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«ВЫЗВАЛЕННЕ: ДУХ ПЕРАМОГI I ГОРЫЧ СТРАТ»
Аляксандр КАВАЛЕНЯ

Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ

Уладзімір АДАМУШКА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
У гутарцы за круглым сталом прынялi ўдзел: Аляксандр Каваленя, акадэмiк-сакратар Аддзялення гуманiтарных навук i мастацтваў
НАН Беларусi; Вячаслаў Данiловiч, дырэктар Iнстытута гiсторыi
НАН Беларусi; Уладзiмiр Адамушка, дырэктар Дэпартамента па
архiвах i справаводстве Мiнiстэрства юстыцыi Рэспублiкi Беларусь;
Марат Жылiнскi, намеснiк старшынi Пастаяннай камiсii Палаты
прадстаўнiкоў па адукацыi, культуры i навуцы; Аляксей Лiтвiн,
загадчык аддзела ваеннай гiсторыi i мiждзяржаўных адносiн Iнстытута гiсторыi НАН Беларусi; Уладзiмiр Кузьменка, загадчык
цэнтра гiсторыi постындустрыяльнага грамадства Iнстытута гiсторыi НАН Беларусi; Iрына Варанкова, навуковы супрацоўнiк аддзела
ваеннай гiсторыi i мiждзяржаўных адносiн Iнстытута гiсторыi НАН
Беларусi; Яраслаў Бязлепкiн, навуковы супрацоўнiк аддзела ваеннай гiсторыi i мiждзяржаўных адносiн Iнстытута гiсторыi НАН
Беларусi; Мiкалай Мятлiцкi, галоўны рэдактар часопiса «Полымя»;
Барыс Даўгатовiч, дацэнт кафедры «Тактыка i агульнавайсковая
падрыхтоўка» БНТУ.

Вызваленчы ўздым:
масавае супрацiўленне
акупантам
А. Каваленя:
— Пачатак вызваленню Бела ру сi ад ня мец ка-фа шысц кiх
захопнiкаў паклала тая грамадска-палiтычная сiтуацыя, якая
склалася ў СССР i на тэрыторыi
Беларусi к восенi 1943 года. Гэта
перамогi пад Арлом i Курскам, калi сiтуацыя на савецка-германскiм
фронце карэнным чынам змянiлася i ваенна-стратэгiчная iнiцыятыва была поўнасцю перахоплена
камандаваннем Чырвонай Армii.
Фактычна з гэтага моманту савецкая армiя пачала рух па вызваленнi тэрыторый Савецкага
Саюза i краiн Усходняй Еўропы.
На Беларусь адступiла велiзарная колькасць войскаў вермахта, германскiя фармiраваннi
спецслужбаў i карныя органы, вялiкая колькасць калабарацыянiсцкiх фармiраванняў. Германскае
камандаванне асаблiвую ўвагу
надавала беларускаму стратэгiчнаму калiдору, бо тэрыторыя
Беларусi звязвала памiж сабой
Трэцi рэйх.
Асобны момант — пашырэнне
народнага супрацiўлення на акупаванай тэрыторыi Беларусi. Тут
назiраецца рост партызанскiх сiл
i падполля. 22 верасня 1943 года
было арганiзавана забойства Кубэ. Нельга не згадаць аперацыю
Фёдара Крыловiча, 27-гадовага
хлопца, здзейсненую ў ноч з 29
на 30 лiпеня 1943 года на станцыi
Асiповiчы. Гэта была самая грандыёзная наземна-транспартная
дыверсiя за ўсю гiс торыю Другой сусветнай вайны. У вынiку яе
было знiшчана чатыры воiнскiя
эшалоны: адзiн з палiвам i авiямаслам, два — з боепрыпасамi,
адзiн — з бронетэхнiкай. У гэты
перыяд ужо закончылася фармiраванне партыйна-камсамольскамоладзевага падполля. Гэта была вайна моладзi, пры ўсямернай
падтрымцы мясцовых жыхароў.
А. Лiтвiн:
— Галоўным вырашальным
фактарам Другой сусветнай вайны летам—восенню 1943 года
з'яўляўся Усходнi фронт. Гэта
было вынiкам той палiтыкi цi той
стратэгii, якую выбрала савецкае
ваеннае кiраўнiцтва. Вынiкам той
стратэгii няправiльнай, цi, магчыма, правiльнай на той момант, але
няўдалай, якую выбрала гiтлераўскае кiраўнiцтва.
Якiя тут бы лi асаб лi вас цi?
Маск ва ўпер шы ню, пла ну ю чы
летнюю кампанiю 1943 года, выбрала абарончую стратэгiю. Да
гэтага былi дзве моцныя кампанii, якiя праводзiлiся летам 1941 i
1942 гадоў, калi Чырвоная Армiя
прайграла. Пасля перамогi пад
Сталiнградам i Масква, i Берлiн
выпрацоўвалi найбольш правiльныя падыходы. Берлiнскi падыход
зводзiўся да таго, каб, выкарыстоўваючы так званы Курскi выступ, знясiлiць Чырвоную Армiю.
Упершыню немцы не ставiлi задачу захапiць вялiкiя тэрыторыi!
Сэнс быў у тым, што 10 нямецкiх
«тыграў» маглi справiцца з сотняй
савецкiх танкаў.
Калi глядзець з ваеннага пункту гледжання, то Курская бiтва
была для Чырвонай Армii авантурай. Аднак савецкае кiраўнiцтва выбрала правiльную палiтыку,
упершыню наладзiўшы глыбокаэшаланiраваную абарону. Вытрымаўшы першыя днi нацiску, 12 лiпеня Чырвоная Армiя перайшла ў
наступленне. Савецкае кiраўнiцтва разлiчвала дасягнуць галоўнага поспеху на паўднёвым участку савецка-германскага фронту.
Хоць на заходнiм кiрунку ў гэты
час стаяла вельмi моцная група
армiй «Цэнтр», якая пагражала
Маскве. I таму першыя дзве аперацыi на паўднёвым кiрунку былi
для таго, каб вызвалiць левабярэжную Украiну i выйсцi на Дняпро. Такiм чынам контрнаступленне, якое пачалося 12 лiпеня, у
жнiўнi перарасло ў агульнае наступленне Чырвонай Армii на ўсiх
франтах з мэтай выканаць галоўную задачу — выйсцi на Дняпро,
якi ў стратэгiчных калькуляцыях
Масквы i Берлiна быў важным
аб'ектам. Гiтлер разлiчваў, аба-

пiраючыся на водную перашкоду
Дняпра, стрымаць наступленне
Чырвонай Армii, аслабiць яе тут
i затым перайсцi ў наступленне.
Савецкае ваеннае кiраўнiцтва лiчыла, што з выхадам на Дняпро
яно вырашыць шэраг задач: перш
за ўсё, «адрэжа» ўвесь поўдзень,
паставiць пад пагрозу найбольш
моцную нямецкую групу армiй
«Поўдзень».
Дняпро быў вельмi важнай
стратэгiчнай артэрыяй i ў палiтычных калькуляцыях. Справа ў
тым, што з 1941 года Масква дабiвалася ад сваiх заходнiх саюзнiкаў адкрыцця другога фронту.
Ужо пачалася восень 1943 года,
а яны нiяк на гэта не рэагавалi.
А калi нашы войскi выйшлi на
Дняпро, з'явiлiся раздрукаваныя
карты лiнii фронту. Гэта была магчымая лiнiя будучага пагаднення
памiж Масквой i Берлiнам. Такi
фактар уздзейнiчаў на заходнiх
саюзнiкаў.
У. Кузьменка:
— Я хачу засяродзiць чытацкую ўвагу на тым, што вызваленне Беларусi пачалося не ў 1943
годзе, а ў самым пачатку 1942
года: бiтва пад Масквой, iмклiвае наступленне на Захад. Як
мы ведаем, наступленне Чырвонай Армii працягвалася ажно да
красавiка 1942 года. I вось вельмi
цiкавая рэч. У студзенi 1942 года на Калiнiнскiм фронце 249-я
стралковая дывiзiя 4-й ударнай
армii ўпершыню ўварвалася на
беларускую зямлю — у Суражскi
i Мехаўскi раёны.
У Беларусi ведалi пра гэты
факт: радыё ж працавала. Чырвоную Армiю чакалi настолькi, што ў
Мiнску ў сувязi з гэтым рыхтавалася паўстанне. У каналiзацыях,
у руiнах былi вялiкiя запасы зброi,
боепрыпасаў, сотнi вайскоўцаў
рыхтавалiся па сiгнале выступiць,
вызвалiць лагер ваеннапалонных
i захапiць Мiнск. Але ж не склалася: з Заходняй Еўропы на гэты
ўчастак былi перакiнуты чатыры
моцныя нямецкiя дывiзii. Таму давялося адступiць, але недалёка,
толькi за самую мяжу.
Якраз па гэтай паўночна-ўсходняй акраiне Беларусi праходзiла
лiнiя фронту ажно да восенi 1943
года. Фронт стабiлiзаваўся. Мы
мелi ўнiкальную з'яву на цэлых 8
месяцаў: быў непасрэдны кантакт
з 4-й ударнай армiяй, 40-кiламетровы пралом у лiнii фронту памiж
нямецкiмi групай армiй «Поўнач» i
групай армiй «Цэнтр». Урэшце, у
вераснi 1943 года немцы закрылi
гэты пралом. Першыя невялiчкiя
тэрыторыi Беларусi былi вызвалены ў студзенi 1942 года.
А. Лiтвiн:
— Яшчэ адзiн момант, на якi
я хацеў бы звярнуць увагу. Гэта
стратэгiчнае, аператыўнае i тактычнае ўзаемадзеянне падчас пачатку вызвалення Беларусi. Калi
мы гаворым пра стратэгiчнае ўзаемадзеянне партызанаў i Чырвонай
Армii, то яно адбывалася ў 1942-м
i ў першай палове 1943 года. А
непасрэдна тактычнае ўзаемадзеянне пачалося толькi з пачаткам
вызвалення Беларусi. Вельмi творча савецкае кiраўнiцтва ставiлася
да выкарыстання партызанскага
фактару. Калi франты пачалi наблiжацца да тэрыторыi Беларусi,
цэнтрам каардынацыi, планавання
i выкарыстання партызанскiх сiл
сталi ваенна-аператыўныя групы
пры франтах. Пачатак вызвалення Беларусi даў прыклад цеснага
ўзаемадзеяння i выкарыстання
партызанскiх сiл, што потым мела працяг у далейшых аперацыях
па вызваленнi Беларусi ў студзенi—лютым i летам 1944 года.
У. Кузьменка:
— Бе ла русь вы зва ля ла ся
дзесьцi iмклiва, дзесьцi ўдала,
асаблiва на поўднi, але цэнтральная Беларусь вызвалялася
вельмi цяжка. Вiцебскi, аршанскi
i магiлёўскi кiрункi — з вялiкiмi
страшэннымi баямi i велiзарнымi
стратамi. Грыф сакрэтнасцi ўжо
даўно зняты, i ўжо не ўтойвае,
што страты франтоў восенню
1943 — вясной 1944 года забiтымi, параненымi i знiклымi без
звестак складалi больш чым 330
тысяч чалавек. Столькi чалавек
паклалi толькi пад Магiлёвам, Оршай i Вiцебскам!

Марат ЖЫЛІНСКІ

М. Жылiнскi:
— Пра тэму вызвалення мы
звычайна гаворым з пункту гледжання ваенных падзей. Аднак
гэта не толькi вызваленне пэўных
тэрыторый. На мой погляд, перш
за ўсё вызваленне пачалося ў розумах людзей. Гэта псiхалагiчны
момант. Людзi, якiя засталiся на
сваiх тэрыторыях пасля iх вызвалення, успрымалi тыя днi як сваё
другое нараджэнне. Безумоўна,
гэта несла велiзарны псiхалагiчны
патрыятычны парыў.
Менавiта ў гэты перыяд, у ходзе Курскай бiтвы, наступальнай
аперацыi i пры вызваленнi першых раёнаў краiны, Стаўкай было прынята рашэнне аб тым, каб
людзi прызывалiся ў адну i тую
воiнскую часць па нацыянальнай
i сваяцкай прыкметах. Напрыклад, мае сваякi, якiя былi памiж
сабой стрыечнымi братамi, служылi ў адной часцi, разам ваявалi
i ў Курскай бiтве. Беларусы служылi з беларусамi, украiнцы — з
украiнцамi, браты — з братамi... I
гэты момант, на мой погляд, вельмi важны.
Я хацеў бы ў гэтым кантэксце
закрануць яшчэ адно пытанне.
Калiсьцi разгарнулася дыскусiя
аб Днi Незалежнасцi. Некаторых
хвалявала: чаму ў ходзе рэферэндуму 1996 года сiмвалам дзяржаўнай незалежнасцi Рэспублiкi Беларусь была выбрана дата
3 лiпеня? Справа ў тым, што не
трэба ўтрыраваць, не трэба рабiць
акцэнт, што гэта звязана толькi
з Вялiкай Айчыннай вайной. Гэтая дата — сiмвал вызвалення
ад любой агрэсii. Але ўлiчваючы,
што Вялiкая Айчынная вайна —
апошняя падзея, якая пакiнула на
сэрцы Беларусi як баявыя рубцы,
так i гонар за сваю краiну, то гэтая дата стала менавiта сiмвалам
вызвалення ад варожай навалы.
Беларускi народ гэта ўспрыняў.

Таямнiцы вызвалення
Камарына
А. Лiтвiн:
— На беларускiм кiрунку працавалi 4 моцныя франты. Адзiн
з iх — Цэнтральны, якiм кiраваў
Канстанцiн Ракасоўскi. 21 верасня ён захапiў Чарнiгаў i, працягваючы наступленне, першым
выйшаў на Дняпро, 23 верасня
ў раёне Камарына стварыўшы
плацдарм.
Я хачу звярнуць увагу на тое,
што Камарын не трапiў у зводкi
Саўiнфармбюро. Больш за тое, я
быў здзiўлены, што ён не трапiў i
ва ўспамiны Ракасоўскага. Вось
тут у чым справа. Калi паглядзець
на карту, то з Чарнiгава Чырвоная Армiя зайшла ў трохвугольнiк Дняпра i Прыпяцi, дзе можна
было зрабiць кацёл. Таму Масква
не афiшыравала вызваленне першага раённага цэнтра.
Перад вайной i падчас яе Камарын быў вёскай. Толькi ў 1959
годзе ён стаў гарадскiм пасёлкам.
Але значэнне Камарына i Брагiнскага раёна вельмi значнае ў вызваленчым працэсе.
Б. Даўгатовiч:
— Сапраўды, пачатак вызваленню Беларусi паклала бiтва за
Днепр. Мала хто ведае, што былi
асаблiвыя цяжкасцi падчас гэтых
баёў. Па-першае, у iх не маглi
ўдзельнiчаць танкi. Артылерыя —
толькi часткова: тая, якую маглi
пераправiць праз Днепр. Па-другое, чыгунка была перарэзана, i
яе таксама нельга было выкарыстаць. Атрымлiваецца, што толькi кавалерыя — 7-ы гвардзейскi
кавалерыйскi корпус Малеева
— адыграла галоўную ролю пры
вызваленнi Камарына.
Але i тут былi свае асаблiвасцi.
Немцы паспелi замацавацца на
апорных пунктах i падчас стралянiны знiшчылi 80 % асабовага складу нашых войскаў, амаль
усе афiцэры выйшлi з армейскiх
шэрагаў. Вось i склалася, што ў
атаку iшлi сяржанты. Сярод iх —
туркмены, узбекi, татары, башкiры i iнш. Атрымлiваецца, што
прадстаўнiкi больш як 10 нацыянальнасцяў удзельнiчалi ў баях
за Камарын. 12 малодшых лейтэнантаў атрымалi званне Герояў
Савецкага Саюза. Яны замянiлi
камбатаў, камандзiраў роты, камандзiраў узводаў. Пра гэта мала
хто ведае.
Амаль ва ўсiх крынiцах пiшуць,
што за вызваленне Камарынскага раёна званне Герояў Савецкага Саюза атрымала 396 чалавек.
Гэта пазначана i ў кнiзе «Памяць.
Брагiнскi раён». Насамрэч iх было
132. Вучоныя i журналiсты павiнны несцi адказнасць за кожную
лiчбу, за кожную дату.
А. Лiтвiн:
— Нiводзiн раён, як Брагiнскi,
нiводная бiтва Вялiкай Айчыннай
вайны, як за Камарын, не можа
ганарыцца такой колькасцю герояў!
Б. Даўгатовiч:
— Вось камандзiр палка, 26гадовы падпалкоўнiк, намеснiк

Аляксей ЛІТВІН

начальнiка Ваеннай акадэмii iмя
Фрунзэ Мiкалай Iванавiч Сташак.
Яго полк першым вызваляў Камарын. У баях за першы раённы
цэнтр вызначыўся i асабовы склад
74-й стралковай дывiзii, камандзiрам якой быў генерал-маёр Казаран. Нiводзiн камандзiр дывiзii
не меў столькi ордэнаў, як Казаран! Але што цiкава: дывiзiя, якая
вызваляла Камарын, называлася
Кiеўска-Дунайская. Паспрабуйце
разабрацца, якое дачыненне яна
мела да Камарына? Аказваецца,
яна тут пабыла 10 дзён i пайшла
на Кiеў. Атрымлiваецца, што яна
двойчы фарсiравала Дняпро. Хачу
сказаць пра камандуючага 13-й
армiяй Пухава. Гэта адзiны генерал савецкай армii, якi меў столькi
ордэнаў I ступенi! Яго дагнаў толькi Андрэй Грэчка, калi быў мiнiстрам абароны СССР. Толькi гэта
было ў пасляваенны перыяд.
А. Каваленя:
— Мы павiнны адзначыць, што
13-я армiя фактычна рэабiлiтавала сябе падчас баёў за Камарын.
Тая армiя, якую ў 1941 годзе напаткала трагедыя, раптам вызваляе першы раённы цэнтр!
Б. Даўгатовiч:
— На жаль, некаторыя крынiцы ў плане змес ту, фак туры,
адпаведнасцi канкрэтыкi рэальнаму жыццю далёка не адпавядаюць. Каб пераканаць вас у гэтым,
возьмем хаця б Брагiнскi раён,
якi ў 1962 годзе аб'ядналi з Камарынскiм. Часта можна сустрэць
такую iнфармацыю, што ў баях
за Камарын 15 чалавек з роты
лейтэнанта Байрамава атрымалi
званне Герояў Савецкага Саюза.
Правяраем: яны там не ваявалi,
а ваявалi ў Лоеўскiм плацдарме
праз месяц i нiякага дачынення
да вызвалення нi Камарына, нi
Брагiна не мелi. Другi прыклад:
Майсурадзэ здзейснiў подзвiг у
Камарынскiм раёне. Насамрэч ён
загiнуў пад Бабруйскам, паблiзу
ад вёскi Глуша, i нiякага дачынення да Камарына не меў. I такiх
прыкладаў вельмi шмат. Адным
словам, статыстыка наша кульгае
на абедзве нагi.
А. Каваленя:
— I ўсю гэтую кульгавую статыстыку зрабiлi вучоныя i журналiсты.
Б. Даўгатовiч:
— Больш за тысячу салдат
загiнула ў баях за Камарынскi
раён. 155 вёсак было ў Камарынскiм раёне i 105 — у Брагiнскiм.
70 % было спалена немцамi. Сёння нават іх не засталося сведак
тых падзей...
У. Кузьменка:
— Цiкавы момант — жыццё
вызваленых населеных пунктаў.
Тут ёсць розныя аспекты: улада
i гра мад ства, гра мад ска-па лiтычная сiтуацыя, першыя крокi ў
адраджэннi прамысловасцi i сельскай гаспадаркi, сацыяльна-культурная сфера. Дарэчы, да восенi
1943 года было адноўлена каля
100 прамысловых прадпрыемстваў на Беларусi.
Хачу пры вес цi цi ка вую вытрымку з успамiнаў былога першага сакратара Камарынскага
райкама камсамола Палескай
вобласцi Аляксандра Кельбаса,
якая акрэслiвае эпiдэмiялагiчную
абстаноўку на гэтых вызваленых
тэрыторыях: «22 февраля 1944
года в Мозыре было проведено
пер вое совещание об ласт ного актива. На нём обсуждались
только вопросы о мерах оказания
помощи фронту и о борьбе с тифом. Тиф был страшный. Район
разрушен. Жили в землянках и
куренях. Как говорится, вокруг
одни головешки от де ре вень
остались. Тиф, малярия, чесотка свирепствовали. А при этом
приходилось же ребят в комсомол
принимать. А если принимаешь,
то разве можно не пожать парню или девушке руку? Так и сам
переболел. Если приходишь в деревню и не приносишь с собой
лекарство от малярии, то тебя избить могли. Люди жёлтые ходили,
как призраки».

Дакументы —
моцны факталагiчны
падмурак
У. Адамушка:
— Як бы мы ні ставiлi пытаннi
аб Вялiкай Айчыннай вайне, усё
роўна нам не падысцi да гэтай тэмы без дакументальнай асновы.
У гэтым кiрунку архiўнай галiной,
i дзяржаўнымi архiвамi ў прыватнасцi, зроблена нямала. I гэта
тычыцца не толькi вызвалення,
а i ўсяго, што звязана з вайной.
Перамога кавалася, пачынаючы
з 1941 года. На маю думку, разглядаць гэтую праблему трэба з
зараджэння партызанскага руху,
падпольнай барацьбы на тэрыторыi Беларусi.
А. Каваленя:
— Можна сказаць, што сёння ў
нас адбыўся рэнесанс у публiкацыi дакументальных крынiц. Да-
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кументальна зроблены прарыў! I
дзякуючы толькi таму, што ў нас
склалiся добрыя адносiны памiж
гiсторыкамi i супрацоўнiкамi архiваў. Гэтую справу неабходна працягваць: мы павiнны несцi праўду
праз дакументы.
У. Адамушка:
— У апошнiя гады ў сваёй публiкацыйнай дзейнасцi беларускiя дзяржаўныя архiвы надавалi
ўвагу самым розным пытанням,
звязаным з гiсторыяй Вялiкай Айчыннай вайны. Некаторыя працы
я назаву. Зборнiк дакументаў i
матэрыялаў «Беларусы ў савецкiм тыле. Лiпень 1941 г. — 1944
г.», прысвечаны дзейнасцi нашых
суайчыннiкаў, якiя апынулiся ў ваенны час у эвакуацыi. Малавывучаныя праблемы, звязаныя з
перыядам Другой сусветнай вайны, знайшлi сваё адлюстраванне
ў зборнiках, прысвечаных дзейнасцi асобных этнiчных фармiраванняў на тэрыторыi нашай краiны: «ОУН-УПА ў Беларусi. 1939
— 1953 гг.» i «Польшча-Беларусь:
1921 — 1953 гг.».
Таксама мы выпусцiлi зборнiкi
дакументаў па рэгiёнах. Напрыклад, «Гомельская вобласць у першыя месяцы Вялiкай Айчыннай
вайны» i «Гомельшчына партызанская», «Вiцебшчына вызваленая», «Гiсторыя 4-й партызанскай
брыгады». Выдалi фотаальбомы
«Васiль Аркашоў. Мая вайна»,
«Хатынь — святыня нацыянальнай памяцi». Гэтай тэматыцы мы
прысвяцiлi i шматлiкiя выставачныя праек ты. Хачу падзялiцца,
што ў нас гатовы да выдання
зборнiк дакументаў «Партызаны
ў аперацыi «Баграцiён».
Мы рыхтуем зборнiк дакументаў, якi выйдзе ў наступным годзе, — «Увекавечванне памяцi
абаронцаў Беларусi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны». У нас ёсць
ужо пэўная база дакументаў. Дарэчы, я павiнен падзякаваць за
тое, што Выдавецкi дом «Звязда»
бярэ гэтую працу на сябе.
I. Варанкова:
— Я хачу падхапiць тэму пра
важнасць дакументавання гiсторыi Вялiкай Айчыннай вайны, каб
потым можна было спрачацца з
дзiкунскiмi выказваннямi на адрас
мiнулага. Да такой найбуйнейшай
падзеi, як пачатак вызвалення Беларусi, мела вялiкае дачыненне
шмат iншых падзей. Магчыма, не
такога вялiкага маштабу, але не
менш важных.
30 верасня гэтага года будзе адзначацца 70-годдзе з дня
заснавання Беларускага дзяржаўнага музея гiсторыi Вялiкай
Айчыннай вайны. Гэта была знакавая падзея. Бiтва пад Курскам,
фарсiраванне Дняпра, пачатак
вызвалення Беларусi далi магчымасць стварыць ужо ўпэўнены
падмурак архiўнага i музейнага
фондаў. А пачалося ўсё 2 чэрвеня
1942 года, калi пры Цэнтральным
камiтэце Кампартыi Беларусi, якi
працаваў у той час у эвакуацыi ў
Маскве, была створана камiсiя па
зборы дакументаў i матэрыялаў
Вялiкай Айчыннай вайны. Дарэчы, адказным сакратаром камiсii
быў прызначаны даваенны супрацоўнiк шэрагу беларускiх газет, у тым лiку «Звязды», Васiль
Дзям'янавiч Стальноў (сапраўднае прозвiшча — Парфiяновiч).
Пазней ён стаў першым дырэктарам таго самага музея. Створаны
быў вялiкi рабочы апарат камiсii.
Прычым, акрамя журналiс таў,
мастакоў, якiя былi выклiканы ў
Маскву з савецкага тылу, таксама былi прызначаны адказныя за
збор дакументаў на акупаванай
тэрыторыi Беларусi. У асноўным
гэта былi намеснiкi камiсараў
партызанскiх фармiраванняў па
камсамоле — маладыя энергiчныя хлопцы, якiя збiралi звесткi
пра партызанскую барацьбу.
У першым цэльным варыянце,
што ўдалося сабраць, былi пiсьмовыя крынiцы — партызанскiя
газеты, лiс тоўкi, ак ты пра злачынствы акупантаў на тэрыторыi
Беларусi. На падставе гэтых дакументаў была створана выстава
«Беларусь жыве. Беларусь змагаецца». Якое тады прапагандысцкае палiтычнае гучанне надавалася гэтым першым дакументам
i акцыям, што пад гэтую выставу
было адведзена некалькi залаў у
вядомым будынку Дзяржаўнага
гiстарычнага музея Расii, што на
Краснай плошчы ў Маскве. I там
яна працавала ажно да ад'езду ў
Мiнск — да 1944 года.
У 1946 годзе камiсiя скончыла
сваю працу. Быў сабраны вялiкi
архiў. Большая частка з яго трапiла ў партыйны архiў Iнстытута гiсторыi партыi пры ЦК КПБ, частка
— у архiў КДБ БССР, а тая частка
фондаў, якая мела музейнае значэнне, стварыла частку фондаў
Беларускага дзяржаўнага музея
гiсторыi Вялiкай Айчыннай вайны. СМI вельмi пiльна сачылi за
падрыхтоўкай першай экспазiцыi
музея. 21 кастрычнiка 1944 года
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ў «Звяздзе» з'явiлася аб'ява, што
на наступны дзень, 22 кастрычнiка, адкрываецца першая экспазiцыя музея. Так пачыналася
дакументаванне гiсторыi Вялiкай
Айчыннай вайны ў Беларусi.
У. Адамушка:
— Публiкацыйная i выставачная дзейнасць дзяржаўных архiваў Беларусi спрыяе ўвядзенню
ў шырокае навуковае абарачэнне
ўсё новых дакументаў i матэрыялаў аб Вялiкай Айчыннай вайне.
Яны дазваляюць па-новаму паглядзець на падзеi ваеннага часу, якiя адбывалiся на тэрыторыi
Беларусi.

Сучасны погляд
на падзеi вызвалення:
навуковыя
даследаваннi i адкрыццi
В. Данiловiч:
— Вывучэнне пытанняў Вялiкай
Айчыннай вайны — адна з найбольш значных, стрыжнёвых праблем, якой надаецца шмат увагi.
Навукоўцамi Iнстыту та гiсторыi
падрыхтавана больш за 200 навуковых публiкацый, прысвечаных
гэтай тэме. Увогуле тэма Вялiкай
Айчыннай вайны чырвонай стужкай праходзiць праз усе iх працы.
Дастаткова сказаць, што вучонымi
iнстытута на чале з Аляксандрам
Аляксандравiчам Каваленем разам з калегамi з ВНУ падрыхтаваны вучэбна-метадычны комплекс
«Вялiкая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой
сусветнай вайны)», якi прызнаны
лепшым сярод краiн СНД. Наша
знакавая праца «Беларусь: Народ.
Дзяржава. Час», таксама прысвечаная падзеям вайны, атрымала
прызнанне як на нацыянальным
конкурсе «Мас тацтва кнiгi —
2010», так i на Мiжнародным конкурсе ў Маскве.
Мы iмкнёмся плённа супрацоўнiчаць з замежнымi калегамi,
даводзiць наш погляд на падзеi
Другой сусветнай вайны. Таксама
рэалiзоўваем шэраг мiжнародных
навуковых праектаў. Напрыклад,
пры падтрымцы германскага фонду «Памяць. Адказнасць. Будучыня» быў падрыхтаваны зборнiк,
прысвечаны прымусовай працы
беларусаў у гады Вялiкай Айчыннай вайны на акупаванай тэрыторыi. Упершыню абгрунтаваны
тэзiс, што больш за 2 мiльёны чалавек прыцягвалася да прымусовай працы. Сапраўдным прарывам
у гiстарыяграфii Беларусi, Расii i
Украiны стала падрыхтоўка i публiкацыя калектыўнай манаграфii, а
таксама зборнiка дакументаў i матэрыялаў «1941: Краiна ў агнi».
У. Адамушка:
— Апошнiм часам у архiўнай
галiне мы таксама паднялi такую
глыбу, як спаленыя беларускiя
вёскi. Мы ведалi пра гэтую праблему, чулi пра Хатынь, пра некаторыя iншыя мемарыяльныя
комплексы, але не ўяўлялi ўсю
карцiну. Мы зрабiлi адзiную базу
звестак па спаленых беларускiх
вёсках. Прычым гэтая база нiколi
не закончыцца: тыя звесткi, якiя
мы знойдзем па гэтай праблеме,
будуць адлюстраваны тут. Дарэчы, ужо пасля таго, як мы яе абнародавалi амаль год таму, намi
ўжо ўнесена каля 70 населеных
пунктаў. База атрымалася храналагiчна-гiстарычнай. Мы iмкнёмся
ўвесцi сюды жывы матэрыял: паказаннi сведак, якiя расказваюць
пра тое, як гэта адбывалася. Вядома, гэта справа не аднаго месяца, а можа, i не аднаго года.
Сёлета выйшаў i зборнiк дакументаў «Зiмовае чараўнiцтва».
Нацысцкая карная аперацыя ў беларуска-латвiйскiм пагранiччы,
люты—сакавiк 1943 г.». У гэтай
працы мы паднялi праблему спалення на Вiцебшчыне амаль 400
вёсак — разам з людзьмi, часткова проста хат. А гэта было ў час,
блiзкi да вызвалення.
В. Данiловiч:
— Да 70-годдзя вызвалення
Беларусi ад акупантаў мы рыхтуем сумесную навуковую працу разам з Iнстытутам ваеннай гiсторыi
Мiнiстэрства абароны Расiйскай
Федэрацыi. Такiм чынам мы з цягам часу створым калектыўную
працу па ўсёй гiс торыi Вялiкай
Айчыннай вайны.
Я. Бязлепкiн:
— Тэма вызвалення Беларусi
i ўвогуле гiсторыя Гомельшчыны
мне вельмi блiзкiя. Мае дзед i баба паходзяць з Гомельшчыны, мацi адтуль, бацька там шмат гадоў
працаваў. Дзядуля i бабуля шмат
расказвалi пра тое, як вызвалялася Беларусь, як лютавалi нацысты. Дзеда неаднойчы хапалi,
спрабавалi вывозiць у Германiю,
некалькi разоў ледзь не спалiлi, i
толькi дзякуючы неверагоднай настойлiвасцi, мужнасцi i ўпартасцi
ён змог пазбегнуць расправы.
Я хацеў бы некалькi слоў сказаць пра тое, як на Захадзе пiшуць пра падзеi на тэрыторыi
Беларусi, у прыватнасцi, пра вы-
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зваленне нашай зямлi. У адрозненне ад беларускай гiстарыяграфii i беларускай лiтаратуры, дзе
тэрмiн «вызваленне» з'яўляецца
рас паўсю джа ным, на За ха дзе
часцей за ўсё пiшуць пра наступ,
савецкую атаку, прасоўванне наперад. Зразумела, што ўсе гэтыя
трактоўкi паходзяць яшчэ з часоў
«халоднай вайны», калi на Захадзе былi распаўсюджаны антысавецкiя трактоўкi.
Ёсць i тыя замежныя даследчыкi, якiя, у адрозненне ад сваiх
калег, станоўча апiсвалi гэтыя падзеi, выкарыстоўваючы пры гэтым
не толькi англiйскiя i амерыканскiя
матэрыялы, а i савецкiя. Мне б хацелася спынiцца на вядомым шатландскiм гiсторыку Дэвiду Гланцу, якi ў 1990-х гадах працаваў у
расiйскiх архiвах, пасля чаго стаў
ледзь не самым вядомым даследчыкам падзей Вялiкай Айчыннай
вайны. У 2001 годзе, выступаючы
ў адным з амерыканскiх унiверсiтэтаў, ён прапанаваў сваiм слухачам лекцыю «Савецка-германская
вайна 1941 — 1945 гг. Мiфы i рэальнасць», у якой закрануў тэму
забытых бiтваў. Ён меў на ўвазе
тыя бiтвы, якiя адбылiся на тэрыторыi СССР у гады вайны, але не
атрымалi належнай увагi савецкiх
i постсавецкiх гiсторыкаў. Ён крытыкаваў гiсторыкаў, што яны пiсалi
толькi пра паспяховыя аперацыi,
а пра няўдалыя кампанii згадвалi
толькi зрэдку.
Шмат чаго змянiлася за апошнiя дзесяцiгоддзi. З'явiлiся новыя
даследаваннi, новыя пакаленнi
гiс торыкаў, але, тым не менш,
не мяняюцца трак тоўкi Вялiкай
Айчыннай вайны. Яна сапраўды
была Вялiкая, бо Савецкi Саюз
страцiў каля 26 мiльёнаў чалавек.
Яна сапраўды была Айчынная, бо
людзi абаранялi сваю зямлю, сваiх родных, свае хаты.

Памяць пра вайну —
недапушчэнне
фальсiфiкацыi
А. Каваленя:
— Памяць аб падзеях Вялiкай
Айчыннай вайны — напэўна, галоўная праблема нашага «круглага
стала». Важна ўсiмi сродкамi прапагандаваць гераiзм, мужнасць,
самаахвярнасць беларускага народа. Нельга дапускаць праявы духоўнага бандытызму. Прачытайце
кнiгi, якiя выдаюцца пры падтрымцы розных еўрапейскiх грантаў.
Вось што пiша адзiн з сучасных
iнтэлектуалаў Анатоль Тарас: «Мы
лiчым, што ўсе 70 гадоў савецкай
улады патрэбна выкраслiць з памяцi. Забыць назаўсёды калгасы
i саўгасы, будаўнiцтва заводаў i
фабрык, сацыялiстычнае спаборнiцтва i ўдарную працу, «пераможную Чырвоную Армiю» i «доблесных савецкiх чэкiс таў». Нiчога
гэтага нашаму народу не трэба
было. Нашы дзяды i прадзеды жылi на хутарах i ў маленькiх вёсках,
апрацоўвалi сваю асабiстую зямлю i менш за ўсё хацелi iшачыць
на бальшавiкоў за працаднi цi за
«пераходзячую» чырвоную ганучу.
Людзям да млоснасцi надакучылi ўрачыстыя прамовы аб вайне,
фiльмы аб вайне, ускладанне вянкоў да помнiкаў героям вайны. Людзей хвалюе зусiм iншае».
Гэтыя паталагiчныя выказваннi i iдэi — духоўны бандытызм, дыверсiя. Мы з вамi сабралiся, каб
аддаць належнае памяцi тых, хто
вызвалiў нас: сёння ёсць спробы
параўнаць СССР i нацысцкую
Германiю, Сталiна i Гiтлера...
В. Данiловiч:
— У сённяшнiх умовах, калi
з'яўляюцца публiкацыi, у якiх спрабуюць не толькi сказiць, а ўвогуле
адмовiць усю каштоўнасць для нашай дзяржавы, для беларускага
народа савецкага часу, у тым лiку
Вялiкай Айчыннай вайны, становiцца вельмi крыўдна i агiдна. На
жаль, гэтыя спробы не спыняюцца. I я, як чалавек, якi ўваходзiць у
склад секцыi па грамадазнаўстве
i гiсторыi, што працуе пры Нацыянальным iнстытуце адукацыi, праз
якi праходзiць навучальная лiтаратура, магу канстатаваць, што такiя
спробы прысутнiчаюць усё часцей.
Толькi дзякуючы прынцыповым
пазiцыям, якiя займаюць члены
секцыi, удаецца адстойваць навуковы аб'ектыўны погляд на падзеi
Вялiкай Айчыннай вайны.
Безумоўна, у такiх умовах найважнейшай задачай з'яўляецца
аб'ек тыўнае вывучэнне, трансляцыя i захаванне для будучых
пакаленняў памяцi аб гераiчных
i трагiчных падзеях Вялiкай Айчыннай вайны. Таму сёння важна
пакiнуць у навучальных установах
выкладанне спецкурса цi факультатыва «Вялiкая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце
Другой сусветнай вайны)».
М. Жылiнскi:
— Сёння ў нашых суседзяў, у
прыватнасцi, у Расiйскай Федэрацыi, iдуць вельмi цiкавыя працэсы, звязаныя з супрацьдзеяннем
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фальсiфiкацыi падзей перыяду
Вялiкай Айчыннай вайны. Пры
прэзiдэнце Расii створана камiсiя
супрацьдзеяння фальсiфiкацыi
расiйскай гiсторыi. I вызначальнымi там з'яўляюцца пытаннi, якiя
звязаныя з фальсiфiкацыяй падзей Вялiкай Айчыннай вайны.
Наколькi мне вядома, цяпер у
Дзяржаўнай думе распрацоўваецца законапраект аб адмiнiстрацыйнай адказнасцi за фальсiфiкацыю i перагляд укладу СССР
у гады Вялiкай Айчыннай.
Мы таксама да гэтага iдзём. Я
думаю, што ў блiжэйшай будучынi
мы з расiйскiмi калегамi ўзгоднiм
нашы пазiцыi. I гэта будзе адзiная
апазiцыя нас як Саюзнай дзяржавы. Гэта правiльна, бо сусветная
практыка паказвае, што, напрыклад, у Аўстрыi за фальсiфiкацыю
халакосту ёсць крымiнальная адказнасць за негатыўныя выказваннi цi нават схiленне да сумненняў
у пэўных лiчбах. Мы павiнны iсцi
адзiным фронтам супраць фальсiфiкацыi. Ды i як не iсцi тым, хто
ў гады Вялiкай Айчыннай вайны
засланiў сабой i выратаваў свет
ад «карычневай чумы»?
М. Мятлiцкi:
— У кожнага салдата — свая
вайна, а ў кожнага нашчадка гэтага салдата — свая памяць. Для
мяне сённяшняя тэма вельмi хвалюючая: я трымаю ў руках дакумент у дадатак да тых слоў, якiя
сказаны, — аператыўную зводку
Савiнфармбюро за 24 лiстапада
1943 года. Цытую: «У раёне нiжняга цячэння ракi Прыпяць нашы
войскi, працягваючы наступ, авалодалi раённым цэнтрам Палескай вобласцi горадам Хойнiкi, а
таксама занялi 60 iншых населеных пунктаў. Сярод iх — буйныя
населеныя пункты: Мацюжар, Рудзенка, Небытаў, Клiвы, Паселiчы, Барысаўшчына, Храпкаў, Хацiшча, Руднае, Бабчын, Астрагляды, Варацец, Новы Радзiн, Стары
Радзiн, Баршчоўка, Краснаселле,
Дзярновiчы». У гэтым спiсе ёсць
i мая родная вёска Бабчын. I калi
ты ведаеш тую дакладную дату
вызвалення, напаўняешся вялiкiм
гонарам за гэты дакумент, за яго
сутнасць, напiсаную крывёй.
Мы, творчыя людзi менавiта пасляваеннага пакалення, не
маглi застацца па-за ўвагай гэтай
горкай, вялiкай, стратнай памяцi.
Мы выраслi на былых папялiшчах,
сярод магiл i абелiскаў. Невыпадкова я сваю першую кнiгу назваў
«Абелiск у жыце», бо сапраўды
за вёсачкай быў абелiск, дзе былi пахаваны астанкi многiх жыхароў майго Бабчына. Гэта быў сапраўдны эмацыянальны перапуд
у душы падлетка, юнака. Я ўяўляў таго ж маленькага 9-гадовага Паўлiка Зелянкоўскага, якога
расстралялi на гэтым рове. I гэта
была святая, самая чыстая дзiцячая памяць. Мы разумелi, што мы
павiнны рухаць жыццё далей, што
нас чакаюць на гэтых руiнах.
I сёння, калi чуюцца галасы,
асаблiва з таго закардоннага боку, што мы заваёўнiкамi прыйшлi
ў Еўропу, усталявалi там свае парадкi... I сёння Еўропа, якая павiнна быць удзячна нашаму салдату,
якраз глядзiць на яго як на чалавека з аўтаматам, якi iшоў бурыць
тое, што ўжо разбурана, прагнiло,
стала антычалавечай сутнасцю.
Сённяшнi свет не зрабiў галоўнай
высновы з мiнулай сусветнай вайны: што мы стаiм перад вялiкай
праблемай быцця цi небыцця на
гэтай зямлi. Калi яшчэ адзiн раз
чалавецтва дазволiць сабе такi
ваенны эксперымент, то, улiчваючы тыя арсеналы, якiя ёсць, можна сказаць, што гэта будзе вайна,
паквiтальная з жыццём на зямлi.
Калi падчас раздаюцца галасы,
а яны раздаюцца нярэдка i нават
з яхiдствам: «А як бы мы цяпер
жылi, калi б нас некалi заваявалi
шведы? Не горш, чым у Швецыi.
Цi немцы? Не горш, як у Германii»,
мне становiцца крыўдна за гэтых
людзей. Фармальна яны гавораць
вельмi прывабныя рэчы. Але гэтыя
людзi не дапускаюць аднаго. Яны
ўтойваюць наўмысна гэта. Не адказваюць на самае галоўнае пытанне: а калi б нас заваявалi, цi
iснавалi б мы ўвогуле?
А. Каваленя:
— Памяць пра вайну нам перш
за ўсё неабходная для кансалiдацыi грамадства. Сёння гэта адна
з найважнейшых задач, бо вырашаць тыя сацыяльна-эканамiчныя
пытаннi, пытаннi культуры, пытаннi
наогул развiцця нашага грамадства
немагчыма без кансалiдацыi, без
адзiнага руху ў грамадскiм жыццi.
Калi гэта духоўны бандытызм, то
так яго трэба i называць. Гэта людзi, якiя страцiлi сваё сумленне, якiя
так могуць гаварыць пра тых, хто
даў iм жыццё, адмовiўся ад памяцi.
Лепшым помнiкам мінулым падзеям будзе наша памяць, аб'ектыўнае
асвятленне нашай гiсторыi.
Падрыхтавала
Веранiка КАНЮТА.
Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

