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(Заканчэнне. Пачатак у нумары
за 1 лютага 2014 года.)
У якасці ваеннапалоннага Міхаіл
Скрабін паўтарыў нядаўна пройдзены шлях у адваротным напрамку:
Вялікія Лукі — Невель — Полацк. У
палоне аказалася ўся яго санітарная
рота, бо ўрачы не кінулі параненых.

«СТРЭЛЫ ПАЛЁГКІ»
Перад тым, як адправіць палонных па этапе, немцы накоплівалі іх у
перасыльных лагерах пад адкрытым
небам, проста на полі, агароджаным
калючым дротам, трымаючы доўгі
час без вады і ежы. У 1941-м снег выпаў на пачатку кастрычніка. Надвор'е
на акупаваных тэрыторыях стаяла
халоднае і золкае. І ўжо ў першыя
дні няволі многія здаровыя маладыя
мужчыны паміралі ад голаду.
Вя ліз ная коль касць ва ен на палонных на пачатку вайны стала пэўнай праблемай для нямецкай арміі.
Немагчыма было ўсіх расстраляць, і
небяспечна было трымаць у тыле такую колькасць праціўніка, няхай і за
дротам. Таму галоўнай задачай канвою было — максімальна знясілець
людзей, каб яны аказаліся фізічна не
здольныя на пабег. Вязні перасыльных лагераў былі даведзены да такога
стану, што падчас перагону кідаліся
да конскіх трупаў, адрывалі змерзлае
мяса, а вартавыя ў іх стралялі.
Пасля кожнага прыпынку ў спецыяльных загонах з вышкамі па перыметры тысячы палонных чырвонаармейцаў больш не падымаліся. Але гэтага было недастаткова. Кожны раз
перад этапам з двух бакоў калонны
выстройваліся канваіры з палкамі і
загадвалі палонным бегчы кіламетры
два. Пасля гэтага разгарачаных людзей спынялі пад халодным восеньскім дажджом і ветрам на гадзіну, і
так паўтаралі некалькі разоў, адсяваючы тых, хто не вытрымліваў.
Часам вязняў зганялі на абочыну
для размініравання дарогі. Заслужаны мас так РСФСР Мікалай Абрыньба, які трапіў у нямецкі палон
у кастрычніку 1941 года пад Ельняй, згадваў, як аднойчы на беразе
Дняпра немцы паставілі іх на калені
ў набрынялы вадой пясок і загадалі
так стаяць на працягу ночы. Тых, хто
падымаўся альбо клаўся, прыстрэльвалі. Ноччу ўдарыў мароз, і калені
людзей прымерзлі да пяску. Да раніцы многія замерзлі да смерці. Тых,
хто на досвітку не змог разагнуць
калені, дабівалі з аўтаматаў… Такія
забойствы немцы называлі «стрэламі палёгкі». Да транзітных лагераў
не даходзіла чвэрць узятых у палон
савецкіх вайскоўцаў.

«КАМУ ШАЛУПІННЕ
З НЯМЕЦКАЙ КУХНІ?»
Міхаіл Скрабін не ведае дату, калі аказаўся ў Полацкім Дулагу-125.
Бо даўно ўжо, з часу адступлення і
спроб вырвацца з акружэння, яны
страцілі лік дням.
Дулаг-125 размяшчаўся ў будынках Чырвонага ваеннага гарадка імя
Фрунзэ (цяпер Спаскі гарадок). У
памяшканнях, разлічаных на 4,5 тысячы чалавек, ужо ў жніўні 1941-га
было размешчана каля 20 тысяч палонных, але асноўная іх колькасць
прыбыла ў лагер у кастрычніку, пасля няўдачы на Заходнім фронце на
маскоўскім напрамку. Калі памяш-

Селекцыя ваеннапалонных.
Фота з адкрытых крыніц.

чакаць. Міхаіл Якаўлевіч тлумачыць туды труп. Я заўважыў у яго кішэні
гэта парадаксальным чынам: маўляў, пасведчанне кіроўцы. Паглядзеў на
людзі былі такія знясіленыя, што час- фатаграфію і не змог пазнаць. Лагер
та тыф іх не забіваў.
мяняў людзей да непазнавальнасці.
Цяжэй стала ад таго, што падчас
Зімой смяротнасць сярод палонкаранціну вязняў не вадзілі на ра- ных павялічылася да 200 чалавек
боту. Акупанты шырока выкарыс- штодня. Пахавальная каманда вывотоўвалі працу ваеннапалонных. Да зіла памерлых метраў за 200–300 ад
эпідэміі працоўныя каманды штодня лагера, ва ўрочышча Пяскі. У той час
адпраўлялі аднаўляць масты, грузіць там быў вялізны катлаван, на ўскрайі разгружаць вагоны, нарыхтоўваць лес і торф, раманРэгістрацыйная карта ваеннапалоннага
ДУЛАГа-125 і Шталага-354 Канстанціна
таваць дарогі, рыць траншэі
Еўдакімавіча МУРАШКІ, 1912 года нараджэння.
для пахавання памерлых у
Пражываў у вёсцы Сяргейчыкі Дісненскага
лагеры, выконваць іншыя
раёна Полацкай вобласці (цяпер Мёрскі раён
работы. Гэта была вельмі
Віцебскай вобласці). На адваротным баку надпіс:
цяжкая праца для знясіле«Расстраляны 7 ліпеня 1944 года».
http://www.obd-memorіal.ru
ных голадам людзей. Але
такія выхады за межы лагера давалі нейкую надзею,
часам — магчымасць падабраць нейкае шалупінне,
якое мож на бы ло з'ес ці.
Падчас каранціну лагер аказаўся ў поўнай ізаляцыі.
Зімой у казармах, дзе
былі размешчаны ваеннапалонныя, ацяпленне было
адключана. Печы паставілі
ў калідорах, і каля іх грэліся
па чарзе. Там жа, пад адзінай лямпачкай на ўвесь калідор, утварыўся своеасаблівы «рынак».
— Вы б чулі, — качае галавой ветэран. — «Каму шалупінне з нямецкай кухні?
Каму — з літоўскай кухні?
Каму — з рускай кухні?»
Хто што…
Сам Скрабін, які не курыў, на махорку абмяняў тут
Удалося даведацца, што Канстанцін Мусабе лыжку ды іншыя неаб- рашка сам быў з вёскі Сяльцо (цяпер Язненскі
ходныя рэчы. Адсутнасць сельсавет Мёрскага раёна), падчас акупацыі
патрэбы ў тытуні ў некато- пайшоў з жонкай Надзеяй у партызаны, і тарай ступені палягчала яго ды жыў у цесця Івана Якаўлевіча Дземідзёнкі
жыццё.
ў вёсцы Сяргейчыкі. Недзе ў Беларусі павінны
пражываць унучатыя пляменнікі Канстанціна —
дзеці Данііла Іванавіча Мурашкі. Вельмі просім
іх адгукнуцца.

ШАГРЭНЕВАЯ
СКУРА

Досыць позна, ужо зімой, у Дулаг-125 патрапілі некалькі сібіракоў.
Яны аказаліся ў тым жа пакоі, дзе
і Скрабін. Магчыма, яны былі разведчыкі, мяркуе Міхаіл Якаўлевіч, бо
голас у іх яшчэ быў гучны. Падчас
эпідэміі сібіракі прызначылі днявальных, каб ніхто іншы да іх у пакой не
заходзіў, а ўвечары, калі раздавалі
хлеб, яны загадалі ўсім сваім суседзям па пакоі прыходзіць апошнімі,
каб паменшыць шанцы набрацца вошай ад хворых.
— І вось мы глядзім у акно, чакаем, — расказвае Міхаіл Скрабін. —
Бачым: адна калона стаіць па хлеб,
другая, трэцяя, чацвёртая… На наступны дзень — тры з паловай калоны, на наступны — тры і чвэрць,
потым — тры… Я гляджу, і ў мяне
не выходзіць з галавы вобраз бальзакаўскай шагрэневай скуры, якая
ўвесь час сціскалася, і разам з ёй

ку якога таксама расстрэльвалі вязняў гарадской турмы — падпольшчыкаў і партызан.
Тыповая карціна для Дулага-125
тых дзён: пахавальная каманда стаіць, пакуль памерлых пагрузяць на
медыцынскія насілкі. У руках няма
сілы, таму да насілак прымацаваны
шлейкі з абмотак, перакіну тыя цераз плечы. Чорныя сілуэты на белым
снезе, самі падобныя на мерцвякоў.
Потым кранаюцца патрошку…
— Настаў момант, калі ні ў каго не
засталося сіл выносіць памерлых, —
успамінае Скрабін. — Мы тады штабялямі клалі трупы і дровы і падпальвалі. На нашых вачах яны згаралі.
Былыя камандзіры 3-й Беларускай партызанскай брыгады, якая
дзейнічала ў Полацкім раёне, называюць лічбу ад 50 тысяч да звыш
100 тысяч — столькі (згодна з данымі
партызанскай разведкі і сведчаннем
тых, хто ўцёк з Дулага-125) за зіму
1941–1942 года памерла ў лагеры
ад голаду і эпідэмій. Столькі пахавана на палігоне 15-га стралковага
палка — ва ўрочышчы Пяскі. У маі
1943 года ў лагеры засталося ўсяго
1800 чалавек.

СУВЯЗЬ
З ПАРТЫЗАНАМІ

Савецкія
ваеннапалонныя
з Беластоцкага катла.
Пачатак ліпеня 1941 года.
Фота з адкрытых крыніц.

канні перасталі ўмяшчаць людзей,
людзі клаліся спаць на вуліцы.
— Тыя, хто ўставаў па патрэбе
ноччу, вымушаны былі ісці па людзях, — згадвае былы вязень Міхаіл
Скрабін. — Слабыя былі настолькі,
што на лесвіцы спыняліся 3–4 разы, каб дух перавесці. А некаторыя
больш ужо і не падымаліся.
Той першай восенню ён пазнаёміўся ў лагеры з ветэранам Першай
су свет най вай ны (як та ды ка залі — імперыялістычнай), украінцам.
Ён папярэдзіў Скрабіна, што будзе
невыносна цяжка, што абавязкова
ўспыхне тыф і хварэць не будуць
толькі тыя, хто хварэў дагэтуль. І сапраўды, зімой пачаўся сыпны тыф.
Гэта быў біч, кажа Міхаіл Якаўлевіч.
Але, як ні дзіўна, сыпняк шкадаваў
ваеннапалонных: ад тыфу гінулі не
ў такой колькасці, як можна было

змяншалася жыццё галоўнага героя.
Праз акно я глядзеў, як смерць няўмольна падбіраецца да мяне.
Калі я спытала Міхаіла Якаўлевіча, што дапамагала людзям выжыць,
ён, не задумваючыся, адказаў: «Сяброўства». Адзіночкі гінулі. Сябры
выратоўвалі адзін аднаго, дзяліліся
апошнім, клапаціліся пра хворых, папярэджвалі пра небяспеку, нарэшце,
арганізоўвалі ўцёкі.

ПАХАВАЛЬНАЯ
КАМАНДА
— Было, вядома ж, страшна, —
коратка харак тарызуе той перыяд
свайго жыцця Міхаіл Скрабін. І каб
праілюстраваць, дадае: — Быў пакой,
дзе спачатку змяшчалі памерлых.
Паклікалі мяне дапамагчы пакласці

Пасля эпідэміі тыфу ўпершыню,
кажа Скрабін, былі складзены спісы вязняў Дулага-125. Пазней Міхаіл
Якаўлевіч даведаўся, што не ўсе палонныя называлі свае сапраўдныя
прозвішчы. З ім быў сябар, які ў лагеры называў сябе Абломаў. А калі яны
пасля ўцёкаў прыйшлі ў партызаны і
іх папрасілі прадставіцца, сябар устаў
і нечакана прамовіў: «Малодшы лейтэнант Дзмітрый Корчынаў».
Скрабін падчас лагернага перапісу назваў сваё сапраўднае імя, і
потым гэта дапамагло яму. Пасля
паражэння пад Масквой стаўленне
немцаў да ваеннапалонных змянілася да лепшага, бо да іх раптам
дайшло, што, магчыма, прыйдзецца
адказваць за свае злачынствы. Яны
тады сабралі некалькі афіцэраў-інвалідаў і адправілі іх у сёлы на акупаванай тэрыторыі ў дапамогу старастам.
Міхаіл Якаўлевіч ведаў аднаго з тых,
што адправілі.

Пазнаёміліся яны, калі Скрабіна
прызначылі санітарам дзвюх палат
каманднага складу. Усе ляжалі на
нарах, а гэты чалавек — на падлозе, бо ў яго не было нагі. Усё, што
мог для яго зрабіць Міхаіл Якаўлевіч, — гэта прынесці кіпень з кухні.
Лекаў не было. І вось вясной гэтага
чалавека адправілі ў вёску. А бліжэй
да восені ў вёску прыйшлі партызаны
і адразу забралі яго ў партызанскі
лагер, а там «смершаўцы» сталі
яго распытваць пра палон, хацелі
даведацца пра прозвішчы тых, хто
быў разам з ім за калючым дротам.
Сярод іншых ён назваў і Скрабіна.
Так партызанская разведка ўжо
загадзя мела інфармацыю пра Міхаіла Якаўлевіча, і яму лягчэй было засведчыць сваю асобу пасля
ўцёкаў.

ЛАГЕРНЫЯ
АРТЫСТЫ
Вясной з палонных сталі фарміраваць групы па сто чалавек для
адпраўкі ў Германію. Лагерныя ўрачы многім здаровым людзям ставілі дыягназ «тыфозны», каб выратаваць іх ад адпраўкі. Так Скрабіну
ўдалося пазбегнуць адсылкі ў Германію ў першы раз.
У гэты час у лагеры з'явіўся гармонік і сабраўся хор, які карыстаўся
асаблівай папулярнасцю: яго прыходзілі слухаць як вязні, так і немцы. Тыя, хто перажыў невыноснае,
прагнулі жыцця. Падчас пераклічкі
дазнаваліся, што сярод палонных
ёсць артысты. Трубач Субачэўскі,
былы дзетдомавец, які да вайны
іграў джаз у Маскве, пазнаёміў
Скрабіна з артыстам Маскоўскага
Малога тэатра, выпускніком Маскоўскага тэатральнага вучылішча
імя Шчэпкіна Нечавухіным. А потым да іх далучыўся клоўн з Кіргізіі.
Нечавухін хутка знайшоў кантакт з
кухняй: праспяваў песеньку, нешта
прачытаў і атрымаў за гэта дадатковы кавалак хлеба і амаль паўвядра
баланды. Тады ён вырашыў сабраць
ма лень кую ла гер ную тру пу. Каб
атрымаць згоду кіраўніцтва лагера,
Нечавухін прадэкламаваў перад немцамі вершы Някрасава.
— Калі немцы пачулі: «Ты і ўбогая,
ты і багатая, ты і магутная, ты і бяссільная, матухна -Русь!», ім спадабалася, што ён казаў «Русь», а не «Савецкі Саюз», і яму дазволілі, — кажа
Міхаіл Якаўлевіч. — І ён узяў мяне ў
сваю трупу таксама клоўнам.
Артыстаў у Германію не адпраўлялі, і Скрабіну ў другі раз удалося
пазбегнуць адсылкі.
У Дулагу-125 Міхаіл Скрабін прабыў паўтара года — да 5 мая 1943 года, пакуль лагер не расфарміравалі.
Потым ён разам з іншымі артыстамі
быў пераведзены ў стацыянарны лагер для салдат і сяржантаў Шталаг —
354 (вайсковы гарадок «Баравуха–1»,
за 12 кіламетраў ад Наваполацка),
адкуль разам з 17 таварышамі яму
ўдалося ўцячы. У адным з атрадаў
партызанскай брыгады «Няўлоўныя»
ўзначаліў разведвальна-дыверсійную
групу, удзельнічаў у многіх рэйдах па
знішчэнні гітлераўскіх і паліцэйскіх
гарнізонаў. На яго рахунку сем падарваных нямецкіх эшалонаў. А потым — сустрэча з часцямі 5-й арміі,
у складзе якой ён дайшоў да Кёнігсберга, вайна з Японіяй…
Міхаіл Скрабін — кавалер чатырох баявых ордэнаў, мноства медалёў, сярод якіх ён найбольш шануе
«За адвагу», «За баявыя заслугі» і
«Партызан Айчыннай вайны». Трое
яго сяброў, якія разам з ім уцяклі з
лагера, потым ваявалі ў партызанах, былі яго аднагодкамі. Прычым
усе трое — восеньскія, народжаныя
ў кастрычніку—ліс тападзе. Разам
яны дажылі да 1993 года. Цяпер з
усёй брыгады «Няўлоўныя» Скрабін
застаўся апошні. Магчыма — апошні з вязняў Дулага-125. Але гэтага
дакладна ніхто не ведае. Мы ўвогуле
мала ведаем пра тых, хто там быў.
Пра тых, хто ляжыць ва ўрочышчы
Пяскі. Мы зрабілі далёка не ўсё магчымае, каб аднавіць справядлівасць
у дачыненні да гэтых людзей. Але
мы павінны гэта зрабіць. Інакш гэтую
вайну нельга лічыць скончанай.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Грошы на стварэнне мемарыяла «Урочышча Пяскі»
можна пералічваць у Віцебскае абласное
аддзяленне ГА «Беларускі фонд міру» на рахунак
№3135411066036 (у беларускіх рублях),
№3135411066502 (у доларах),
№3135411066805 (у расійскіх рублях)
у дырэкцыі ААТ «Белінвестбанк» па Віцебскай вобласці,
код 153001739, УНП 300126736

Карэспандэнт «Звязды» сустрэлася з расіянінам,
які прыязджаў на Мінскую кніжную выставу-кірмаш 18-ы раз
Павільён Расіі на Мінскай міжнароднай кніжнай выставе-кірмашы заўсёды прадстаўнічы. У мінулым годзе гэта краіна была ганаровым удзельнікам. Сёлета расійскія кніжнікі таксама разгарнуліся даволі шырока
і прывезлі з сабой 4000 новых найменняў кніг, якія пасля завяршэння
падзеі перадалі ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі. Іх стэнд займаў
150 квадратных метраў і складаўся з тэматычна розных экспазіцый,
а таксама канферэнц-залы для правядзення прэзентацый. Некалькі
пісьменнікаў завіталі сюды для сустрэч з беларускімі чытачамі. Аднак
адзін прадстаўнік расійскай дэлегацыі ўжо дакладна адчуваў сябе тут
як дома. Кіраўнік прэс-цэнтра Маскоўскай міжнароднай кніжнай выставы-кірмашу Генадзь КУЗЬМІНОЎ ужо ў 18-ы (!) раз прыязджаў у Мінск
на кніжную выставу. Быў ён і на самай першай. Карэспандэнт «Звязды»
пагутарыла з ім пра тое, як змяніўся кніжны кірмаш за 21 год свайго
існавання, што ўвогуле адбываецца ў сучаснай выдавецкай справе і
якое месца цяпер займае традыцыйная друкаваная кніга.
— Відавочна, вы наведваеце не
толькі мінскую кніжную выставу,
бывалі і ў іншых краінах. Як змянілася гэтая сфера за такі час?
— Кніжныя кірмашы зараз мяняюць сваё значэнне. Першапачаткова
на іх займаліся гандлем самімі кнігамі, а таксама аў тарскімі правамі на
выданне. Але сёння гэта робіцца кожны дзень, таму разлічваць толькі на
выставу не даводзіцца. Кірмаш, як і
калісьці, застаецца месцам сустрэч і
наладжвання сувязяў. Для пісьменнікаў — гэта магчымасць сустрэцца з
«жывым» чытачом. Для выдаўцоў —
убачыць, як працуюць іх партнёры, а
часам — і канкурэнты, каб зразумець
свой прафесійны ўзровень. Ім важна
ўбачыць, ці адпавядаюць яны агульным запатрабаванням, напрыклад,
хтосьці можа выдаваць каляровыя
кнігі і раптам заўважыць, што цяпер
у модзе чорна-белыя: тэндэнцыі рэгулярна мяняюцца, таму іх трэба адсочваць і змяняцца самому.
— Што адбылося менавіта з мінскай кніжнай выставай?
— Тут ёсць два аспекты: адзін засмучае, а другі радуе. Радуе шматлікасць формаў падачы. Раней былі
проста паліцы з кнігамі, якімі гандлявалі. А зараз ладзіцца вельмі шмат
розных мерапрыемстваў — я нават не
паспяваю трапіць на ўсе, цікавыя мне.
Кірмаш ператварыўся з месца гандлю
ў месца правядзення розных падзей. А
засмучае тое, што колькасць выдавецтваў змяншаецца. Гэта азначае, што

Адзін са спосабаў
выжывання — аб'яднанне
малых выдавецтваў у больш
буйную структуру.
менш «светлых розумаў» працуе дзеля
культуры. Калі ўсё сыдзецца да аднаго
інтэлектуальнага цэнтра, нават самага
выдатнага, гэта нельга будзе ацаніць
станоўча. Атрымаецца манаполія на
вобразы, культуру — развіццё ў такіх
умовах запавольваецца, бо людзям патрэбна разнастайнасць выбару.
— Выдавецтваў становіцца менш
не толькі ў Беларусі. Гэта агульнасусветная тэндэнцыя?
— Так, я назіраю гэта і на расійскай,
і на нямецкай міжнародных выставах.
Аднак у Беларусі гэта больш відавочна, бо сама краіна невялікая. Звычайна знікаюць маленькія выдавецтвы,
якім больш складана чакаць, пакуль
кніга будзе створана, прададзена і
вернуцца грошы за яе, каб аплаціць
выдаткі. Калі гэты працэс зацягваецца, значыць, плаціць заробак у выда-

вецтве няма чым, і людзі сыходзяць
працаваць у іншыя сферы. Гэта вельмі
крыўдна, бо прафесія выдаўца патрабуе асаблівых навыкаў, і калі яны захочуць вярнуцца на рынак, то сабрацца
зноў будзе ўжо вельмі складана. Таму,
калі мы губляем кнігавыдаўца, — гэта,
верагодна, назаўсёды. А тое, што з'явіцца новы, выклікае сумненні: сфера
не надта прыбытковая. Адзін са спосабаў выжывання ў такіх умовах — аб'яднанне малых выдавецтваў у больш
буйную структуру.
— Яшчэ адна з'ява, якая пагражае існаванню друкарскай справы, — гэта электронная кніга…

біць кнігі, шукаюць найперш агульнае:
каб зразумець адно аднаго, палюбіць,
пасябраваць. Калі мы з вамі прачытаем аднолькавую кнігу, нам лягчэй
будзе знайсці тэму для гутаркі. Культура, па вялікім рахунку, — гэта такая
вялікая платформа для зносін. Бо, на
жаль, вельмі часта знаходзяцца спосабы людзей пасварыць, развесці ў
розныя бакі. Нашмат больш складана
навесці масты. Гэтая кніжная выстава — сапраўды міжнародны культурны мост.
— Разам з Маскоўскай кніжнай
выставай, якая прымеркавана на сакавік, у адным павільёне, толькі на
розных паверхах, будзе размяшчацца беларуская экспазіцыя тавараў
і паслуг (не кніжных). Вам імпануе
такое суседства?
— Мы гэтаму вельмі рады, бо статус беларускіх тавараў у Расіі вельмі
высокі, асабліва прадуктаў, адзення і абутку. Наведвальнікі вашай
выставы будуць спускацца да нас, і

Электронная кніга —
гэта зручна, але яна забівае
інтэлектуальную эліту любога
грамадства.

Фота Надзеі БУЖАН.
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— Электронная кніга — гэта зручна, але, з іншага боку, яна забівае інтэлектуальную эліту любога грамадства. Бо аўтар павінен прадаць кнігу
і зарабіць на гэтым, аднак не можа,
бо яе ўжо ўсе спампавалі і купляць не
маюць патрэбы. Адзін, два разы ён
так папрацуе, а пасля сыдзе, умоўна
кажучы, у грузчыкі, бо жыць на нешта
трэба. Аўтар церпіць урон, а вінаватыя
ў гэтым пасярэднікі: трэба распрацаваць нейкую схему, каб электронная
версія была платнай. Аднак і апошні
спосаб распаўсюджвання кніг падыходзіць не ўсім: у некаторых мясцовасцях няма інтэрнэту, а праводзіць яго
даволі дорага. Прававы бок таксама
не надта абаронены, калі людзі чытаюць электронныя версіі твораў, наша
заканадаўства пакуль не надта гатова
прыняць пэўныя меры і адстаяць інтарэсы аўтара.
— Скажыце, што прымушае вас
у чарговы раз вяртацца ў Мінск на
кніжны кірмаш і чаму вы так любіце кнігі?
— Кніга — гэта сродак разумення,
такі мост паміж людзьмі. Тыя, хто лю-

наадварот. Прызнаюся, што я ўвесь
свой абу так набываю ў Беларусі.
Заходнія вытворцы робяць таксама
якасна, але гэта якасць у расійскіх
умовах «не працуе»: у нас на вуліцах сыплюць столькі солі, што яна
раз'ядае іх. А беларускі абутак такія
выпрабаванні вытрымлівае нават два
сезоны.
— Ці сустракаецеся вы з беларусамі, якія жывуць у Расіі?
— Так, і я бачу, з якой цікавасцю
яны ставяцца да свайго мінулага,
культуры, з якой дасканаласцю і глыбінёй, па магчымасці, іх вывучаюць.
Беларусы, якія жывуць па-за межамі гэтай краіны, узгадваюць, што яны
беларусы, і не проста на словах, але
сапраўды цікавяцца сваёй мовай і
культурай, утвараюць зямляцтвы. Такія ж працэсы адбываюцца і з іншымі
народамі. І гэта нармальна: чаму мы
павінны быць «усярэдненымі»? Такая
глеба для ўзаемаўзбагачэння — калі
беларусу ёсць што паведаць камусьці
з іншага народа, — толькі мацуе нашу
чалавечнасць…
Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.

 Дзённік настаўніка

Чым разведчык ад шпіёна
адрозніваецца?
Рэдкі школьнік у маім дзяцінстве
задаваў бацькам ці настаўнікам такое
пытанне. Таму што ўсе мы цудоўна ведалі: разведчыкі — гэта нашы, савецкія, шпіёны ж — заўсёды амерыканскія
(чамусьці шпіёнаў з іншых краін я сабе
і не ўяўляў нават). Праўда, былі яшчэ
і нямецкія шпіёны, але гэта раней, у
гады вайны…
Амерыканскія шпіёны ў часы майго
дзяцінства рэальна існавалі і ўсе нашы стратэгічныя сакрэты спрабавалі
выведаць…
А савецкія разведчыкі ў адказ — іх
стратэгічныя сакрэты…
Розніца ў тым толькі была, што іх
шпіёны пры гэтым шпіёнілі, а нашы
разведчыкі — разведвалі.
Нашы разведчыкі заўсёды з'яўляліся рыцарамі без страху і дакору,
а іх шпіёны на любую подласць і на
любое злачынства пайсці маглі для
дасягнення сваіх нядобрых мэт. І ўсе
фільмы, якія я тады глядзеў, усе кнігі,
якія чытаў, толькі пацвярджалі гэтае
маё цвёрдае перакананне.
Навошта я ўсё гэта расказваю?
Ды прос та перачытваў нядаўна
аповесць Барыса Васільева «А зоры
тут ціхія». Таленавіты твор вельмі таленавітага пісьменніка… Але вось на
адным эпізодзе я нібыта спатыкнуўся.
Раней не спатыкаўся, а вось цяпер…
Памятаеце, калі старшына Васкоў
з дзяўчатамі знаходзяць двух забітых
немцаў. Іх свае ж дабілі, бо цяжка параненымі гэтых дваіх з поля бою вынеслі…
— Не людзі яны! — абураны да самай глыбіні душы такой жорсткасцю
ворага, заяўляе Васкоў. — Звяры! З
дзвюма рукамі, з дзвюма нагамі, а
звяры! Значыць, закон у іх такі: параненых дабіваць!
І я з ім раней цалкам згодны быў.
Нельга так: сваіх параненых — і…

А вось цяпер задумаўся. І ўявіў
сабе зваротную сітуацыю: калі групу
нашых дыверсантаў закідваюць у нямецкі тыл, і там яны, сутыкнуўшыся з
немцамі, нясуць страты забітымі і параненымі. З забітымі ўсё зразумела,
пахаваць іх трэба… А вось як быць з
параненымі? Тым больш цяжка параненымі?..
Тут тры варыянты ёсць. Першы, загадзя пройгрышны: павярнуць назад,
так і не выканаўшы заданне, але выратаваўшы пры гэтым жыццё параненых
таварышаў.
А сябе падвесці пад трыбунал…
Другі: пакінуць параненых на волю
лёсу і рухацца далей. Небяспечна, бо
быў бой, мноства варожых салдат блукаюць па наваколлі, і таму існуе вялікая верагоднасць таго, што пакінутыя
могуць трапіць у палон. А потым допыты, катаванне… і мэта задання можа стаць вядомай ворагу, а значыць,
яго выкананне таксама акажацца пад
пагрозай. Праўда, нашы дыверсанты
могуць выпадкова сустрэць партызан
і пакінуць параненых у іх, але такое
часцей у фільмах і кнігах адбывалася,
чым у рэальным жыцці…
Застаецца трэці варыянт — самы
жорсткі, але адзіна магчымы. Той, які
і выкарысталі (хто ведае, можа, з болем у сэрцы) нямецкія дыверсанты.
Ім, дарэчы, другі варыянт і наогул
не падыходзіў, бо ніякіх такіх нямецкіх партызан у нашым тыле быць не
магло.
Праўда, у кнігах і фільмах савецкага часу нашы параненыя, аказваючыся ў такой жа безвыходнай сітуацыі,
развітваліся з жыццём самі. Як, да
прыкладу, тая ж Рыта Асяніна. Хіба
ж не здагадваўся старшыня, пакідаючы ёй наган, што менавіта гэтак яна
і зробіць? Няўжо нават думка такая
ў яго галаве не прамільгнула, асаб-

ліва пасля настойлівай просьбы Рыты паклапаціцца пра яе маленькага
сына?
Такое вось літаратурнае (і кінематаграфічнае) клішэ савецкіх часоў: нашы цяжка параненыя, каб не замінаць
таварышам, страляюцца самі, ворагі — сваіх жа дабіваюць. А хіба ж мала
іншых клішэ аб «правільных» нашых і
«няправільных» іх, нават у неблагіх у
цэлым тагачасных творах…
Возьмем, да прыкладу, п'есу Аляксея Дударава «Выбар» — пра тое, як
загінуў экіпаж танка, выратоўваючы
жыццё дзяцей. Выдатны твор, да самай глыбіні душы мяне ў свой час узрушыў…
Толькі вось адзін эпізод…
Канец вайны, баі ўжо на тэрыторыі
Германіі… І вось немцы, каб перашкодзіць нашаму наступленню, выстаўляюць перад сваімі акопамі і дзотамі
жывы шчыт з нямецкіх дзяцей. І нашы
салдаты ідуць у атаку не страляючы і
нясуць пры гэтым неапраўдана вялікія
страты…
Як казаў Станіслаўскі: «Не веру!»
Не веру ў тое, што нашы салдаты,
пабачыўшы ўсе зверствы захопнікаў
на сваёй зямлі, у самыя апошнія дні
вайны так масава і добраахвотна ішлі на смерць толькі дзеля выратавання нямецкіх «кіндараў». Не веру, што
нямецкія салдаты нават у поўнасцю
бязвыхаднай сітуацыі такое са сваімі
дзецьмі маглі ўтварыць! Калі б з ваеннапалоннымі — паверыў бы. З дзецьмі
з канцлагера — таксама верагодна.
Але са сваімі, нямецкімі…
Гэта як з тымі ж разведчыкамі і шпіёнамі з далёкага майго дзяцінства.
Адны высакародна разведвалі варожыя сакрэты, а іншыя, гады, проста
шпіёнілі…
Генадзь АЎЛАСЕНКА



