мо гуць быць рас тлу ма ча ны вя-
ліз ныя стра ты пер шых ме ся цаў 
Вя лі кай Ай чын най вай ны.

У гэ тай су вя зі ня ліш не бу дзе 
зга даць стра ты на шай кра і ны ад 
гэ тай на ва лы: ка ля трох міль ё-
наў ча ла век, гер ман скія за хоп-
ні кі зруй на ва лі 209 з 270 бе ла-
рус кіх га ра доў і рай цэнт раў, 
зні шчы лі дзевяць ты сяч вё сак, 
з іх 5295 спа лі лі ра зам з усі мі жы-
ха ра мі ці част кай на сель ніц тва, 
628 вё сак цал кам раз дзя лі лі лёс 
Ха ты ні, з іх 186 так і не ад ра дзі лі ся 
пас ля... І на фо не гэ та га спро бы 
пе ра пі саць гіс то рыю вы гля да юць 
асаб лі ва жах лі ва. Тым больш што 
жы вых све дак ва ен ных па дзей 
ста но віц ца ўсё менш і менш.

Каб за ха ваць гэ тую па мяць 
і да нес ці яе да на ступ ных па ка-
лен няў, На цы я наль ная ака дэ мія 
на вук Бе ла ру сі іні цы я ва ла ўсе бе-
ла рус кую ак цыю «На род ны ле-
та піс Вя лікай Ай чын най вай ны: 
ус пом нім усіх!».

— Мы звяр ну лі ся да кі раў ніц-
тва аб лас ных і ра ён ных вы ка наў-
чых ка мі тэ таў, уста ноў аду ка цыі і 
куль ту ры, гра мад скіх аб' яд нан-
няў, да ўсіх за ці каў ле ных гра-
ма дзян, каб раз гар нуць ра бо ту 
па збо ры ўспа мі наў і да ку мен-
таў, якія за ха ва лі ся, удзель ні каў 

бараць бы з на цысц кі мі агрэ са ра-
мі ў га ды вай ны, — пра ін фар ма-
ваў удзель ні каў сек цыі Ула дзі мір 
Гу са коў. — Са ма ідэя атры ма ла 
жы вы вод гук, ужо вы да дзе на 
пер шая кні га на род на га ле та пі су 
і рых ту юц ца да вы дан ня на ступ-
ныя та мы.

АД МІ НУ ЛА ГА 
ДА СУ ЧАС НАС ЦІ

Якія на ступ ствы ад фаль сі фі-
ка цыі гіс то рыі ў срод ках ма са вай 
ін фар ма цыі? Сва ім мер ка ван нем 
па дзя ліў ся стар шы ня праў лен-
ня Бе ла рус ка га са ю за жур на-
ліс таў Анд рэй КРЫВА ШЭ ЕЎ. 
Ён пе ра ка на ны, што кам па нія па 
фаль сі фі ка цыі гіс то рыі Вя лі кай 
Ай чын най вай ны ў ме дыя-ася-
род ку Бе ла ру сі і ўсёй пост са-
вец кай пра сто ры, на жаль, з'яў-
ля ец ца ад ным з ін стру мен таў 
ма ні пу ля цый. У ка рот кай перс-
пек ты ве, звяр тае ўва гу экс перт, 
ажыц цяў ля ец ца хут кі зрух шы ро-
кай гра мад скай дыс ку сіі з ра зум-
най, ма раль най і да пу шчаль най 
га лі ны мер ка ван няў у воб ласць 
ра ды каль ных, экс цэнт рыч ных 
і ней ма вер ных ра ней ацэ нак і 
сцвяр джэн няў.

— Яр кім пры кла дам та ко га 
зру ху для Бе ла ру сі з'яў ля ец ца 
так зва ная но вая нар маль насць 
у дыс ку сіі аб дзяр жаў ных і так 
зва ных на цы я наль ных (па фак-
це на цы я на ліс тыч ных) сім ва лаў 
Бе ла ру сі, — ка жа Анд рэй Кры-
ва шэ еў. — Ві дэа рад пра тэс ных 
дзей пад «бел-чыр во на-бе лы мі» 
сця га мі ка ля сцен Дзяр жаў на га 
Му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны з'яў ля ец ца ві да воч ным та-
му свед чан нем. Сцяг, які вы ка-
рыс тоў ва лі ка ла ба ра цы я ніс ты ў 
пе ры яд аку па цыі, пад якім пра-
во дзі лі ся кар ныя апе ра цыі, ма-
са выя рас пра вы і ге на цыд быў 
уне се ны ў пра тэс ную свя до масць 
як сім вал «но вай Бе ла ру сі». Па-
лі тыч ны кры зіс і ме дыя-агрэ сія з 
бо ку за меж ных ін фар ма цый ных 
аген таў ста лі ка та лі за та рам зру ху 
«акна Авер то на» ў бок гіс та рыч-
на га ды лен тан тыз му.

На яго дум ку, ад ка зам на гэ та 
па він на стаць па шы рэн не экс па-
зі цыі, пры све ча най тра гіч на му 
пе ры я ду аку па цыі бе ла рус кай 
зям лі ў тым са мым му зеі ВАВ, 
і ў мно гіх ін шых му зе ях і ар хі вах 
кра і ны.

— На ша жур на лісц кая ад каз-
насць — па ка заць гэ тыя гіс та рыч-
ныя фак ты на мо ве кла січ ных і но-
вых ме дыя, праз бло гі і да ку мен-
та ліс ты ку, рас сле да ван ні і рэ пар-
тажы, — пе ра ка на ны ён. — Прос та 
за моўч ван нем ня ём кай гіс то рыі 
мы ўжо ні чо га не да мо жам ся.

Ад ным з ін стру мен таў у ме-
дыя-сфе ры з'яў ля ец ца рэ гу ляр ны 
Фес ты валь да ку мен таль на га кі но 
«Еў ра зія. DOC», ад ной з ня змен-
ных тэм яко га з'яў ля ец ца дак лад-
ная рэ флек сія аб гіс то рыі ВАВ. 
Ад кры тыя па ка зы ў най леп шых 
кі на тэ ат рах Мін ска і Сма лен ска, 
па нэль ныя дыс ку сіі, су стрэ чы з 
гле да ча мі аў та раў, рэ жы сё раў, 
гіс то ры каў і кры ты каў да юць 
рэ аль ную зва рот ную су вязь з 
гра мад ствам па ва ен най гіс та-
рыч най тэ ма ты цы, пе ра ка на ны 
вы сту поў ца, ён жа — вы ка наў чы 
ды рэк тар V Між на род на га фес-
ты ва лю да ку мен таль на га кі но 
кра ін СНД «Еў ра зія. DOC».

Да рэ чы, сім ва ліч на, што пя ты 
юбі лей ны фес ты валь рас па чаў 
сваю ра бо ту ў Сма лен ску 28 ве-
рас ня — у дзень пра вя дзен ня 
тэ ма тыч най сек цыі Фо ру му рэ-
гі ё наў у бе ла рус кай ста лі цы. 
Цэнт раль ная тэ ма фэс ту — пе ра-
мо га са вец ка га на ро да над на-
цы я нал-са цы я ліз мам. З 28 філь-
маў 20 пры све ча ны гэ тай тэ ме. 
Анд рэй Кры ва шэ еў, між ін шым, 
пра па на ваў ар га ні за ваць пуб ліч-
ныя па ка зы най леп шых сту жак 
фес ты ва лю ў рэ гі ё нах Бе ла ру сі і 
Ра сіі. Су пра ва джаць та кія па ка-
зы ад кры тым дыя ло гам і вост рай 
дыс ку сі яй аб па дзе ях і лю дзях, 
якія ра бі лі агуль ную гіс то рыю 
Пера мо гі.

Ма дэ ра та ры — Вік тар Ліс ко-
віч і Лі лія Гу ме ра ва — не ад ной чы 
пад час ра бо ты сек цыі пад крэс лі-
ва лі не аб ход насць сты му ля ван ня 
да след чай ра бо ты ся род мо ла дзі 
па тэ ма ты цы Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, па пу ля ры за цыі яе вы ні-
каў у се ці ве і пра соў ван ня гіс-
та рычна-ту рыс тыч на га кі рун ку, 
ка лі магчыма ўва ча від кі пе ра ка-
нац ца, якія мо гуць быць тра гіч-
ныя на ступ ствы ад гіс та рыч най 
не па мят лі вас ці... І сён ня га лоў ная 
за да ча — вы ра та ваць гіс та рыч-
ную праў ду аб Пе ра мо зе ад на па-
дак, якія імк нуц ца пе ра вяр нуць 
ко ла гіс то рыі.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА, 
фо та Яна ХВЕД ЧЫ НА.

ТРЭ БА ПА МЯ ТАЦЬ...

СВЕТ ІГ НА РУЕ ТРА ГІЧ НЫЯ СВЕТ ІГ НА РУЕ ТРА ГІЧ НЫЯ 
ЎРО КІ МІ НУ ЛА ГАЎРО КІ МІ НУ ЛА ГА

А
Б гэ тым за явіў стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці 
Вік тар ЛІС КО ВІЧ пад час пра вя дзен ня сек цыі «Подз віг са вец ка га 

на ро да ў Вя лі кай Ай чын най вай не — ас но ва вы ха ван ня па тры я тыз му 
і гра ма дзян скай ад каз нас ці», якая прай шла ў рам ках VІІ Фо ру му 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі. Дру гім ма дэ ра та рам — з ра сій ска га бо ку — 
вы сту пі ла яго ка ле га з Са ве та Фе дэ ра цыі Лі лія ГУ МЕ РА ВА.


