
Вы зва лен чы ўздым: 
ма са вае су пра цiў лен не 

аку пан там
А. Ка ва ле ня:
— Па ча так вы зва лен ню Бе-

ла ру сi ад ня мец ка-фа шысц кiх 
за хоп нi каў па кла ла тая гра мад-
ска-па лi тыч ная сi ту а цыя, якая 
скла ла ся ў СССР i на тэ ры то рыi 
Бе ла ру сi к во се нi 1943 го да. Гэ та 
пе ра мо гi пад Ар лом i Кур скам, ка-
лi сi ту а цыя на са вец ка-гер ман скiм 
фрон це ка рэн ным чы нам змя нi ла-
ся i ва ен на-стра тэ гiч ная iнi цы я ты-
ва бы ла поў нас цю пе ра хоп ле на 
ка ман да ван нем Чыр во най Ар мii. 
Фак тыч на з гэ та га мо ман ту са-
вец кая ар мiя па ча ла рух па вы-
зва лен нi тэ ры то рый Са вец ка га 
Са ю за i кра iн Ус ход няй Еў ро пы.

На Бе ла русь ад сту пi ла ве лi-
зар ная коль касць вой скаў вер-
мах та, гер ман скiя фар мi ра ван нi 
спец служ баў i кар ныя ор га ны, вя-
лi кая коль касць ка ла ба ра цы я нiсц-
кiх фар мi ра ван няў. Гер ман скае 
ка ман да ван не асаб лi вую ўва гу 
на да ва ла бе ла рус ка му стра тэ-
гiч на му ка лi до ру, бо тэ ры то рыя 
Бе ла ру сi звяз ва ла па мiж са бой 
Трэ цi рэйх.

Асоб ны мо мант — па шы рэн не 
на род на га су пра цiў лен ня на аку-
па ва най тэ ры то рыi Бе ла ру сi. Тут 
на зi ра ец ца рост пар ты зан скiх сiл 
i пад пол ля. 22 ве рас ня 1943 го да 
бы ло ар га нi за ва на за бой ства Ку-
бэ. Нель га не зга даць апе ра цыю 
Фё да ра Кры ло вi ча, 27-га до ва га 
хлоп ца, здзейс не ную ў ноч з 29 
на 30 лi пе ня 1943 го да на стан цыi 
Асi по вi чы. Гэ та бы ла са мая гран-
ды ёз ная на зем на-транс парт ная 
ды вер сiя за ўсю гiс то рыю Дру-
гой су свет най вай ны. У вы нi ку яе 
бы ло знi шча на ча ты ры во iн скiя 
эша ло ны: адзiн з па лi вам i авiя-
мас лам, два — з бо еп ры па са мi, 
адзiн — з бро не тэх нi кай. У гэ ты 
пе ры яд ужо за кон чы ла ся фар мi-
ра ван не пар тый на-кам са моль ска-
мо ла дзе ва га пад пол ля. Гэ та бы-
ла вай на мо ла дзi, пры ўся мер най 
пад трым цы мяс цо вых жы ха роў.

А. Лiт вiн:
— Га лоў ным вы ра шаль ным 

фак та рам Дру гой су свет най вай-
ны ле там—во сен ню 1943 го да 
з'яў ляў ся Ус ход нi фронт. Гэ та 
бы ло вы нi кам той па лi ты кi цi той 
стра тэ гii, якую вы бра ла са вец кае 
ва ен нае кi раў нiц тва. Вы нi кам той 
стра тэ гii ня пра вiль най, цi, маг чы-
ма, пра вiль най на той мо мант, але 
ня ўда лай, якую вы бра ла гiт ле раў-
скае кi раў нiц тва.

Якiя тут бы лi асаб лi вас цi? 
Маск ва ўпер шы ню, пла ну ю чы 
лет нюю кам па нiю 1943 го да, вы-
бра ла аба рон чую стра тэ гiю. Да 
гэ та га бы лi дзве моц ныя кам па-
нii, якiя пра во дзi лi ся ле там 1941 i 
1942 га доў, ка лi Чыр во ная Ар мiя 
прай гра ла. Пас ля пе ра мо гi пад 
Ста лiн гра дам i Маск ва, i Бер лiн 
вы пра цоў ва лi най больш пра вiль-
ныя па ды хо ды. Бер лiн скi па ды ход 
зво дзiў ся да та го, каб, вы ка рыс-
тоў ва ю чы так зва ны Кур скi вы-
ступ, зня сi лiць Чыр во ную Ар мiю. 
Упер шы ню нем цы не ста вi лi за-
да чу за ха пiць вя лi кiя тэ ры то рыi! 
Сэнс быў у тым, што 10 ня мец кiх 
«тыг раў» маг лi спра вiц ца з сот няй 
са вец кiх тан каў.

Ка лi гля дзець з ва ен на га пунк-
ту гле джан ня, то Кур ская бiт ва 
бы ла для Чыр во най Ар мii аван-
ту рай. Ад нак са вец кае кi раў нiц-
тва вы бра ла пра вiль ную па лi ты ку, 
упер шы ню на ла дзiў шы глы бо ка -
 э ша ла нi ра ва ную аба ро ну. Вы тры-
маў шы пер шыя днi на цiс ку, 12 лi-
пе ня Чыр во ная Ар мiя пе рай шла ў 
на ступ лен не. Са вец кае кi раў нiц-
тва раз лiч ва ла да сяг нуць га лоў-
на га пос пе ху на паў днё вым участ-
ку са вец ка-гер ман ска га фрон ту. 
Хоць на за ход нiм кi рун ку ў гэ ты 
час ста я ла вель мi моц ная гру па 
ар мiй «Цэнтр», якая па гра жа ла 
Маск ве. I та му пер шыя дзве апе-
ра цыi на паў днё вым кi рун ку бы лi 
для та го, каб вы зва лiць ле ва бя-
рэж ную Укра i ну i вый сцi на Дняп-
ро. Та кiм чы нам контр на ступ лен-
не, якое па ча ло ся 12 лi пе ня, у 
жнiў нi пе ра рас ло ў агуль нае на-
ступ лен не Чыр во най Ар мii на ўсiх 
фран тах з мэ тай вы ка наць га лоў-
ную за да чу — вый сцi на Дняп ро, 
якi ў стра тэ гiч ных каль ку ля цы ях 
Маск вы i Бер лi на быў важ ным 
аб' ек там. Гiт лер раз лiч ваў, аба-

пi ра ю чы ся на вод ную пе ра шко ду 
Дняп ра, стры маць на ступ лен не 
Чыр во най Ар мii, асла бiць яе тут 
i за тым пе рай сцi ў на ступ лен не. 
Са вец кае ва ен нае кi раў нiц тва лi-
чы ла, што з вы ха дам на Дняп ро 
яно вы ра шыць шэ раг за дач: перш 
за ўсё, «ад рэ жа» ўвесь поў дзень, 
па ста вiць пад па гро зу най больш 
моц ную ня мец кую гру пу ар мiй 
«Поў дзень».

Дняп ро быў вель мi важ най 
стра тэ гiч най ар тэ ры яй i ў па лi-
тыч ных каль ку ля цы ях. Спра ва ў 
тым, што з 1941 го да Маск ва да-
бi ва ла ся ад сва iх за ход нiх са юз-
нi каў ад крыц ця дру го га фрон ту. 
Ужо па ча ла ся во сень 1943 го да, 
а яны нi як на гэ та не рэ ага ва лi. 
А ка лi на шы вой скi вый шлi на 
Дняп ро, з'я вi лi ся раз дру ка ва ныя 
кар ты лi нii фрон ту. Гэ та бы ла маг-
чы мая лi нiя бу ду ча га па гад нен ня 
па мiж Маск вой i Бер лi нам. Та кi 
фак тар уз дзей нi чаў на за ход нiх 
са юз нi каў.

У. Кузь мен ка:
— Я ха чу за ся ро дзiць чы тац-

кую ўва гу на тым, што вы зва лен-
не Бе ла ру сi па ча ло ся не ў 1943 
го дзе, а ў са мым па чат ку 1942 
го да: бiт ва пад Маск вой, iмк лi-
вае на ступ лен не на За хад. Як 
мы ве да ем, на ступ лен не Чыр во-
най Ар мii пра цяг ва ла ся аж но да 
кра са вi ка 1942 го да. I вось вель мi 
цi ка вая рэч. У сту дзе нi 1942 го-
да на Ка лi нiн скiм фрон це 249-я 
страл ко вая ды вi зiя 4-й удар най 
ар мii ўпер шы ню ўвар ва ла ся на 
бе ла рус кую зям лю — у Су раж скi 
i Ме хаў скi ра ё ны.

У Бе ла ру сi ве да лi пра гэ ты 
факт: ра дыё ж пра ца ва ла. Чыр во-
ную Ар мiю ча ка лi на столь кi, што ў 
Мiн ску ў су вя зi з гэ тым рых та ва-
ла ся паў стан не. У ка на лi за цы ях, 
у ру i нах бы лi вя лi кiя за па сы зброi, 
бо еп ры па саў, сот нi вай скоў цаў 
рых та ва лi ся па сiг на ле вы сту пiць, 
вы зва лiць ла гер ва ен на па лон ных 
i за ха пiць Мiнск. Але ж не скла-
ла ся: з За ход няй Еў ро пы на гэ ты 
ўчас так бы лi пе ра кi ну ты ча ты ры 
моц ныя ня мец кiя ды вi зii. Та му да-
вя ло ся ад сту пiць, але не да лё ка, 
толь кi за са мую мя жу.

Як раз па гэ тай паў ноч на-ўсход-
няй акра i не Бе ла ру сi пра хо дзi ла 
лi нiя фрон ту аж но да во се нi 1943 
го да. Фронт ста бi лi за ваў ся. Мы 
ме лi ўнi каль ную з'я ву на цэ лых 8 
ме ся цаў: быў не па срэд ны кан такт 
з 4-й удар най ар мi яй, 40-кi ла мет-
ро вы пра лом у лi нii фрон ту па мiж 
ня мец кi мi гру пай ар мiй «Поў нач» i 
гру пай ар мiй «Цэнтр». Урэш це, у 
ве рас нi 1943 го да нем цы за кры лi 
гэ ты пра лом. Пер шыя не вя лiч кiя 
тэ ры то рыi Бе ла ру сi бы лi вы зва ле-
ны ў сту дзе нi 1942 го да.

А. Лiт вiн:
— Яшчэ адзiн мо мант, на якi 

я ха цеў бы звяр нуць ува гу. Гэ та 
стра тэ гiч нае, апе ра тыў нае i так-
тыч нае ўза е ма дзе ян не пад час па-
чат ку вы зва лен ня Бе ла ру сi. Ка лi 
мы га во рым пра стра тэ гiч нае ўза е-
ма дзе ян не пар ты за наў i Чыр во най 
Ар мii, то яно ад бы ва ла ся ў 1942-м 
i ў пер шай па ло ве 1943 го да. А 
не па срэд на так тыч нае ўза е ма дзе-
ян не па ча ло ся толь кi з па чат кам 
вы зва лен ня Бе ла ру сi. Вель мi твор-
ча са вец кае кi раў нiц тва ста вi ла ся 
да вы ка ры стан ня пар ты зан ска га 
фак та ру. Ка лi фран ты па ча лi на-
блi жац ца да тэ ры то рыi Бе ла ру сi, 
цэнт рам ка ар ды на цыi, пла на ван ня 
i вы ка ры стан ня пар ты зан скiх сiл 
ста лi ва ен на-апе ра тыў ныя гру пы 
пры фран тах. Па ча так вы зва лен-
ня Бе ла ру сi даў прык лад цес на га 
ўза е ма дзе ян ня i вы ка ры стан ня 
пар ты зан скiх сiл, што по тым ме-
ла пра цяг у да лей шых апе ра цы ях 
па вы зва лен нi Бе ла ру сi ў сту дзе-
нi—лю тым i ле там 1944 го да.

У. Кузь мен ка:
— Бе ла русь вы зва ля ла ся 

дзесь цi iмк лi ва, дзесь цi ўда ла, 
асаб лi ва на поўд нi, але цэнт-
раль ная Бе ла русь вы зва ля ла ся 
вель мi цяж ка. Вi цеб скi, ар шан скi 
i ма гi лёў скi кi рун кi — з вя лi кi мi 
стра шэн ны мi ба я мi i ве лi зар ны мi 
стра та мi. Грыф сак рэт нас цi ўжо 
даў но зня ты, i ўжо не ўтой вае, 
што стра ты фран тоў во сен ню 
1943 — вяс ной 1944 го да за бi-
ты мi, па ра не ны мi i знiк лы мi без 
звес так скла да лi больш чым 330 
ты сяч ча ла век. Столь кi ча ла век 
па кла лi толь кi пад Ма гi лё вам, Ор-
шай i Вi цеб скам!

М. Жы лiн скi:
— Пра тэ му вы зва лен ня мы 

звы чай на га во рым з пунк ту гле-
джан ня ва ен ных па дзей. Ад нак 
гэ та не толь кi вы зва лен не пэў ных 
тэ ры то рый. На мой по гляд, перш 
за ўсё вы зва лен не па ча ло ся ў ро-
зу мах лю дзей. Гэ та псi ха ла гiч ны 
мо мант. Лю дзi, якiя за ста лi ся на 
сва iх тэ ры то ры ях пас ля iх вы зва-
лен ня, ус пры ма лi тыя днi як сваё 
дру гое на ра джэн не. Без умоў на, 
гэ та нес ла ве лi зар ны псi ха ла гiч ны 
па тры я тыч ны па рыў.

Ме на вi та ў гэ ты пе ры яд, у хо-
дзе Кур скай бiт вы, на сту паль най 
апе ра цыi i пры вы зва лен нi пер-
шых ра ё наў кра i ны, Стаў кай бы-
ло пры ня та ра шэн не аб тым, каб 
лю дзi пры зы ва лi ся ў ад ну i тую 
во iн скую часць па на цы я наль най 
i сва яц кай пры кме тах. На прык-
лад, мае сва я кi, якiя бы лi па мiж 
са бой стры еч ны мi бра та мi, слу-
жы лi ў ад ной час цi, ра зам ва я ва лi 
i ў Кур скай бiт ве. Бе ла ру сы слу-
жы лi з бе ла ру са мi, укра iн цы — з 
укра iн ца мi, бра ты — з бра та мi... I 
гэ ты мо мант, на мой по гляд, вель-
мi важ ны.

Я ха цеў бы ў гэ тым кан тэкс це 
за кра нуць яшчэ ад но пы тан не. 
Ка лiсь цi раз гар ну ла ся дыс ку сiя 
аб Днi Не за леж нас цi. Не ка то рых 
хва ля ва ла: ча му ў хо дзе рэ фе рэн-
ду му 1996 го да сiм ва лам дзяр-
жаў най не за леж нас цi Рэс пуб лi-
кi Бе ла русь бы ла вы бра на да та 
3 лi пе ня? Спра ва ў тым, што не 
трэ ба ўтры ра ваць, не трэ ба ра бiць 
ак цэнт, што гэ та звя за на толь кi 
з Вя лi кай Ай чын най вай ной. Гэ-
тая да та — сiм вал вы зва лен ня 
ад лю бой агрэ сii. Але ўлiч ва ю чы, 
што Вя лi кая Ай чын ная вай на — 
апош няя па дзея, якая па кi ну ла на 
сэр цы Бе ла ру сi як ба я выя руб цы, 
так i го нар за сваю кра i ну, то гэ-
тая да та ста ла ме на вi та сiм ва лам 
вы зва лен ня ад ва ро жай на ва лы. 
Бе ла рус кi на род гэ та ўспры няў.

Та ям нi цы вы зва лен ня 
Ка ма ры на

А. Лiт вiн:
— На бе ла рус кiм кi рун ку пра-

ца ва лi 4 моц ныя фран ты. Адзiн 
з iх — Цэнт раль ны, якiм кi ра ваў 
Кан стан цiн Ра ка соў скi. 21 ве-
рас ня ён за ха пiў Чар нi гаў i, пра-
цяг ва ю чы на ступ лен не, пер шым 
вый шаў на Дняп ро, 23 ве рас ня 
ў ра ё не Ка ма ры на ства рыў шы 
плац дарм.

Я ха чу звяр нуць ува гу на тое, 
што Ка ма рын не тра пiў у звод кi 
Са ўiн фарм бю ро. Больш за тое, я 
быў здзiў ле ны, што ён не тра пiў i 
ва ўспа мi ны Ра ка соў ска га. Вось 
тут у чым спра ва. Ка лi па гля дзець 
на кар ту, то з Чар нi га ва Чыр во-
ная Ар мiя зай шла ў трох ву голь-
нiк Дняп ра i Пры пя цi, дзе мож на 
бы ло зра бiць ка цёл. Та му Маск ва 
не афi шы ра ва ла вы зва лен не пер-
ша га ра ён на га цэнт ра.

Пе рад вай ной i пад час яе Ка-
ма рын быў вёс кай. Толь кi ў 1959 
го дзе ён стаў га рад скiм па сёл кам. 
Але зна чэн не Ка ма ры на i Бра гiн-
ска га ра ё на вель мi знач нае ў вы-
зва лен чым пра цэ се.

Б. Даў га то вiч:
— Са праў ды, па ча так вы зва-

лен ню Бе ла ру сi па кла ла бiт ва за 
Днепр. Ма ла хто ве дае, што бы лi 
асаб лi выя цяж кас цi пад час гэ тых 
ба ёў. Па-пер шае, у iх не маг лi 
ўдзель нi чаць тан кi. Ар ты ле рыя — 
толь кi част ко ва: тая, якую маг лi 
пе ра пра вiць праз Днепр. Па-дру-
гое, чы гун ка бы ла пе ра рэ за на, i 
яе так са ма нель га бы ло вы ка рыс-
таць. Атрым лi ва ец ца, што толь-
кi ка ва ле рыя — 7-ы гвар дзей скi 
ка ва ле рый скi кор пус Ма ле е ва 
— ады гра ла га лоў ную ро лю пры 
вы зва лен нi Ка ма ры на.

Але i тут бы лi свае асаб лi вас цi. 
Нем цы па спе лi за ма ца вац ца на 
апор ных пунк тах i пад час стра-
ля нi ны знi шчы лi 80 % аса бо ва-
га скла ду на шых вой скаў, амаль 
усе афi цэ ры вый шлi з ар мей скiх 
шэ ра гаў. Вось i скла ла ся, што ў 
ата ку iш лi сяр жан ты. Ся род iх — 
турк ме ны, уз бе кi, та та ры, баш-
кiр ы i iнш. Атрым лi ва ец ца, што 
прад стаў нi кi больш як 10 на цы-
я наль нас цяў удзель нi ча лi ў ба ях 
за Ка ма рын. 12 ма лод шых лей-
тэ нан таў атры ма лi зван не Ге ро яў 
Са вец ка га Са ю за. Яны за мя нi лi 
кам ба таў, ка ман дзi раў ро ты, ка-
ман дзi раў уз во даў. Пра гэ та ма ла 
хто ве дае.

Амаль ва ўсiх кры нi цах пi шуць, 
што за вы зва лен не Ка ма рын ска-
га ра ё на зван не Ге ро яў Са вец ка-
га Са ю за атры ма ла 396 ча ла век. 
Гэ та па зна ча на i ў кнi зе «Па мяць. 
Бра гiн скi ра ён». На са мрэч iх бы ло 
132. Ву чо ныя i жур на лiс ты па вiн-
ны нес цi ад каз насць за кож ную 
лiч бу, за кож ную да ту.

А. Лiт вiн:
— Нi во дзiн ра ён, як Бра гiн скi, 

нi вод ная бiт ва Вя лi кай Ай чын най 
вай ны, як за Ка ма рын, не мо жа 
га на рыц ца та кой коль кас цю ге-
ро яў!

Б. Даў га то вiч:
— Вось ка ман дзiр пал ка, 26-

га до вы пад пал коў нiк, на мес нiк 

на чаль нi ка Ва ен най ака дэ мii iмя 
Фрун зэ Мi ка лай Iва на вiч Ста шак. 
Яго полк пер шым вы зва ляў Ка-
ма рын. У ба ях за пер шы ра ён ны 
цэнтр вы зна чыў ся i аса бо вы склад 
74-й страл ко вай ды вi зii, ка ман дзi-
рам якой быў ге не рал-ма ёр Ка-
за ран. Нi во дзiн ка ман дзiр ды вi зii 
не меў столь кi ор дэ наў, як Ка за-
ран! Але што цi ка ва: ды вi зiя, якая 
вы зва ля ла Ка ма рын, на зы ва ла ся 
Кi еў ска-Ду най ская. Па спра буй це 
ра за брац ца, якое да чы нен не яна 
ме ла да Ка ма ры на? Аказ ва ец ца, 
яна тут па бы ла 10 дзён i пай шла 
на Кi еў. Атрым лi ва ец ца, што яна 
двой чы фар сi ра ва ла Дняпро. Ха чу 
ска заць пра ка ман ду ю ча га 13-й 
ар мi яй Пу ха ва. Гэ та адзi ны ге не-
рал са вец кай ар мii, якi меў столь кi 
ор дэ наў I сту пе нi! Яго да гнаў толь-
кi Анд рэй Грэч ка, ка лi быў мi нiст-
рам аба ро ны СССР. Толь кi гэ та 
бы ло ў пас ля ва ен ны пе ры яд.

А. Ка ва ле ня:
— Мы па вiн ны ад зна чыць, што 

13-я ар мiя фак тыч на рэ абi лi та ва-
ла ся бе пад час ба ёў за Ка ма рын. 
Тая ар мiя, якую ў 1941 го дзе на-
пат ка ла тра ге дыя, рап там вы зва-
ляе пер шы ра ён ны цэнтр!

Б. Даў га то вiч:
— На жаль, не ка то рыя кры-

нi цы ў пла не змес ту, фак ту ры, 
ад па вед нас цi кан крэ ты кi рэ аль-
на му жыц цю да лё ка не ад па вя да-
юць. Каб пе ра ка наць вас у гэ тым, 
возь мем ха ця б Бра гiн скi ра ён, 
якi ў 1962 го дзе аб' яд на лi з Ка-
ма рын скiм. Час та мож на су стрэць 
та кую iн фар ма цыю, што ў ба ях 
за Ка ма рын 15 ча ла век з ро ты 
лей тэ нан та Бай ра ма ва атры ма лi 
зван не Ге ро яў Са вец ка га Са ю за. 
Пра вя ра ем: яны там не ва я ва лi, 
а ва я ва лi ў Ло еў скiм плац дар ме 
праз ме сяц i нi я ка га да чы нен ня 
да вы зва лен ня нi Ка ма ры на, нi 
Бра гi на не ме лi. Дру гi прык лад: 
Май су ра дзэ здзейс нiў подз вiг у 
Ка ма рын скiм ра ё не. На са мрэч ён 
за гi нуў пад Баб руй скам, па блi зу 
ад вёс кi Глу ша, i нi я ка га да чы нен-
ня да Ка ма ры на не меў. I та кiх 
пры кла даў вель мi шмат. Ад ным 
сло вам, ста тыс ты ка на ша куль гае 
на абедз ве на гi.

А. Ка ва ле ня:
— I ўсю гэ тую куль га вую ста-

тыс ты ку зра бi лi ву чо ныя i жур на-
лiс ты.

Б. Даў га то вiч:
— Больш за ты ся чу сал дат 

за гi ну ла ў ба ях за Ка ма рын скi 
ра ён. 155 вё сак бы ло ў Ка ма рын-
скiм ра ё не i 105 — у Бра гiн скiм. 
70 % бы ло спа ле на нем ца мi. Сён-
ня на ват іх не за ста ло ся све дак 
тых па дзей...

У. Кузь мен ка:
— Цi ка вы мо мант — жыц цё 

вы зва ле ных на се ле ных пунк таў. 
Тут ёсць роз ныя ас пек ты: ула да 
i гра мад ства, гра мад ска-па лi-
тыч ная сi ту а цыя, пер шыя кро кi ў 
ад ра джэн нi пра мыс ло вас цi i сель-
скай гас па дар кi, са цы яль на-куль-
тур ная сфе ра. Да рэ чы, да во се нi 
1943 го да бы ло ад ноў ле на ка ля 
100 пра мыс ло вых прад пры ем-
стваў на Бе ла ру сi.

Ха чу пры вес цi цi ка вую вы-
трым ку з ус па мi наў бы ло га пер-
ша га сак ра та ра Ка ма рын ска га 
рай ка ма кам са мо ла Па лес кай 
воб лас цi Аляк санд ра Кель ба са, 
якая акрэс лi вае эпi дэ мi я ла гiч ную 
аб ста ноў ку на гэ тых вы зва ле ных 
тэ ры то ры ях: «22 фев ра ля 1944 
го да в Мо зы ре бы ло про ве де но 
пер вое совещание об ласт но-
го актива. На нём обсуждались 
толь ко воп ро сы о ме рах оказания 
помощи фрон ту и о борь бе с ти-
фом. Тиф был страш ный. Рай он 
раз ру шен. Жили в зем ля нках и 
ку ре нях. Как говорится, вок руг 
одни головешки от де ре вень 
остались. Тиф, малярия, че сот-
ка свирепствовали. А при этом 
приходилось же ре бят в ком со мол 
принимать. А если принимаешь, 
то раз ве мож но не по жать пар-
ню или де вуш ке ру ку? Так и сам 
пе ре бо лел. Если приходишь в де-
рев ню и не приносишь с со бой 
ле кар ство от малярии, то те бя из-
бить могли. Люди жёл тые ходили, 
как призраки».

Да ку мен ты — 
моц ны фак та ла гiч ны 

пад му рак
У. Ада муш ка:
— Як бы мы ні ста вi лi пы тан нi 

аб Вя лi кай Ай чын най вай не, усё 
роў на нам не па ды сцi да гэ тай тэ-
мы без да ку мен таль най асно вы. 
У гэ тым кi рун ку ар хiў най га лi ной, 
i дзяр жаў ны мi ар хi ва мi ў пры ват-
нас цi, зроб ле на ня ма ла. I гэ та 
ты чыц ца не толь кi вы зва лен ня, 
а i ўся го, што звя за на з вай ной. 
Пе ра мо га ка ва ла ся, па чы на ю чы 
з 1941 го да. На маю дум ку, раз-
гля даць гэ тую праб ле му трэ ба з 
за ра джэн ня пар ты зан ска га ру ху, 
пад поль най ба раць бы на тэ ры то-
рыi Бе ла ру сi.

А. Ка ва ле ня:
— Мож на ска заць, што сён ня ў 

нас ад быў ся рэ не санс у пуб лi ка-
цыi да ку мен таль ных кры нiц. Да-

ку мен таль на зроб ле ны пра рыў! I 
дзя ку ю чы толь кi та му, што ў нас 
скла лi ся доб рыя ад но сi ны па мiж 
гiс то ры ка мi i су пра цоў нi ка мi ар хi-
ваў. Гэ тую спра ву не аб ход на пра-
цяг ваць: мы па вiн ны нес цi праў ду 
праз да ку мен ты.

У. Ада муш ка:
— У апош нiя га ды ў сва ёй пуб-

лi ка цый най дзей нас цi бе ла рус-
кiя дзяр жаў ныя ар хi вы на да ва лi 
ўва гу са мым роз ным пы тан ням, 
звя за ным з гiс то ры яй Вя лi кай Ай-
чын най вай ны. Не ка то рыя пра цы 
я на за ву. Збор нiк да ку мен таў i 
ма тэ ры я лаў «Бе ла ру сы ў са вец-
кiм ты ле. Лi пень 1941 г. — 1944 
г.», пры све ча ны дзей нас цi на шых 
су ай чын нi каў, якiя апы ну лi ся ў ва-
ен ны час у эва ку а цыi. Ма ла вы-
ву ча ныя праб ле мы, звя за ныя з 
пе ры я дам Дру гой су свет най вай-
ны, знай шлi сваё ад люст ра ван не 
ў збор нi ках, пры све ча ных дзей-
нас цi асоб ных эт нiч ных фар мi ра-
ван няў на тэ ры то рыi на шай кра-
i ны: «ОУН-УПА ў Бе ла ру сi. 1939 
— 1953 гг.» i «Поль шча-Бе ла русь: 
1921 — 1953 гг.».

Так са ма мы вы пус цi лi збор нi кi 
да ку мен таў па рэ гi ё нах. На прык-
лад, «Го мель ская воб ласць у пер-
шыя ме ся цы Вя лi кай Ай чын най 
вай ны» i «Го мель шчы на пар ты-
зан ская», «Вi цеб шчы на вы зва ле-
ная», «Гiс то рыя 4-й пар ты зан скай 
бры га ды». Вы да лi фо та аль бо мы 
«Ва сiль Ар ка шоў. Мая вай на», 
«Ха тынь — свя ты ня на цы я наль-
най па мя цi». Гэ тай тэ ма ты цы мы 
пры свя цi лi i шмат лi кiя вы ста вач-
ныя пра ек ты. Ха чу па дзя лiц ца, 
што ў нас га то вы да вы дан ня 
збор нiк да ку мен таў «Пар ты за ны 
ў апе ра цыi «Баг ра цi ён».

Мы рых ту ем збор нiк да ку мен-
таў, якi вый дзе ў на ступ ным го-
дзе, — «Уве ка веч ван не па мя цi 
аба рон цаў Бе ла ру сi ў га ды Вя лi-
кай Ай чын най вай ны». У нас ёсць 
ужо пэў ная ба за да ку мен таў. Да-
рэ чы, я па вi нен па дзя ка ваць за 
тое, што Вы да вец кi дом «Звяз да» 
бя рэ гэ тую пра цу на ся бе.

I. Ва ран ко ва:
— Я ха чу пад ха пiць тэ му пра 

важ насць да ку мен та ван ня гiс то-
рыi Вя лi кай Ай чын най вай ны, каб 
по тым мож на бы ло спра чац ца з 
дзi кун скi мi вы каз ван ня мi на ад рас 
мi ну ла га. Да та кой най буй ней шай 
па дзеi, як па ча так вы зва лен ня Бе-
ла ру сi, ме ла вя лi кае да чы нен не 
шмат iн шых па дзей. Маг чы ма, не 
та ко га вя лi ка га маш та бу, але не 
менш важ ных.

30 ве рас ня гэ та га го да бу-
дзе ад зна чац ца 70-год дзе з дня 
за сна ван ня Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га му зея гiс то рыi Вя лi кай 
Ай чын най вай ны. Гэ та бы ла зна-
ка вая па дзея. Бiт ва пад Кур скам, 
фар сi ра ван не Дняп ра, па ча так 
вы зва лен ня Бе ла ру сi да лi маг-
чы масць ства рыць ужо ўпэў не ны 
пад му рак ар хiў на га i му зей на га 
фон даў. А па ча ло ся ўсё 2 чэр ве ня 
1942 го да, ка лi пры Цэнт раль ным 
ка мi тэ це Кам пар тыi Бе ла ру сi, якi 
пра ца ваў у той час у эва ку а цыi ў 
Маск ве, бы ла ство ра на ка мi сiя па 
збо ры да ку мен таў i ма тэ ры я лаў 
Вя лi кай Ай чын най вай ны. Да рэ-
чы, ад каз ным сак ра та ром ка мi сii 
быў пры зна ча ны да ва ен ны су-
пра цоў нiк шэ ра гу бе ла рус кiх га-
зет, у тым лi ку «Звяз ды», Ва сiль 
Дзям' я на вiч Сталь ноў (са праўд-
нае проз вi шча — Пар фi я но вiч). 
Паз ней ён стаў пер шым ды рэк та-
рам та го са ма га му зея. Ство ра ны 
быў вя лi кi ра бо чы апа рат ка мi сii. 
Пры чым, акра мя жур на лiс таў, 
мас та коў, якiя бы лi вы клi ка ны ў 
Маск ву з са вец ка га ты лу, так са-
ма бы лi пры зна ча ны ад каз ныя за 
збор да ку мен таў на аку па ва най 
тэ ры то рыi Бе ла ру сi. У асноў ным 
гэ та бы лi на мес нi кi ка мi са раў 
пар ты зан скiх фар мi ра ван няў па 
кам са мо ле — ма ла дыя энер гiч-
ныя хлоп цы, якiя збi ра лi звест кi 
пра пар ты зан скую ба раць бу.

У пер шым цэль ным ва ры ян це, 
што ўда ло ся са браць, бы лi пiсь-
мо выя кры нi цы — пар ты зан скiя 
га зе ты, лiс тоў кi, ак ты пра зла-
чын ствы аку пан таў на тэ ры то рыi 
Бе ла ру сi. На пад ста ве гэ тых да-
ку мен таў бы ла ство ра на вы ста ва 
«Бе ла русь жы ве. Бе ла русь зма га-
ец ца». Якое та ды пра па ган дысц-
кае па лi тыч нае гу чан не на да ва-
ла ся гэ тым пер шым да ку мен там 
i ак цы ям, што пад гэ тую вы ста ву 
бы ло ад ве дзе на не каль кi за лаў у 
вя до мым бу дын ку Дзяр жаў на га 
гiс та рыч на га му зея Ра сii, што на 
Крас най пло шчы ў Маск ве. I там 
яна пра ца ва ла аж но да ад' ез ду ў 
Мiнск — да 1944 го да.

У 1946 го дзе ка мi сiя скон чы ла 
сваю пра цу. Быў са бра ны вя лi кi 
ар хiў. Боль шая част ка з яго тра пi-
ла ў пар тый ны ар хiў Iн сты ту та гiс-
то рыi пар тыi пры ЦК КПБ, част ка 
— у ар хiў КДБ БССР, а тая част ка 
фон даў, якая ме ла му зей нае зна-
чэн не, ства ры ла част ку фон даў 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея 
гiс то рыi Вя лi кай Ай чын най вай-
ны. СМI вель мi пiль на са чы лi за 
пад рых тоў кай пер шай экс па зi цыi 
му зея. 21 каст рыч нi ка 1944 го да 

ў «Звяз дзе» з'я вi ла ся аб' ява, што 
на на ступ ны дзень, 22 каст рыч-
нi ка, ад кры ва ец ца пер шая экс-
па зi цыя му зея. Так па чы на ла ся 
да ку мен та ван не гiс то рыi Вя лi кай 
Ай чын най вай ны ў Бе ла ру сi.

У. Ада муш ка:
— Пуб лi ка цый ная i вы ста вач-

ная дзей насць дзяр жаў ных ар хi-
ваў Бе ла ру сi спры яе ўвя дзен ню 
ў шы ро кае на ву ко вае аба ра чэн не 
ўсё но вых да ку мен таў i ма тэ ры я-
лаў аб Вя лi кай Ай чын най вай не. 
Яны да зва ля юць па-но ва му па-
гля дзець на па дзеi ва ен на га ча-
су, якiя ад бы ва лi ся на тэ ры то рыi 
Бе ла ру сi.

Су час ны по гляд 
на па дзеi вы зва лен ня: 

на ву ко выя 
да сле да ван нi i ад крыц цi

В. Да нi ло вiч:
— Вы ву чэн не пы тан няў Вя лi кай 

Ай чын най вай ны — ад на з най-
больш знач ных, стрыж нё вых праб-
лем, якой на да ец ца шмат ува гi. 
На ву коў ца мi Iн сты ту та гiс то рыi 
пад рых та ва на больш за 200 на-
ву ко вых пуб лi ка цый, пры све ча ных 
гэ тай тэ ме. Уво гу ле тэ ма Вя лi кай 
Ай чын най вай ны чыр во най стуж-
кай пра хо дзiць праз усе iх пра цы. 
Да стат ко ва ска заць, што ву чо ны мi 
iн сты ту та на ча ле з Аляк санд рам 
Аляк санд ра вi чам Ка ва ле нем ра-
зам з ка ле га мi з ВНУ пад рых та ва-
ны ву чэб на-ме та дыч ны комп лекс 
«Вя лi кая Ай чын ная вай на са вец-
ка га на ро да (у кан тэкс це Дру гой 
су свет най вай ны)», якi пры зна ны 
леп шым ся род кра iн СНД. На ша 
зна ка вая пра ца «Бе ла русь: На род. 
Дзяр жа ва. Час», так са ма пры све-
ча ная па дзе ям вай ны, атры ма ла 
пры знан не як на на цы я наль ным 
кон кур се «Мас тац тва кнi гi — 
2010», так i на Мiж на род ным кон-
кур се ў Маск ве.

Мы iмк нём ся плён на су пра-
цоў нi чаць з за меж ны мi ка ле га мi, 
да во дзiць наш по гляд на па дзеi 
Дру гой су свет най вай ны. Так са ма 
рэа лi зоў ва ем шэ раг мiж на род ных 
на ву ко вых пра ек таў. На прык лад, 
пры пад трым цы гер ман ска га фон-
ду «Па мяць. Ад каз насць. Бу ду чы-
ня» быў пад рых та ва ны збор нiк, 
пры све ча ны пры му со вай пра цы 
бе ла ру саў у га ды Вя лi кай Ай чын-
най вай ны на аку па ва най тэ ры-
то рыi. Упер шы ню аб грун та ва ны 
тэ зiс, што больш за 2 мiль ё ны ча-
ла век пры цяг ва ла ся да пры му со-
вай пра цы. Са праўд ным пра ры вам 
у гiс та рыя гра фii Бе ла ру сi, Ра сii i 
Укра i ны ста ла пад рых тоў ка i пуб лi-
ка цыя ка лек тыў най ма на гра фii, а 
так са ма збор нi ка да ку мен таў i ма-
тэ ры я лаў «1941: Кра i на ў аг нi».

У. Ада муш ка:
— Апош нiм ча сам у ар хiў най 

га лi не мы так са ма пад ня лi та кую 
глы бу, як спа ле ныя бе ла рус кiя 
вёс кi. Мы ве да лi пра гэ тую праб-
ле му, чу лi пра Ха тынь, пра не-
ка то рыя iн шыя ме ма ры яль ныя 
комп лек сы, але не ўяў ля лi ўсю 
кар цi ну. Мы зра бi лi адзi ную ба зу 
звес так па спа ле ных бе ла рус кiх 
вёс ках. Пры чым гэ тая ба за нi ко лi 
не за кон чыц ца: тыя звест кi, якiя 
мы зной дзем па гэ тай праб ле ме, 
бу дуць ад люст ра ва ны тут. Да рэ-
чы, ужо пас ля та го, як мы яе аб-
на ро да ва лi амаль год та му, на мi 
ўжо ўне се на ка ля 70 на се ле ных 
пунк таў. Ба за атры ма ла ся хра на-
ла гiч на-гiс та рыч най. Мы iмк нём ся 
ўвес цi сю ды жы вы ма тэ ры ял: па-
ка зан нi све дак, якiя рас каз ва юць 
пра тое, як гэ та ад бы ва ла ся. Вя-
до ма, гэ та спра ва не ад на го ме ся-
ца, а мо жа, i не ад на го го да.

Сё ле та вый шаў i збор нiк да-
ку мен таў «Зi мо вае ча раў нiц тва». 
На цысц кая кар ная апе ра цыя ў бе-
ла рус ка-лат вiй скiм па гра нiч чы, 
лю ты—са ка вiк 1943 г.». У гэ тай 
пра цы мы пад ня лi праб ле му спа-
лен ня на Вi цеб шчы не амаль 400 
вё сак — ра зам з людзь мi, част ко-
ва прос та хат. А гэ та бы ло ў час, 
блiз кi да вы зва лен ня.

В. Да нi ло вiч:
— Да 70-год дзя вы зва лен ня 

Бе ла ру сi ад аку пан таў мы рых ту-
ем су мес ную на ву ко вую пра цу ра-
зам з Iн сты ту там ва ен най гiс то рыi 
Мi нiс тэр ства аба ро ны Ра сiй скай 
Фе дэ ра цыi. Та кiм чы нам мы з ця-
гам ча су ство рым ка лек тыў ную 
пра цу па ўсёй гiс то рыi Вя лi кай 
Ай чын най вай ны.

Я. Бяз леп кiн:
— Тэ ма вы зва лен ня Бе ла ру сi 

i ўво гу ле гiс то рыя Го мель шчы ны 
мне вель мi блiз кiя. Мае дзед i ба-
ба па хо дзяць з Го мель шчы ны, ма-
цi ад туль, баць ка там шмат га доў 
пра ца ваў. Дзя ду ля i ба бу ля шмат 
рас каз ва лi пра тое, як вы зва ля-
ла ся Бе ла русь, як лю та ва лi на-
цыс ты. Дзе да не ад ной чы ха па лi, 
спра ба ва лi вы во зiць у Гер ма нiю, 
не каль кi ра зоў ледзь не спа лi лi, i 
толь кi дзя ку ю чы не ве ра год най на-
стой лi вас цi, муж нас цi i ўпарт асцi 
ён змог па збег нуць рас пра вы.

Я ха цеў бы не каль кi слоў ска-
заць пра тое, як на За ха дзе пi-
шуць пра па дзеi на тэ ры то рыi 
Бе ла ру сi, у пры ват нас цi, пра вы-

зва лен не на шай зям лi. У ад роз-
нен не ад бе ла рус кай гiс та рыя гра-
фii i бе ла рус кай лi та ра ту ры, дзе 
тэр мiн «вы зва лен не» з'яў ля ец ца 
рас паў сю джа ным, на За ха дзе 
час цей за ўсё пi шуць пра на ступ, 
са вец кую ата ку, пра соў ван не на-
пе рад. Зра зу ме ла, што ўсе гэ тыя 
трак тоў кi па хо дзяць яшчэ з ча соў 
«ха лод най вай ны», ка лi на За ха-
дзе бы лi рас паў сю джа ны ан ты са-
вец кiя трак тоў кi.

Ёсць i тыя за меж ныя да след-
чы кi, якiя, у ад роз нен не ад сва iх 
ка лег, ста ноў ча апiс ва лi гэ тыя па-
дзеi, вы ка рыс тоў ва ю чы пры гэ тым 
не толь кi анг лiй скiя i аме ры кан скiя 
ма тэ ры я лы, а i са вец кiя. Мне б ха-
це ла ся спы нiц ца на вя до мым шат-
ланд скiм гiс то ры ку Дэ вi ду Глан-
цу, якi ў 1990-х га дах пра ца ваў у 
ра сiй скiх ар хi вах, пас ля ча го стаў 
ледзь не са мым вя до мым да след-
чы кам па дзей Вя лi кай Ай чын най 
вай ны. У 2001 го дзе, вы сту па ю чы 
ў ад ным з аме ры кан скiх унi вер сi-
тэ таў, ён пра па на ваў сва iм слу ха-
чам лек цыю «Са вец ка-гер ман ская 
вай на 1941 — 1945 гг. Мi фы i рэ-
аль насць», у якой за кра нуў тэ му 
за бы тых бiт ваў. Ён меў на ўва зе 
тыя бiт вы, якiя ад бы лi ся на тэ ры-
то рыi СССР у га ды вай ны, але не 
атры ма лi на леж най ува гi са вец кiх 
i пост са вец кiх гiс то ры каў. Ён кры-
ты ка ваў гiс то ры каў, што яны пi са лi 
толь кi пра па спя хо выя апе ра цыi, 
а пра ня ўда лыя кам па нii згад ва лi 
толь кi зрэд ку.

Шмат ча го змя нi ла ся за апош-
нiя дзе ся цi год дзi. З'я вi лi ся но выя 
да сле да ван нi, но выя па ка лен нi 
гiс то ры каў, але, тым не менш, 
не мя ня юц ца трак тоў кi Вя лi кай 
Ай чын най вай ны. Яна са праў ды 
бы ла Вя лi кая, бо Са вец кi Са юз 
стра цiў ка ля 26 мiль ё наў ча ла век. 
Яна са праў ды бы ла Ай чын ная, бо 
лю дзi аба ра ня лi сваю зям лю, сва-
iх род ных, свае ха ты.

Па мяць пра вай ну — 
не да пу шчэн не 
фаль сi фi ка цыi

А. Ка ва ле ня:
— Па мяць аб па дзе ях Вя лi кай 

Ай чын най вай ны — на пэў на, га лоў-
ная праб ле ма на ша га «круг ла га 
ста ла». Важ на ўсi мi срод ка мi пра-
па ган да ваць ге ра iзм, муж насць, 
са ма ах вяр насць бе ла рус ка га на-
ро да. Нель га да пус каць пра явы ду-
хоў на га бан ды тыз му. Пра чы тай це 
кнi гi, якiя вы да юц ца пры пад трым-
цы роз ных еў ра пей скiх гран таў.

Вось што пi ша адзiн з су час ных 
iн тэ ле кту а лаў Ана толь Та рас: «Мы 
лi чым, што ўсе 70 га доў са вец кай 
ула ды па трэб на вы крас лiць з па-
мя цi. За быць на заў сё ды кал га сы 
i саў га сы, бу даў нiц тва за во даў i 
фаб рык, са цы я лiс тыч нае спа бор-
нiц тва i ўдар ную пра цу, «пе ра мож-
ную Чыр во ную Ар мiю» i «доб лес-
ных са вец кiх чэ кiс таў». Нi чо га 
гэ та га на ша му на ро ду не трэ ба 
бы ло. На шы дзя ды i пра дзе ды жы-
лi на ху та рах i ў ма лень кiх вёс ках, 
апра цоў ва лi сваю аса бiс тую зям-
лю i менш за ўсё ха це лi iша чыць 
на баль ша вi коў за пра ца днi цi за 
«пе ра хо дзя чую» чыр во ную га ну чу. 
Лю дзям да млос нас цi на да ку чы-
лi ўра чыс тыя пра мо вы аб вай не, 
фiль мы аб вай не, ус кла дан не вян-
коў да пом нi каў ге ро ям вай ны. Лю-
дзей хва люе зу сiм iн шае».

Гэ тыя па та ла гiч ныя вы каз ван-
нi i iдэi — ду хоў ны бан ды тызм, ды-
вер сiя. Мы з ва мi са бра лi ся, каб 
ад даць на леж нае па мя цi тых, хто 
вы зва лiў нас: сён ня ёсць спро бы 
па раў наць СССР i на цысц кую 
Гер ма нiю, Ста лi на i Гiт ле ра...

В. Да нi ло вiч:
— У сён няш нiх умо вах, ка лi 

з'яў ля юц ца пуб лi ка цыi, у якiх спра-
бу юць не толь кi ска зiць, а ўво гу ле 
ад мо вiць усю каш тоў насць для на-
шай дзяр жа вы, для бе ла рус ка га 
на ро да са вец ка га ча су, у тым лi ку 
Вя лi кай Ай чын най вай ны, ста но-
вiц ца вель мi крыўд на i агiд на. На 
жаль, гэ тыя спро бы не спы ня юц-
ца. I я, як ча ла век, якi ўва хо дзiць у 
склад сек цыi па гра ма да знаў стве 
i гiс то рыi, што пра цуе пры На цы я-
наль ным iн сты ту це аду ка цыi, праз 
якi пра хо дзiць на ву чаль ная лi та ра-
ту ра, ма гу кан ста та ваць, што та кiя 
спро бы пры сут нi ча юць усё час цей. 
Толь кi дзя ку ю чы прын цы по вым 
па зi цы ям, якiя зай ма юць чле ны 
сек цыi, уда ец ца ад стой ваць на ву-
ко вы аб' ек тыў ны по гляд на па дзеi 
Вя лi кай Ай чын най вай ны.

Без умоў на, у та кiх умо вах най-
важ ней шай за да чай з'яў ля ец ца 
аб' ек тыў нае вы ву чэн не, транс-
ля цыя i за ха ван не для бу ду чых 
па ка лен няў па мя цi аб ге ра iч ных 
i тра гiч ных па дзе ях Вя лi кай Ай-
чын най вай ны. Та му сён ня важ на 
па кi нуць у на ву чаль ных уста но вах 
вы кла дан не спец кур са цi фа куль-
та ты ва «Вя лi кая Ай чын ная вай-
на са вец ка га на ро да (у кан тэкс це 
Дру гой су свет най вай ны)».

М. Жы лiн скi:
— Сён ня ў на шых су се дзяў, у 

пры ват нас цi, у Ра сiй скай Фе дэ ра-
цыi, iдуць вель мi цi ка выя пра цэ-
сы, звя за ныя з су праць дзе ян нем 

фаль сi фi ка цыi па дзей пе ры я ду 
Вя лi кай Ай чын най вай ны. Пры 
прэ зi дэн це Ра сii ство ра на ка мi сiя 
су праць дзе ян ня фаль сi фi ка цыi 
ра сiй скай гiс то рыi. I вы зна чаль-
ны мi там з'яў ля юц ца пы тан нi, якiя 
звя за ныя з фаль сi фi ка цы яй па-
дзей Вя лi кай Ай чын най вай ны. 
На коль кi мне вя до ма, ця пер у 
Дзяр жаў най ду ме рас пра цоў ва-
ец ца за ко на пра ект аб ад мi нiст-
ра цый най ад каз нас цi за фаль сi-
фi ка цыю i пе ра гляд укла ду СССР 
у га ды Вя лi кай Ай чын най.

Мы так са ма да гэ та га iдзём. Я 
ду маю, што ў блi жэй шай бу ду чы нi 
мы з ра сiй скi мi ка ле га мi ўзгод нiм 
на шы па зi цыi. I гэ та бу дзе адзi ная 
апа зi цыя нас як Са юз най дзяр жа-
вы. Гэ та пра вiль на, бо су свет ная 
прак ты ка па каз вае, што, на прык-
лад, у Аў стрыi за фаль сi фi ка цыю 
ха ла кос ту ёсць кры мi наль ная ад-
каз насць за не га тыў ныя вы каз ван-
нi цi на ват схi лен не да су мнен няў 
у пэў ных лiч бах. Мы па вiн ны iс цi 
адзi ным фрон там су праць фаль-
сi фi ка цыi. Ды i як не iс цi тым, хто 
ў га ды Вя лi кай Ай чын най вай ны 
за сла нiў са бой i вы ра та ваў свет 
ад «ка рыч не вай чу мы»?

М. Мят лiц кi:
— У кож на га сал да та — свая 

вай на, а ў кож на га на шчад ка гэ-
та га сал да та — свая па мяць. Для 
мя не сён няш няя тэ ма вель мi хва-
лю ю чая: я тры маю ў ру ках да ку-
мент у да да так да тых слоў, якiя 
ска за ны, — апе ра тыў ную звод ку 
Са вiн фарм бю ро за 24 лiс та па да 
1943 го да. Цы тую: «У ра ё не нiж-
ня га ця чэн ня ра кi Пры пяць на шы 
вой скi, пра цяг ва ю чы на ступ, ава-
ло да лi ра ён ным цэнт рам Па лес-
кай воб лас цi го ра дам Хой нi кi, а 
так са ма за ня лi 60 iн шых на се ле-
ных пунк таў. Ся род iх — буй ныя 
на се ле ныя пунк ты: Ма цю жар, Ру-
дзен ка, Не бы таў, Клi вы, Па се лi-
чы, Ба ры саў шчы на, Храп каў, Ха-
цi шча, Руд нае, Баб чын, Аст раг ля-
ды, Ва ра цец, Но вы Ра дзiн, Ста ры 
Ра дзiн, Бар шчоў ка, Крас на сел ле, 
Дзяр но вi чы». У гэ тым спi се ёсць 
i мая род ная вёс ка Баб чын. I ка лi 
ты ве да еш тую дак лад ную да ту 
вы зва лен ня, на паў ня еш ся вя лi кiм 
го на рам за гэ ты да ку мент, за яго 
сут насць, на пi са ную кры вёй.

Мы, твор чыя лю дзi ме на вi-
та пас ля ва ен на га па ка лен ня, не 
маг лi за стац ца па-за ўва гай гэ тай 
гор кай, вя лi кай, страт най па мя цi. 
Мы вы рас лi на бы лых па пя лi шчах, 
ся род ма гiл i абел iс каў. Не вы пад-
ко ва я сваю пер шую кнi гу на зваў 
«Абел iск у жы це», бо са праў ды 
за вё сач кай быў абел iск, дзе бы-
лi па ха ва ны астан кi мно гiх жы ха-
роў май го Баб чы на. Гэ та быў са-
праўд ны эма цы я наль ны пе ра пуд 
у ду шы пад лет ка, юна ка. Я ўяў-
ляў та го ж ма лень ка га 9-га до ва-
га Паў лi ка Зе лян коў ска га, яко га 
рас стра ля лi на гэ тым ро ве. I гэ та 
бы ла свя тая, са мая чыс тая дзi ця-
чая па мяць. Мы ра зу ме лi, што мы 
па вiн ны ру хаць жыц цё да лей, што 
нас ча ка юць на гэ тых ру i нах.

I сён ня, ка лi чу юц ца га ла сы, 
асаб лi ва з та го за кар дон на га бо-
ку, што мы за ва ёў нi ка мi прый шлi 
ў Еў ро пу, уста ля ва лi там свае па-
рад кi... I сён ня Еў ро па, якая па вiн-
на быць удзяч на на ша му сал да ту, 
як раз гля дзiць на яго як на ча ла-
ве ка з аў та ма там, якi iшоў бу рыць 
тое, што ўжо раз бу ра на, пра гнi ло, 
ста ла ан ты ча ла ве чай сут нас цю. 
Сён няш нi свет не зра бiў га лоў най 
вы сно вы з мi ну лай су свет най вай-
ны: што мы ста iм пе рад вя лi кай 
праб ле май быц ця цi не быц ця на 
гэ тай зям лi. Ка лi яшчэ адзiн раз 
ча ла вец тва да зво лiць са бе та кi 
ва ен ны экс пе ры мент, то, улiч ва ю-
чы тыя ар се на лы, якiя ёсць, мож-
на ска заць, што гэ та бу дзе вай на, 
па квi таль ная з жыц цём на зям лi.

Ка лi пад час раз да юц ца га ла сы, 
а яны раз да юц ца ня рэд ка i на ват 
з яхiд ствам: «А як бы мы ця пер 
жы лi, ка лi б нас не ка лi за ва я ва лi 
шве ды? Не горш, чым у Шве цыi. 
Цi нем цы? Не горш, як у Гер ма нii», 
мне ста но вiц ца крыўд на за гэ тых 
лю дзей. Фар маль на яны га во раць 
вель мi пры ваб ныя рэ чы. Але гэ тыя 
лю дзi не да пус ка юць ад на го. Яны 
ўтой ва юць на ўмыс на гэ та. Не ад-
каз ва юць на са мае га лоў нае пы-
тан не: а ка лi б нас за ва я ва лi, цi 
iс на ва лi б мы ўво гу ле?

А. Ка ва ле ня:
— Па мяць пра вай ну нам перш 

за ўсё не аб ход ная для кан са лi да-
цыi гра мад ства. Сён ня гэ та ад на 
з най важ ней шых за дач, бо вы ра-
шаць тыя са цы яль на-эка на мiч ныя 
пы тан нi, пы тан нi куль ту ры, пы тан нi 
на огул раз вiц ця на ша га гра мад ства 
не маг чы ма без кан са лi да цыi, без 
адзi на га ру ху ў гра мад скiм жыц цi. 
Ка лi гэ та ду хоў ны бан ды тызм, то 
так яго трэ ба i на зы ваць. Гэ та лю-
дзi, якiя стра цi лi сваё сум лен не, якiя 
так мо гуць га ва рыць пра тых, хто 
даў iм жыц цё, ад мо вiў ся ад па мя цi. 
Леп шым пом нi кам мінулым падзе-
ям бу дзе на ша па мяць, аб' ек тыў нае 
асвят лен не на шай гiс то рыi.

Пад рых та ва ла 
Ве ра нi ка КА НЮ ТА.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.
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Аляк сандр КА ВА ЛЕ НЯ Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ Ула дзі мір АДА МУШ КА Ма рат ЖЫ ЛІН СКІ Аляк сей ЛІТ ВІН Ула дзі мір КУЗЬ МЕН КА Іры на ВА РАН КО ВА Яра слаў БЯЗ ЛЕП КІН Мі ка лай МЯТ ЛІЦ КІ Ба рыс ДАЎ ГА ТО ВІЧ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
У гу тар цы за круг лым ста лом пры ня лi ўдзел: Аляк сандр Ка ва ле-

ня, ака дэ мiк-сак ра тар Ад дзя лен ня гу ма нi тар ных на вук i мас тац тваў 
НАН Бе ла ру сi; Вя ча слаў Да нi ло вiч, ды рэк тар Iн сты ту та гiс то рыi 
НАН Бе ла ру сi; Ула дзi мiр Ада муш ка, ды рэк тар Дэ парт амен та па 
ар хi вах i спра ва вод стве Мi нiс тэр ства юс ты цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь; 
Ма рат Жы лiн скi, на мес нiк стар шы нi Па ста ян най ка мi сii Па ла ты 
прад стаў нi коў па аду ка цыi, куль ту ры i на ву цы; Аляк сей Лiт вiн, 
за гад чык ад дзе ла ва ен най гiс то рыi i мiж дзяр жаў ных ад но сiн Iн-
сты ту та гiс то рыi НАН Бе ла ру сi; Ула дзi мiр Кузь мен ка, за гад чык 
цэнт ра гiс то рыi пост ын дуст ры яль на га гра мад ства Iн сты ту та гiс то-
рыi НАН Бе ла ру сi; Iры на Ва ран ко ва, на ву ко вы су пра цоў нiк ад дзе ла 
ва ен най гiс то рыi i мiж дзяр жаў ных ад но сiн Iн сты ту та гiс то рыi НАН 
Бе ла ру сi; Яра слаў Бяз леп кiн, на ву ко вы су пра цоў нiк ад дзе ла ва-
ен най гiс то рыi i мiж дзяр жаў ных ад но сiн Iн сты ту та гiс то рыi НАН 
Бе ла ру сi; Мi ка лай Мят лiц кi, га лоў ны рэ дак тар ча со пi са «По лы мя»; 
Ба рыс Даў га то вiч, да цэнт ка фед ры «Так ты ка i агуль на вай ско вая 
пад рых тоў ка» БНТУ.


