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АК ТУ АЛЬ НАСЦЬ
Ула дзі мір МА ТУ СЕ ВІЧ, на мес нік мі ніст-

ра ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь:
— Пер шая су свет-

ная вай на — па дзея, 
якая фак тыч на ста ла 
па чат кам най гор ша-
га ча су, яна змя ні ла 
вель мі мно гія ўяў лен-
ні пра на шу цы ві лі за-
цыю: пра мес ца ча-
ла ве ка ў гра мад стве, 
пра мес ца мно гіх 
тэх на ген ных і ін шых 
рэ чаў, па лі тыч ныя і 
эка на міч ныя ас пек-
ты. Не вы пад ко ва вы ву чэн не во пы ту Пер шай 
су свет най вай ны па тра буе комп лекс нас ці і 
ўдум лі ва га па ды хо ду. Мы па він ны асэн са-
ваць тыя па дзеі не толь кі з пунк ту гле джан ня 
на шай гіс то рыі, а і з па зі цыі фар мі ра ван ня 
гіс та рыч най па мя ці, уяў лен няў пра тыя глы-
бін ныя кры ні цы і на ват ма гіст раль ныя тэн дэн-
цыі сён няш ня га геа па лі тыч на га раз віц ця.

Гэ тая тэ ма мае вель мі вя лі кія рэ зер вы і 
пласт для вы ву чэн ня яе гіс то ры ка мі і для 
глы бо ка га гра мад ска га асэн са ван ня. У поў-
най ме ры гэ та ты чыц ца і Бе ла ру сі, та му што 
шэ раг клю ча вых па дзей ад бы лі ся ме на ві та 
на бе ла рус кай зям лі: буй ней шыя вай ско выя 
апе ра цыі, па дзеі, якія пас ля ста лі ка та лі за-
та рам вя лі кіх са цы яль на-па лі тыч ных ру хаў, 
асаб лі ва ва Ус ход няй Еў ро пе. Най перш гэ та 
Каст рыч ніц кая рэ ва лю цыя, якая пас ля ста ла 
штурш ком да бе ла рус кай дзяр жаў нас ці, з'яў-
лен не Са ю за Са вец кіх Са цы я ліс тыч ных Рэс-
пуб лік, утва рэн не Бе ла рус кай На род най Рэс-
пуб лі кі. Дэ та лё вае вы ву чэн не гэ тых па дзей, 
на пэў на, мо жа даць мно гія ад ка зы, да дат ко-
вы ці ка вы во пыт і ра зу мен не на ступ стваў Вя-
лі кай Еў ра пей скай вай ны. Гэ тая тэ ма плён-
ная для рас пра цоў кі не толь кі гіс та рыч най і 
на ву ко вай су поль нас ця мі, да след чы ка мі, а і 
жур на ліс та мі. Мы не па він ны па кі даць гэ тыя 
па дзеі ў ба ку ад вы ву чэн ня, ад гра мад скай 
ува гі. Трэ ба, каб гэ тая тэ ма за гу ча ла: яна 
мае вя лі кае зна чэн не для пост са вец кай пра-
сто ры, для Бе ла ру сі, для агуль на еў ра пей ска-
га, агуль на су свет на га кан тэкс ту.

ПРАБ ЛЕ МЫ
Ва дзім ГІ ГІН, га лоў ны рэ дак тар ча со пі-

са «Бе ла рус кая дум ка», пер шы на мес нік 
стар шы ні Бе ла рус ка га са ю за жур на ліс-
таў:

— У апош нія га ды 
сі ту а цыя змя ні ла ся: 
за раз ужо нель га ска-
заць, як ра ней, што 
праб ле мы Пер шай 
су свет най вай ны зна-
хо дзяц ца на пе ры фе-
рыі ай чын най і ра сій-
скай гіс та рыя гра фіі. 
Усё больш з'яў ля ец-
ца на ву ко вых прац на 
гэ тую тэ му. І мы па-
він ны іх уво дзіць і ў на ша бе ла рус кае ко ла. 
Я ба чу тут не каль кі праб лем, якія па ўста нуць 
пе рад на мі і якія трэ ба бу дзе вы ра шаць гра-
мад скас ці, на ву коў цам і жур на ліс там.

Па-пер шае, як нам ста віц ца, які по гляд 
па ві нен быць, які ак цэнт, ка лі мы раз гля-
да ем па дзеі Пер шай су свет най вай ны? 
Звы чай на пы та юц ца: якое мес ца Бе ла русь 
зай ма ла ў ча сы гэ тай вай ны, кім яна бы ла 
— суб' ек там ці аб' ек там гэ та га гіс та рыч-
на га пра цэ су? Па-дру гое, 11 ліс та па да мы 
свят ку ем Дзень пры мі рэн ня. Ад нак ві да воч-
на, што для нас Пер шая су свет ная вай на 
скон чы ла ся кры ху ра ней — у па чат ку 1918 
го да. Зноў-та кі геа па лі тыч ны кан тэкст: што 
да ла Пер шая су свет ная вай на Бе ла ру сі? 
З ін ша га бо ку, з'яў ля ец ца ўсё больш прац, 
якія раз гля да юць гра ма дзян скую вай ну і 
на ват са вец ка-поль скую вай ну як пра цяг 
Пер шай су свет най вай ны. І са праў ды, раз-
гля даць гэ тыя па дзеі ў ад ры ве ад кан тэкс ту 
Пер шай су свет най вай ны не маг чы ма. Для 
Бе ла ру сі ўво гу ле бы ла ўні каль ная з'я ва пад-
час ім пе ры я ліс тыч най вай ны — Брэсц кі мір, 
які так са ма нель га аб мі наць. У са вец кія ча-
сы іс на ваў адзін по гляд на Брэсц кі мір, у 
міг ра цый ным дру ку — ін шы. Які за раз мы 
па він ны вы пра ца ваць? Яшчэ адзін ці ка вы 
мо мант — ва ен ная спра ва пад час Пер шай 
су свет най вай ны. За раз у пуб лі цыс ты цы 
ідзе ак тыў ная дыс ку сія, хто быў больш та-
ле на ві тым, а хто менш. Гэ та тыя ж На ра чан-
ская і Ба ра на віц кая апе ра цыі, якія мож на 
па-роз на му трак та ваць.

На рэш це, куль тур ны ас пект. Я ха чу на-
га даць, што і Ян ка Ку па ла, і Якуб Ко лас, і 
ін шыя куль тур ныя дзея чы на сі лі вай ско вую 
фор му. Гэ та вя лі кі па тэн цы ял для раз віц ця 
ту рыз му, па тры я тыч на га вы ха ван ня. У нас 
усё гэ та ёсць у тэ ме Вя лі кай Ай чын най вай-
ны. Гэ та вель мі доб ра. Ад нак нель га толь кі 
на ад ной па дзеі, хоць та кой важ най і знач най, 
вы хоў ваць на ступ ныя па ка лен ні ці рас каз ваць 
све ту аб Бе ла ру сі. Так, у нас шмат зам каў, 
але ёсць і вя лі кая спад чы на Пер шай су свет-
най вай ны. Яна скон чы ла ся, але, як знач ная 
па дзея гіс то рыі, яна пра цяг ва ец ца ў на шым 
жыц ці. І вось як асэн соў ваць гэ тыя па дзеі, 
ад гэ та га бу дзе за ле жаць і тое, як Бе ла русь 
бу дуць ус пры маць у све це і якое ўяў лен не 
бу дзе мець на ступ нае па ка лен не аб гіс то рыі 
на шай кра і ны.

ВАЙ СКО ВЫ ПО ГЛЯД
Вік тар ШУМ СКІ, 

на чаль нік упраў лен-
ня па ўве ка веч ван ні 
па мя ці аба рон цаў 
Ай чы ны і ах вяр 
вай ны Уз бро е ных 
Сіл Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь:

— Па мя та е це сло-
вы гіс то ры ка Клю-
чэў ска га, які ка заў: 

«Гіс то рыя не на стаў ні ца, а на гляд чы ца. 
Яна не ву чыць, а ка рае за нявы ву ча ныя 
ўро кі»? У 1941 го дзе мы як раз і бы лі па-
ка ра ны за ня вы ву ча ныя ўро кі. Та му сён ня 
вель мі важ на пэў ным чы нам вы пра віць 
сі ту а цыю.

Гэ та ты чыц ца і прак тыч ных кро каў, якія 
ажыц цяў ляе Мі ніс тэр ства аба ро ны. Ка лі 
мы су стра ка лі ся на пя рэ дад ні 90-год дзя 
па чат ку Пер шай су свет най вай ны, на той 
мо мант у нас на дзяр жаў ным улі ку бы лі 
за рэ гіст ра ва ны 34 во ін скія па ха ван ні Пер-
шай су свет най вай ны. Сён ня іх 137. На 
са мой спра ве іх знач на больш. Тая коль-
касць, якая зна чыц ца на мес цах па ха ван-
няў, не заў сё ды ад па вя дае да ку мен таль-
ным кры ні цам. Тым не менш са 137 во ін-
скіх па ха ван няў 23 па ха ван ні — мо гіл кі 
за меж ных ва ен на слу жа чых, 114 — мо гіл кі 
су ай чын ні каў. За раз у нар ма тыў ную ба зу 
мы ўво дзім та кое па няц це, як «зме ша нае 
па ха ван не», ча го ра ней не бы ло. Праў-
да, па куль яны яшчэ не паш пар ты за ва ны. 
Асноў ны ма сіў та кіх па ха ван няў зна хо-
дзіц ца ў за ход няй част цы Бе ла ру сі, асаб-
лі ва ў Гро дзен скай і Брэсц кай аб лас цях. 
У на ро дзе іх і сён ня на зы ва юць «ня мец кі-
мі». Толь кі гэ та не зу сім так. На прык лад, 
у ад ной та кой «ня мец кай ма гі ле», якую 
я ня даў на па ба чыў, бы ло па ха ва на 530 
рус кіх сал дат і афі цэ раў.

З 1997-га па 1999-ы Мі ніс тэр ствам аба-
ро ны двой чы бы лі пра ве дзе ны ра за выя по-
шу ка выя ак цыі, якія не бы лі аб грун та ва ны 
да ку мен таль на. З 2003 го да гэ та ста ла што-
га до вай тра ды цы яй: па ля выя по шу ка выя 
пад раз дзя лен ні кож ны год ад пра цоў ва юць 
ад 5 да 12 аб' ек таў, звя за ных з Пер шай су-
свет най вай ной. Што ты чыц ца рэ гі ё наў, то за 
гэ ты час у Брэсц кай воб лас ці мы ад пра ца ва лі 
23 аб' ек ты, у Гро дзен скай — 48, у Мін скай — 
38, у Ма гі лёў скай — 2.

Сё ле та на мі бы ла пра ве дзе на экс гу-
ма цыя астан каў 5 ва ен на слу жа чых Рус-
кай ім пе ра тар скай ар міі. Гэ та толь кі на 
ад ным аб' ек це. На гэ ты год за пла на ва на 
ад пра цоў ка яшчэ 4 та кіх аб' ек таў. Трэ ба 
ска заць, што на ві да во ку бу дзе мэ та згод-
най ра бо та ў Ра сій скім дзяр жаў ным ва ен-
на-гіс та рыч ным ар хі ве. Та му трэ ба ак цэн-
та ваць ува гу гра мад скас ці і лю дзей, што 
жа да юць зай мац ца гэ тай тэ май, ме на ві та 
на ар хіў на-да след чай пра цы, якая па він на 
быць сін хра ні за ва най. Гэ та зна чыць, ка лі 
бу дзе пры мац ца ра шэн не па ад наў лен-
ні тых ці ін шых во ін скіх па ха ван няў Пер-
шай су свет най вай ны, то гэ тыя мо ман ты 
жыц цё ва не аб ход ны з пунк ту гле джан ня 
вы дат каў і за кон ча нас ці той ра бо ты, якая 
бу дзе пра во дзіц ца.

Ад на з асноў ных праб лем на фо не вя лі-
ка га ма сі ву па ха ван няў — по шук срод каў 
на іх ад наў лен не. Не вы пад ко ва ў на ступ-
ным го дзе част ка срод каў ад тра ды цый-
ных су бот ні каў бу дзе на кі ра ва на на доб ра-
ўпа рад ка ван не мо гі лак Пер шай су свет най 
вай ны.

ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ
Ула дзі мір ЛІ ХА ДЗЕ ДАЎ, гіс то рык, фі-

ла кар тыст, ка лек цы я нер, лаў рэ ат прэ міі 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь «За ду-
хоў нае ад ра джэн не»:

— Бе ла русь — 
ма ла дая кра і  на. 
Та му як не за леж-
ная дзяр жа ва яна 
не пры ма ла ўдзел 
ні ў ад ной вай не. 
Мы заў сё ды ва я ва-
лі ў скла дзе якой-
не будзь кра і ны: у 
Пер шую су свет ную 
вай ну — у скла дзе 
Ра сій скай ім пе рыі, 
у Вя лі кую Ай чын ную 
— у скла дзе Са вец ка га Са ю за... Та му для 
нас, для Бе ла ру сі, са мае га лоў нае — уве-
ка веч ван не па мя ці ўво гу ле ўсіх па лег лых 
у Пер шай су свет най вай не, не пры ма ю чы 
ні чый бок.

Я зай ма ю ся ка лек цы я на ван нем, вы ву-
чэн нем ста рых фо та здым каў і ма гу ска-
заць, што на іх ад люст ра ва ны сот ні мо гі лак. 
Вель мі шмат ня мец кіх, ад нак дзіў на, што на 
іх — вя лі кая коль касць пра ва слаў ных кры-
жоў. Гэ та дае пад ста ву ду маць, што на ват 
прад стаў ні кі кай зе раў скай ар міі не ба я лі ся 
ха ваць сал дат цар скай ар міі на сва іх мо-
гіл ках.

Са мае га лоў нае — па маг чы мас ці ад на-
віць во ін скія па ха ван ні на тэ ры то рыі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, ад крыць пэў ныя, ня хай і 
не вя лі кія, па мят ныя зна кі на мес цах ба ёў 
і па ха ван няў. І яшчэ ад на з за дач — ад-
крыц цё му зея Пер шай су свет най вай ны, 
яко га ня ма ў на шай рэс пуб лі цы. Ёсць не-
вя лі кі му зей у За брод дзі, ство ра ны на ма-
ган ня мі Ба ры са Ці то ві ча. Толь кі для кра і ны 
ў дзяр жаў ным маш та бе па ві нен іс на ваць 
да во лі сур' ёз ны му зей, дзе лю дзі, асаб лі ва 
мо ладзь, маг ла б да ве дац ца пра Пер шую 
су свет ную вай ну.

У Ві лей цы мы сва і мі сі ла мі ад на ві лі 
пом нік 1812 го да і по бач пла ну ем зра біць 
пом нік ах вя рам Пер шай су свет най вай-
ны. Так са ма ў перс пек ты ве — ад крыц цё 
на ба зе За брод дзя больш сур' ёз на га му-
зея, дзе я прад стаў лю свае ары гі наль ныя 
фо та ма тэ ры я лы, якіх у мя не больш за 10 
ты сяч. Па гэ тых фо та здым ках мож на вы-
ву чаць усю Пер шую су свет ную вай ну. Да 
90-год дзя за кан чэн ня вай ны я вы пус ціў вя-
лі кі аль бом «Бе ла русь ва чы ма ня мец ка га 
сал да та ў час Пер шай су свет най вай ны». 
На дзі ва, вя лі кім пос пе хам ён ка рыс таў-
ся больш за мя жой, чым у Бе ла ру сі. Да 
100-год дзя па чат ку вай ны пла ную вы пус-
ціць вя лі кі двух том нік, у якім бу дзе па ка за-
на ме на ві та Бе ла русь пад час вай ны з двух 
ба коў — з ра сій ска га і ня мец ка га: по быт, 
жыц цё ў ако пах, ба я выя дзе ян ні, мо гіл-
кі, Брэст-Лі тоў скі мір... Усё гэ та бу дзе ад-
люст ра ва на на фо та здым ках — най больш 
бес ста рон ніх свед ках.

МУ ЗЕ Е ФІ КА ЦЫЯ
Ба рыс ЦІ ТО ВІЧ, мас так, лаў рэ ат прэ міі 

Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь «За ду-
хоў нае ад ра джэн не»:

— Я не гіс то рык, 
ад нак ака заў ся ў 
гэ тай тэ ме вель мі 
даў но. І шчы ра ка жу-
чы, ма ру, ка лі ўсё з 
ёй бу дзе доб ра, каб 
вый сці з яе і за няц-
ца, на рэш це, твор чай 
пра цай, не вы клю ча-
ю чы ра бо ту мас та ка 
ме на ві та па гэ тай тэ-
ме. Па куль гэ та га не 
ўда ец ца.

Я пры хіль нік му зе е фі ка цыі сля доў Пер шай 
су свет най вай ны. З гэ тай ідэ яй мы но сім ся 
вель мі даў но. Я за фік са ваў, што апош няе маё 
ін тэр в'ю аб тым, што рэс пуб лі цы па трэ бен но-
вы му зей уз доўж лі ніі фрон ту, бы ло 23 лю та га 
2002 го да на тэ ле ба чан ні. Прай шло 11 га доў 
— му зея ня ма. Тым не менш я аб са лют на 
ўпэў не ны, што ма дэль му зея ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь па він на быць вель мі свое асаб лі-
вай: ме на ві та тут лі нія фрон ту бы ла не пе-
ра адоль най пе ра шко дай для кай зе раў скіх і 
аў стра-вен гер скіх вой скаў. І на ві да во ку, што 
тыя ар тэ фак ты, фар сі фі ка цый ныя збу да ван ні, 
па ха ван ні, ако пы, якія за ха ва лі ся, па трэб на 
му зе е фі ка ваць, пе ра ўтва ра ю чы ўсё гэ та ў 
ме ма ры яль ны марш рут Пер шай су свет най 
вай ны. У нас, ку ды не ідзеш — трап ля еш на 
сля ды вай ны 1812 го да, Пер шай су свет най, 
Дру гой су свет най. Гэ та не зна чыць, што ўсе 
па він ны ла зіць па ако пах. Ад нак не ўліч ваць 
гэ ты мо мант, ка лі ў нас ёсць кан крэт ная фак-
таг ра фія і бач ныя сля ды, нель га. Больш за 
тое, трэ ба ка заць пра ва ен ны ланд шафт, які 
ў нас за ха ваў ся. Кож ная вай на мя няе яго на 
свой лад. Ме на ві та Пер шая су свет ная вай на 
змя ні ла ланд шафт бе ла рус кай пры ро ды на-
столь кі, што ён і да гэ та га ча су, амаль праз 
100 га доў, за ха ваў гэ ты воб раз. Ка лі мы трак-
та ра мі бу дзем раў няць ля сы, мо гіл кі, ако пы, 
то мы і гэ та стра цім.

Ка лі ка заць пра му зе е фі ка цыю пад ад кры-
тым не бам, то маг лі б быць экс па зі цый ныя 
цэнт ры, па доб ныя да За брод дзя, дзесь ці ў 
края знаў чых цэнт рах, у шко лах уз доўж лі ніі 
фрон ту. Та кім чы нам мы атры ма лі б не да ра-
гую, але вель мі аб' ём ную ма дэль, і ме ма ры яль-
ны ту рызм мог бы ў рэс пуб лі цы раз ві вац ца. На-
прык лад, ві лей скія школь ні кі вось ужо шос ты 
год з за да валь нен нем ідуць па хо да мі ўздоўж 
лі ніі фрон ту. Вы ву ча юць мяс ці ны, ужо зра бі-
лі не каль кі ці ка вых філь маў. Мож на ска заць, 
што дзі ця чы ту рыс тыч ны марш рут уз доўж лі ніі 
фрон ту іс нуе. З да рос лы мі ўсё скла да ней.

Што ты чыц ца Ві лей ска га ра ё на, то лі та-
раль на на днях ула ды ка Фі ла рэт бла сла віў 
пра ект на бу даў ніц тва кап лі цы-пом ні ка пры 
ўва хо дзе на ві лей скія мо гіл кі, дзе зна хо дзі ла-
ся 300 ма гіл во і наў Пер шай су свет най вай ны, 
на якіх пас ля звер ху бы лі па ха ва ны са вец кія 
гра ма дзя не. На сён няш ні дзень вя до ма 250 
ім ёнаў. Яшчэ адзін пом нік мы рых ту ем у вёс-
цы Жарс цвян ка, што на пад' ез дзе да Ві лей кі. 
Там зна хо дзі ла ся брац кая ма гі ла, якую зні-
шчы ла су цэль ная вы сеч ка ле су.

ЧЫЯ ВАЙ НА?
Ва ле рый СУ РА ЕЎ, кан ды дат гіс та рыч-

ных на вук, да цэнт, вя ду чы су пра цоў нік 
На ву ко ва-да след ча га ін сты ту та Уз бро е-
ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

— Як ста віц ца Рэс-
пуб лі цы Бе ла русь да 
праб ле мы Пер шай 
су свет най вай ны: гэ-
та на ша вай на ці не 
на ша? Усё час цей гу-
чыць гэ тае пы тан не. 
На пя рэ дад ні 100-год-
дзя вай ны яно на бы-
вае клю ча вое зна-
чэн не. Та му за да ча 
лю дзей, якія на стро-
е ны кан струк тыў на і 
ду ма юць са праў ды гіс та рыч на, — да вес ці 
да ве да ма не толь кі на шых гра ма дзян, а і 
за меж ных, дум ку пра тое, што гіс та рыч ны 
пра цэс не па рыў ны. Пер шай су свет ная вай-
на — апа ка ліп сіс су свет на га маш та бу. Вы ні кі 
гэ тай вай ны ад бі лі ся і на лё сах бе ла ру саў. 
Усе ка ра ні Дру гой су свет най вай ны ка рэ няц-
ца там, у са мым па чат ку ста год дзя. І боль-
шая част ка ня вы ра ша ных пры чын Пер шай 
су свет най вай ны ста лі пры чы на мі Дру гой 
су свет най. Дык як жа гэ та не на ша вай на?

Геа па лі тыч ныя на ступ ствы су свет на га 
маш та бу Пер шай су свет най вай ны ты чы лі ся 
ўся го све ту. І спра ва не толь кі ў тым, што па лі 
4 вя лі кія ім пе рыі. Гэ та быў пе ра дзел све ту! 
Ёсць яшчэ ма раль ныя ас пек ты: трэ ба рас тлу-
ма чыць лю дзям увесь жах гэ тых па дзей. У 
скла дзе Рус кай ім пе ра тар скай ар міі ва я ва лі 
сот ні ты сяч бе ла ру саў. На шы мі су ай чын ні ка-
мі здзейс не на вя лі кая коль касць подз ві гаў, і 
ёсць шмат пры кла даў ва ен на га та лен ту. Да-
рэ чы, апош ні ор дэн Свя то га Ге ор гія ІІ сту пе ні 
атры маў ура джэ нец Бе ла ру сі — ге не рал Мі-
ка лай Юдзе ніч. Уся го за Пер шую су свет ную 
вай ну та кіх уз на га род бы ло дзве. Гэ та на ша 
вай на! За быць яе — зна чыць здра дзіць.

РЭТ РА СПЕК ТЫ ВА ПА ДЗЕЙ
Вя ча слаў БАН ДА РЭН КА, кі раў нік і вя-

ду чы гра мад ска-па лі тыч на га ток-шоу «Ад-
кры ты фар мат» (АНТ), лаў рэ ат прэ міі Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь «За ду хоў-
нае ад ра джэн не»:

— Гэ тую да ту, 
больш за тое, ча ра ду 
дат, мы аба вя за ны 
вы ка рыс таць у поў-
най ме ры, па ўсіх кі-
рун ках. У тым лі ку ў 
ідэа ла гіч ным. Ні чо га 
дзіў на га ня ма ў тым, 
што Бе ла русь ша-
нуе і га на рыц ца сва-

і мі ге ро я мі, у якой бы вай не яны не за гі ну лі. 
Мы ж па-ра ней ша му са ро ме ем ся гэ тай вай ны, 
лі чым яе га неб най, бес сэн соў най, ім пе ры я ліс-
тыч най, прай гра най. Па-пер шае, гэ та не так. 
А ка лі і так, то што з та го? Ге роі ёсць. Па мяць 
пра іх іс нуе. Мы га то вы пра гэ та ка заць уся му 
све ту. Мы аба вя за ны на ша ўспры ман не гэ тай 
Вя лі кай вай ны рас паў сюдж ваць на ўсю Еў ро-
пу, ра зу мець яе ў еў ра пей скім кан тэкс це.

На ту раль на, што ў сва іх раз ва жан нях аб 
тым, што нам трэ ба зра біць да гэ тых дат, мы 
па він ны быць рэа ліс та мі. Мы не мо жам за раз 
за мах вац ца на тое, каб з ну ля ў Ма гі лё ве на 
Са вец кай пло шчы ад на віць увесь комп лекс 
Стаў кі і ўсе да мы зра біць му зея мі. У нас на-
ват на ўрад ці атры ма ец ца ства рыць му зей 
Стаў кі ў Ба ра на ві чах. Ад нак ёсць ме ра пры-
ем ствы, якія мы цал кам па цяг нем. І на ват 
без асаб лі вых вы дат каў. Ёсць му зей Ба ры са 
Ці то ві ча. Зго дзен, ён ма лень кі, да яго трэ ба 
да брац ца. За тое гэ ты му зей — свя тое мес-
ца, ад куль вы хо дзіш з пра свет ле най ду шой. 
З ця гам ча су ён па шы рыц ца, на ша за да ча — 
на даць яму ста тус на цы я наль на га.

Іс нуе та кая рэч, як пе рай ме на ван не ву ліц. 
Ні хто не па тра буе іх пе рай мя ноў ваць: гэ та 
каш туе вя лі кіх гро шай. Ад нак у рэс пуб лі цы 
пра клад ва юц ца но выя ву лі цы, і іх трэ ба не як 
на зы ваць. На прык лад, ву лі ца ге не ра ла Ля чыц-
ка га. Мы збі ра ем на род, тлу ма чым, хто та кі 
ге не рал Ля чыц кі, і ча му на зы ва ем ву лі цу ў яго 
го нар. І яна так бу дзе на зы вац ца мно гія га ды.

Іс ну юць да ты вя лі кія: па ча так вай ны і яе 
за кан чэн не. Іс ну юць да ты ма лыя, і іх — ве лі-
зар ная коль касць. У 1915 го дзе мы ад свят ку-
ем 100-год дзе вы зва лен ня Ві лей кі, Смар го ні, 
100-год дзе подз ві гу Ры мы Іва но вай — адзі-
най жан чы ны, якая па смя рот на бы ла ўзна га-
ро джа на ор дэ нам Свя то га Ге ор гія ІV сту пе ні. 
Да рэ чы, ня даў на па ча лі ся здым кі су мес на га 
ра сій ска-бе ла рус ка га да ку мен таль на га філь-
ма «Свя тая Ры ма».

1916 год: На ра чан ская апе ра цыя, апе-
ра цыя пад Ба ра на ві ча мі — 2 ве лі зар ныя 
біт вы, якія бы лі ў Бе ла ру сі. Мы мо жам аб-
мер ка ваць, як ме на ві та мож на ад зна чыць 
100-год дзе гэ тых апе ра цый: ці гэ та бу дуць 
маш таб ныя рэ кан струк цыі, ці неш та ін шае. 
1917 год — 100-год дзе апе ра цыі пад Крэ ва, 
ад ной з са мых уда лых апе ра цый рус кай ар-
міі: ні ко лі за ча сы Пер шай су свет най вай ны 
не атрым лі ва ла ся, каб за 3 дні пад рых тоў-
кі бы лі зні шча ны ўсе ва ро жыя ўма ца ван ні. 
20 ліс та па да 1917 го да ад быў ся пер шы бой 
ужо ін шай — гра ма дзян скай — вай ны на 
на шай зям лі, пад Жло бі нам. І 1918 год — 
Брэсц кі мір, са мы апош ні бой Пер шай су-
свет най вай ны на на шай зям лі, вы зва лен не 
стан цыі Доб руш і за кан чэн не вай ны.

Я пе ра лі чыў эле мен тар ныя рэ чы, якія 
ля жаць на па верх ні. Гэ тая схе ма ўжо ўхва-
ле на Ад мі ніст ра цы яй Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і Мі ніс тэр ствам ін фар ма цыі. Каб 
рас пра ца ваць яе больш глы бо ка, па ду маць 
як яе мож на ажыц ця віць, нам трэ ба ду маць 
ра зам.

ПРЫ МІ РЭН НЕ
Аляк сандр БА ЗАР НАЎ, экс перт па ва-

ен най гіс то рыі і фар ты фі ка цыі:
— Сот ні ты сяч бе-

ла ру саў бы лі пры зва-
ны ў Рус кую ім пе ра-
тар скую ар мію. Мно гія 
з іх за гі ну лі. Іх трэ ба 
па мя таць, ша на ваць, 
да гля даць іх ма гі лы, 
зды маць пра ге ро яў 
філь мы.

Час та ўзні кае пы-
тан не: а як ста віц ца 
да зме ша ных мо гі лак 
і чу жых па ха ван няў 
на огул? І тут га лоў нае ра зу мець, што нам 
не трэ ба пры маць ні чый бок, трэ ба прос та 
ша на ваць па мяць за гі ну лых — не за леж на ад 
іх на цы я наль най пры на леж нас ці. Гэ та бы ла 
біт ва на ро даў. Тым больш не ка то рыя ва я ва лі 
з двух ба коў: на прык лад, чэ хі і па ля кі.

Рас кол у Еў ро пе па чаў ся як раз у га ды Пер-
шай су свет най вай ны. Ад нак яна скон чы ла ся. 
Вя лі кую Ай чын ную вай ну як склад нік Дру гой 
су свет най да ра ваць не маг чы ма: на нас на-
па лі, нас ха це лі зні шчыць як на цыю. Ды і ў 
гэ тай сі ту а цыі су час нае ня мец кае па ка лен не 
ні ў чым пе рад на мі не ві на ва та. Трэ ба пе ра-
стаць ва ро жа ста віц ца да лю дзей, прод кі якіх 
ра ней ва я ва лі з на мі. Вя до ма, у пер шую чар гу, 
ша на ваць трэ ба сва іх. Ад нак трэ ба ра зу мець, 
што ка нец вай ны — пры мі рэн не ўсіх ва ю ю чых 
на ро даў. І каб гэ та га больш не паў та ры ла ся, 
не аб ход на ша на ваць па мяць усіх.

МЕ МА РЫ Я ЛІ ЗА ЦЫЯ
Ула дзі мір БАГ ДА НАЎ, фа то граф, спе-

цы я ліст па во ін скіх па ха ван нях Пер шай 
су свет най вай ны ў Бе ла ру сі:

— Вяр та ю чы ся да 
тэ мы стаў лен ня да ня-
мец кіх пом ні каў і па-
ха ван няў, трэ ба ўзга-
даць ха ця б тое, што 
мно гія проз ві шчы на 
пом ні ках на шым су ай-
чын ні кам мы чы та ем 
на ня мец кай мо ве. 
Пом ні кі рус кім ге ро ям 
вель мі час та мож на 
су стрэць і на ня мец-
кіх мо гіл ках. Гэ та га-
во рыць пра па важ лі вае стаў лен не да пра ціў ні-
ка. На ват у Сно ве, што пад Ня сві жам, іс ну юць 
рус кія мо гіл кі, цал кам зроб ле ныя за гро шы 
нем цаў, вы дзе ле ныя ў 1930-х га дах мі ну ла га 
ста год дзя. Та му дзя ліць гэ тыя па ха ван ні на 
«на шы» і «не на шы» па прос ту ама раль на.

Што ты чыц ца праг ма тыч на га бо ку сі ту-
а цыі, на ўлі ку ў Мі ніс тэр стве аба ро ны зна-
чыц ца 137 па ха ван няў Пер шай су свет най 
вай ны. Я іх на лі чыў амаль 300. І тут раз мо ва 
ідзе на ват не пра тое, каб іх ад на віць, а ха ця 
б не як аба зна чыць. Маг чы ма, праб ле му ме-
ма ры я лі за цыі трэ ба вы ра шаць на ват не на 
вя лі кім уз роў ні, а на ўзроў ні аба зна чэн ня гэ-
та га мес ца, на дан ня яму пэў на га сак раль на-

га зна чэн ня. Ня хай гэ та бу дзе ней кі ма лень кі 
ты па вы знак во ін ска га па ха ван ня.

Каб да брац ца да рэа лі за цыі аба зна чэн ня 
гэ тых мес цаў, сён ня не ха пае ўза е ма дзе ян ня 
па між мяс цо вы мі ор га на мі ўла ды і по шу ка-
вым ба таль ё нам. Ка лі мы га во рым пра тое, 
што гэ тыя мес цы трэ ба пры вес ці ў па ра дак, 
каб яны ме лі год ны вы гляд, то, маг чы ма, 
па трэб на на ват мя няць пэў ны па ды ход з 
бо ку ўпраў лен ня па ўве ка веч ван ні па мя ці 
аба рон цаў Ай чы ны і ах вяр вай ны Уз бро е ных 
Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Сён ня ма ла знай сці 
мес ца па ха ван ня, пад няць гэ тыя астан кі. Трэ-
ба на даць гэ та му мес цу ад па вед ны вы гляд.

ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВЫ
Аляк сандр СА МО ВІЧ, член Ге раль дыч-

най ра ды пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь:

— Трэ ба мець на 
ўва зе адзін ас пект: 
100-год дзе па чат ку 
Пер шай су свет най 
вай ны бу дзе пра хо-
дзіць па ра лель на з 
70-год дзем вы зва-
лен ня Бе ла ру сі ад 
ня мец ка-фа шысц кіх 
за хоп ні каў і ад крыц-
цём му зея Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. 
Аб са лют на на ві да во ку, што асноў ныя сі лы і 
срод кі дзяр жа вы бу дуць на кі ра ва ны на апош-
нія два зна ка выя ме ра пры ем ствы, свед кі якіх 
яшчэ жы выя. Гэ тыя па дзеі пры му сяць нас 
пад па рад ка вац ца хва лі ме ра пры ем стваў, 
пры све ча ных Вя лі кай Ай чын най вай не.

Ад нак вы клю чаць на шу пра цу так са ма 
нель га. Спа дзя вац ца на тое, што шмат хто 
нам бу дзе да па ма гаць рэ ані мі ра ваць па-
дзеі 100-га до вай даў ні ны, так са ма не вар та. 
Я ду маю, што кож ны з нас у наш ім пра ві за-
ва ны ар га ні за цый ны ка мі тэт па дасць свае 
пра па но вы.

Ужо іс нуе шмат слуш ных пра па ноў па па-
мят ным зна ку. І трэ ба па чы наць пра цу ў гэ-
тым кі рун ку як ма га хут чэй: іза гра фію гэ та га 
зна ка, без умоў на, мы здоль ны рас пра ца ваць. 
Трэ ба імк нуц ца да та го, каб по шук ме ма ры-
яль на га мес ца вы гля даў менш пра ца ём кай 
за да чай, чым яго ўве ка веч ван не.

Я за клі каю нас быць раз важ лі вы мі людзь-
мі: праб лем вель мі шмат. Ста віць іх ужо за-
раз трэ ба пе рад усі мі ве дам ства мі. І лю дзі 
да ве да юц ца, што гра мад ства жы ве не толь-
кі ін та рэ са мі Дру гой су свет най вай ны, а і 
спра вяд лі ва за да ец ца гіс та рыч най па мяц цю 
100-га до вай даў ні ны. Мы ве да ем, што гра-
мад ская свя до масць бу дзе іс ці на пе ра дзе. 
На фо не гэ тых юбі ле яў да вя дзец ца су стрэць 
і псі ха ла гіч ную не пад рых та ва насць на сель-
ніц тва. Та му мы не па він ны дзей ні чаць ім-
пуль сіў на і фраг мен тар на, а мэ та на кі ра ва на, 
уліч ва ю чы ўсе гэ тыя ню ан сы.

Акра мя пра па ноў, ужо ёсць пэў ныя на-
пра цоў кі ў гэ тай тэ ме. У вы да вец кім до ме 
«Звяз да» бу дзе зроб ле на пер шая спро ба 
аб агуль ніць бія гра фіі ге ор гі еў скіх ка ва ле раў 
— ура джэн цаў бе ла рус кіх зя мель: ні жэй шых 
чы ноў, ма лод шых афі цэ раў, ге не ра лаў. Гэ та 
ўся го толь кі сціп лая спро ба: тыя, хто зай ма лі-
ся гэ тай спра вай, ве да юць, што на па верх ні 
гэ тыя ім ёны не ля жаць, да іх да во дзіц ца да-
хо дзіць доў гім і пра ца ём кім шля хам. У вы ні ку 
атры ма ец ца свое асаб лі вы ал фа віт ге ор гі-
еў скіх ка ва ле раў — ура джэн цаў Бе ла ру сі. 
Гэ тая спро ба ад крые но выя ім ёны тых, хто 
яшчэ за ха ваў па мяць пра сва іх прод каў. Усё 
ў нас атры ма ец ца ў той аб ста ноў цы, у якой 
мы зна хо дзім ся: ін шых умоў нам ні хто не 
пра па нуе.

МІЖ НА РОД НЫ ХА РАК ТАР
Анд рэй ШУП ЛЯК, на мес нік на чаль ні ка 

ўпраў лен ня знеш не па лі тыч на га ана лі зу 
Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь:

— Ме ра пры ем-
ствам, пры све ча ным 
па дзе ям Пер шай су-
свет най вай ны, якія 
бу дуць пра во дзіц ца ў 
на шай кра і не, трэ ба 
на даць між на род нае 
гу чан не і між на род-
ны фар мат. З ад на-
го бо ку, мы па він ны і 
мо жам па ка заць тое, 
што мы па мя та ем і 
ша ну ем на шу гіс то рыю. А з ін ша га бо ку, гэ та 
цу доў ная маг чы масць для нас па пра ца ваць з 
за меж ны мі ка ле га мі. А маг чы ма, на ват знай-
сці та кіх лю дзей, якія гэ тай тэ май ці ка вяц ца і 
з за да валь нен нем пры ня лі б удзел у бу ду чых 
ме ра пры ем ствах. Гэ та ўні каль ная маг чы масць 
і па ка заць нас за мя жой, што вель мі важ на.

Вя до ма, не трэ ба ар га ні зоў ваць усё гэ та 
для ін шых. Да вай це ўсё зро бім для ся бе. Мі-
ніс тэр ства за меж ных спраў праз свае за меж-
ныя ўста но вы га то ва ака заць і, без умоў на, 
ака жа не аб ход ную пад трым ку па ўста ля ван ні 
кан так таў, по шу ку за ці каў ле ных асоб, ажыц-
цяў лен ні пе ра да чы за пра шэн няў.

КУЛЬ ТУР НЫ АС ПЕКТ
Аляк сандр СУ ША, на мес нік ды рэк та ра 

На цы я наль най біб лі я тэ кі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь па на ву ко вай ра бо це і вы да вец кай 
дзей нас ці:

— Пер шая су свет-
ная вай на — не ка нец 
пе ры я ду і на ват не 
па ча так но ва га. Гэ та 
апа гей той эпо хі, пік у 
бе ла рус кай куль ту ры. 
Больш за тое, вай на 
— най яр чэй шы этап 
та га час на га куль тур-
на га пе ры я ду. Пра гэ-
та мож на мер ка ваць 
на пад ста ве ба га тай 
куль тур най спад чы ны, якая нам за ста ла ся. 
Мно гія дзея чы куль ту ры лё сам звя за ны з 
Пер шай су свет най вай ной.

Мы не па він ны зай мац ца ге ра і за цы яй мі-
ну лай вай ны. У гэ тым кан тэкс це трэ ба ка заць 
пра лёс куль тур най спад чы ны. Вай на ста ла 
аб' ек там мас тац тва, лі та ра тур най твор час-
ці... І ме на ві та праз куль ту ру мож на да вес ці 
ўвесь жах той вай ны да лю дзей. У тым лі ку, 
праз куль тур ныя ме ра пры ем ствы, якія трэ ба 
бу дзе ажыц цяў ляць свое ча со ва.

РЭ КАН СТРУК ЦЫЯ ПА ДЗЕЙ
Дзя ніс ТА РАС, кі раў нік Клу ба ва ен на-

гіс та рыч най рэ кан струк цыі «Эпо ха»:
— У асноў ным мы 

вы кон ва ем ві до вішч-
ную функ цыю пры 
ар га ні за цыі ва ен на-
гіс та рыч ных ме ра-
пры ем стваў. Ад нак я 
не згод ны з тым, што 
не ка то рыя на зы ва-
юць нас уні фар міс-
та мі. У мя не на гэ ты 
конт кры ху спро шча-
ны па ды ход. Вя до ма, 
я не пай ду су праць 
іс ці ны, ка лі ска жу, што ва ен ная фор ма — 
не пус ты гук. А ў Пер шай су свет най вай не 
фор ма фак тыч на з'яў ля ла ся за ся родж ван-
нем усіх тра ды цый па пя рэд ніх па ка лен няў. 
І Пер шая су свет ная вай на ста ла та кой мя-
жой, ка лі ва ен ная фор ма па ча ла страч ваць 
дэ ка ра тыў ныя функ цыі і па ча ла на бы ваць 
пры клад ное зна чэн не.

Акра мя та го, фор ма ва ен на га — не толь кі 
рыш ту нак, а і псі ха ла гіч нае аб ліч ча сал да та. 
Не ад крыю Аме ры кі, ка лі ска жу, што вай на — 
ба раць ба і ча ла ве чых фак та раў. На ту раль на, 
што на бая здоль насць вой скаў, яго ма раль ны 
стан аказ ва ла ўплыў ла гіс ты ка, по бы та выя 
ўмо вы, пад трым ка на сель ніц тва. Уво гу ле, ар-
мія — зле пак, зрэз ста ну гра мад ства. Не вы-
пад ко ва ва ен на-гіс та рыч ныя клу бы імк нуц ца 
цэ лас на і комп лекс на да нес ці да гле да чоў 
гэ тых ма са вых ме ра пры ем стваў не толь кі 
знеш няе аб ліч ча вай скоў цаў, а і па ка заць, 
што вай на — перш за ўсё пот, кроў, бруд. 
І ўсё гэ та на са бе вы нес лі афі цэ ры і звы чай-
ныя лю дзі, уцяг ну тыя ў су свет ную бой ню.

У нас на ла джа ны кан так ты з ка ле га мі з 
бліз ка га і да лё ка га за меж жа. Та му ёсць маг-
чы мас ці ар га ні за ваць да стат ко ва ма са выя 
ва ен на-гіс та рыч ныя рэ кан струк цыі, якія, у 
тым лі ку, пры зна ча ны пад тры маць уве ка-
веч ван не па мя ці ге ро яў Пер шай су свет най 
вай ны.

НЕ ДА ХО ПЫ
Анд рэй ДА НІ ЛАЎ, ка рэс пан дэнт ін фар-

ма цый на га агенц тва «Ва яр» Уз бро е ных 
Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

— Мне да во дзіц ца 
пра ца ваць з гіс та рыч-
ны мі ма тэ ры я ла мі, якія 
да сы ла юць аў та ры. 
І я ўпэў ніў ся ў дзвюх 
сум ных тэн дэн цы ях. 
Па-пер шае, ма ла дое 
па ка лен не, якое за раз 
ня се тэр мі но вую ва ен-
ную служ бу, пра Пер-
шую су свет ную вай ну 
ні чо га не ве дае. Маг-
чы ма, усё та му, што 
школь ны курс гіс то рыі па гэ тай тэ ме вель мі 
ска ро ча ны. Па-дру гое, тыя тэкс ты, якія да нас 
да сы ла юць аў та ры, на пі са ны вель мі на ву ко-
вай мо вай, не су пра ва джа юц ца ні я кім ілюст-
ра цый ным ма тэ ры я лам. У вы ні ку мы прос та 
не мо жам пуб лі ка ваць гэ тыя ма тэ ры я лы, бо 
іх не бу дуць чы таць. Та му я лі чу, што ка лі мы 
бу дзем пра цяг ваць гэ тую тэ му ў СМІ, то ла гіч на 
за няц ца гіс та рыч ным лік бе зам. Каб гэ та бы-
ло зра зу ме ла ма ла до му ча ла ве ку, ча ла ве ку, 
які дрэн на вы ву чыў курс школь най гіс то рыі, 
тым, хто ўво гу ле не ці ка віц ца гіс то ры яй. Та му 
я вель мі пра шу тых, хто бу дзе су пра цоў ні чаць 
са СМІ, вы кла даць свае на ву ко выя ар ты ку лы 
па пу ляр най і зра зу ме лай мо вай.

ПЛА НЫ
Сяр гей МУ СІ ЕН КА, кі раў нік ана лі тыч на-

га цэнт ра EcooM, член ра ды ана лі тыч най 
Аса цы я цыі АДКБ:

— На жаль, на ша 
цы ві лі за цыя цяж ка 
хво рая — гэ та ўжо 
даў но не сак рэт. Адзін 
вя лі кі пісь мен нік на-
зваў Пер шую су свет-
ную вай ну пер шым 
ня ўда лым су іцы дам 
ча ла вец тва! Мно гія 
па каз ва юць на па да-
бен ства эпо хі пе рад 
Пер шай су свет най 
вай ной і на ша га ча су. Сён ня Бліз кі Ус ход — 
па ра ха вая боч ка, на ват, маг чы ма, больш вы-
бу хо ва не бяс печ ная, чым Бал ка ны 1914-га.

Хоць лю бая гіс та рыч ная ана ло гія не дак-
лад ная па азна чэн ні, для нас, без умоў на, 
важ на за ха ваць гіс та рыч ную па мяць. Бе-
ла русь ро біць у гэ тым на прам ку больш за 
мно гія кра і ны бы ло га СССР. Мы пра во дзі лі 
кан фе рэн цыі і ме ра пры ем ствы па Пер шай 
су свет най вай не ў 2008, 2011 га дах і сён ня 
атры ма лі пад трым ку.

28 лі пе ня 2014 го да мы бу дзем удзель ні-
чаць у ме ра пры ем ствах і кан фе рэн цыі з на-
го ды 100-год дзя па чат ку Пер шай су свет най 
вай ны ў Са ра е ва (Бос нія і Гер ца га ві на).

У Мін ску ў гэ ты дзень так са ма прой дуць 
ме ра пры ем ствы ў хра ме-пом ні ку ў го нар Усіх 
Свя тых і ў па мяць бяз він на за бі тых у Ай чы-
не на шай.

На ме ча на мно гае: вы да вец кія пра ек ты, 
пуб лі ка цыі ў прэ се, вы ста вы, здым кі філь маў, 
кан фе рэн цыі... Про сім усіх, хто не абы яка вы 
да тэ мы Пер шай су свет най вай ны, для якіх 
гэ та гіс то рыя сям'і, у ка го ёсць што ска заць, 
звяр тац ца ў га зе ту «Звяз да». Бу дзем ра зам 
пі саць гіс то рыю Пер шай су свет най вай ны ў 
Бе ла ру сі праз гіс то рыі лю дзей!

Пад рых та ва ла Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

ПЕР ШАЯ СУ СВЕТ НАЯ ВАЙ НА: 
ПА МЯЦЬ ПА ВІН НА ЖЫЦЬ


