ДЫСКУСІЙНАЯ ТРЫБУНА

Архіўная сенсацыя: погляд

М

АТЭРЫЯЛЫ пра Беларускую армію, якая магла
з'явіцца ў складзе Чырвонай Арміі ў гады Вялікай
Айчыннай вайны, «Звязда» публікавала ў некалькіх
нумарах у канцы снежня і пачатку студзеня.
Гэтыя новыя звесткі пра ваенную гісторыю нашай
дзяржавы выклікалі пэўны інтарэс у грамадстве —
прыкладам таму можа стаць дакументальны фільм
«Беларуская армія. Праект Панамарэнкі», які быў зняты
і паказаны на тэлеканале АНТ пасля нашых публікацый.
Сёння мы працягваем развіваць гэтую тэму з гісторыкам,
даследчыкам нацыянальных працэсаў у Беларусі,
выкладчыкам Інстытута інфармацыйных тэхналогій БДУІР
Уладзімірам ГУЛЕНКАМ (на фота), які разам з галоўным
архівістам Нацыянальнага архіва Беларусі Вячаславам
СЕЛЯМЕНЕВЫМ і дырэктарам Дэпартамента па архівах
і справаводстве Мінюста Уладзімірам АДАМУШКАМ
спрабуе «дакапацца да ісціны» і ліквідаваць некаторыя
прабелы ў беларускай гісторыі.

— Уладзімір Іванавіч, у мінулы раз мы скончылі на тым, што
выказалі здагадкі наконт таго,
чым было выклікана прыняцце
24 сакавіка 1944 года Закона «Аб
утварэнні саюзна-рэспубліканска га На род на га Ка мі са ры я та
Абароны». Адно з меркаванняў,
што такі крок быў зроблены для
членства ў ААН. Гэта можна лічыць асноўнай версіяй?
— Скажам так: пра стварэнне
Беларускай арміі ў часы ВАВ пісаў
яшчэ 3 сакавіка 1993 года кандыдат
гістарычных навук Міхаіл Шумейка
ў газеце «Во славу Родины», у 2009
годзе ў Беластоку — польскі гісторык Яўген Мірановіч, ну а потым і
мы з вамі. Версій шмат. Напрыклад,
аўтары фільма «Беларуская армія.
Праект Панамарэнкі», якія не пажадалі ўключыць нас у аў тарскі
калектыў, не дачакаліся канчатковых вынікаў нашага даследавання
і патлумачылі спробы стварэння
Беларускай арміі ў складзе Чырвонай Арміі дзвюма прычынамі: кар'ерысцкімі імкненнямі Панамарэнкі
і жаданнем Сталіна мець як мага
больш галасоў у ААН.
Аднак у мяне ёсць сваё тлумачэнне тагачасных падзей. Аў тары
фільма абвінавачваюць першага
сакратара ЦК Кампартыі Беларусі
Панцеляймона Панамарэнку ў баязлівасці ў самым пачатку вайны.
Я лічу, што гэта вельмі спрошчанае
і прымітыўнае тлумачэнне тых падзей. На 12 гадзін 22 чэрвеня было
запланавана адкрыццё Камсамольскага возера ў Мінску, але пачалася
вайна. Першы раз Мінск бамбілі 24
чэрвеня, і адразу, нікога не папярэдзіўшы, усё кіраўніцтва краіны і ЦК
Кампартыі з'ехала з Мінска. Дарэчы, гэтая інфармацыя была ва ўсіх

савецкіх падручніках, прос та яна
была па-іншаму пададзена: там
напісана, што раніцай 25 чэрвеня
ў Магілёве адбылося пасяджэнне
бюро Кампартыі Беларусі. Узнікае
пытанне, як жа так яны за 3 дні да
акупацыі Мінска раптам апынуліся ў
Магілёве? Так што, хто хацеў — мог
адшукаць гэтую інфармацыю.
Але вернемся да Панамарэнкі.
За правал у абароне Беларусі кіраўніцтва Савецкага Саюза прыгаварыла да расстрэлу ўсё вайсковае
кіраўніцтва Беларускай (Заходняй)
асаблівай ваеннай акругі. Адзіны, на
каго нават не завялі крымінальнай
справы і па сутнасці не дапытвалі,
гэты быў член Ваеннага савета гэтай
акругі, першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Панцеляймон Панамарэнка. Я з канца 70-х гадоў шукаю
адказ на пытанне: чаму? І прыйшоў
да высновы, што Панамарэнка вывез у Маскву такія вялікія матэрыяльныя каштоўнасці, якія перакрылі
ўсе іншыя яго недапрацоўкі. Дарэчы, незалежна ад мяне журналістка
«Комсомольской правды» Людміла
Сяліцкая ў сваім расследаванні лёсу
крыжа Еўфрасінні Полацкай прыйшла да высновы, што менавіта Панамарэнка забраў у Магілёве і адвёз
у Маскву музейныя шэдэўры, у тым
ліку крыж Еўфрасінні Полацкай. Так
што здагадка пра тое, што менавіта
Панамарэнка вывез у Маскву такія матэрыяльныя каштоўнасці, якія
нельга было даверыць нікому іншаму, выглядае слушнай і лагічнай.
Таму проста абвінавачваць Панамарэнку ў баязлівасці нельга — тут
была нейкая іншая, невядомая нам
старонка гісторыі. Дарэчы, адразу
па прыбыцці ў Маскву ён зноў стаў
членам Ваеннага савета, але ўжо
Цэнтральнага фронту.
— А хіба нельга было Панамарэнку расстраляць пасля таго, як
ён каштоўнасці прывёз?
— А навошта яго расстрэльваць?
Уявіце сабе, калі мая версія правільная, то чалавек вёз шматмільярднае
багацце і не схаваў недзе па дарозе. Але варта ўлічыць, што гэтыя
матэрыяльныя каштоўнасці служылі апраўданнем Панамарэнкі ў вачах Сталіна і членаў Палітбюро, але
ніяк не ў вачах простых камуністаў
Беларусі, якія такіх падрабязнасцяў
не ведалі. Таму ўсю вайну Панамарэнка спрабаваў апраўдацца — гэта
відаць па дакументах, дзе кожная
дробязь па арганізацыі эвакуацыі,
асабліва беларускай сталіцы, дакументавалася, каб гэта не выглядала
як панічныя ўцёкі. Можна таксама
меркаваць, што Панамарэнка апынуўся на кручку ў сваіх палітычных
праціўнікаў унутры партыі: яны заў-

сёды маглі звярнуцца да беларусаў і мінчан — маўляў, глядзіце, ён жа вас кінуў у 1941
годзе! І Панамарэнка не змог
бы апраўдацца...Тым больш
што некаторыя яго бліжэйшыя
памочнікі пры эвакуацыі паводзілі сябе вельмі непрыстойна,
чым пакінулі дрэннае ўражанне ў мінчан. Напрыклад, сакратар ЦК КП(б)Б
Эйдзінаў для вывазу маёмасці сваёй
кватэры адабраў транспарт, які вывозіў дзіцячы дом. Гэты выпадак быў
на слыху ў гараджан вельмі доўга.
Наогул, я лічу, што камуністам
Мінска сваё ж кіраўніцтва здрадзіла два разы. Першы раз — калі 23
чэрвеня пагражалі расстрэлам за
паніку, а 24-га самі ўцяклі і кінулі 10
тысяч шэраговых камуністаў, нікога не папярэдзіўшы, не пакінуўшы
арганізатараў падполля. Мінчане
пачалі самі арганізоўвацца ў падполле, але яны не маглі паверыць,
што іх кінулі — таму і кіраўнічы цэнтр
назвалі дадатковым парткамам, бо
лічылі, што Панамарэнка недзе пакінуў асноўны. І што атрымалася
потым: у 1944 годзе, калі Чырвоная Армія вызваляла населеныя
пунк ты, то парткамы выходзілі з
падполля і атрымлівалі афіцыйную
ўладу. Але не ў Мінску — сталічных
падпольшчыкаў партыйныя вярхі не
ведалі, таму мінскіх падпольшчыкаў
палічылі... нямецкімі правакатарамі. Больш за 300 чалавек, каго мы
сёння лічым героямі камуністычнага
супраціву Мінска, былі рэпрэсаваныя НКУС. Астатнія падпольшчыкі
сядзелі «цішэй вады, ніжэй травы»
і баяліся нават сказаць пра свой
удзел у падполлі. Толькі калі пачалі
барацьбу за наданне Мінску звання
Горад-Герой, падпольшчыкаў пачалі
рэабілітаваць. Гэта было напярэдад-

ні 20-годдзя Перамогі. Так што Панамарэнка адчуваў усё жыццё сябе
няёмка, што калісьці быў вымушаны
з'ехаць з Мінска.
— А што наконт ААН?
— Сапраўды, ёсць тлумачэнні,
што стварэнне Наркамата абароны
было зроблена для таго, каб прапхнуць як мага болей рэспублік у
заснавальніцы ААН. Гэты фактар
важны, але, як мне здаецца, не галоўны. Усё было больш складана.
Справа ў тым, што народы Беларусі
і Украіны сталі тэрытарыяльна адзінымі ў сённяшнім разуменні пасля
пачатку Другой сусветнай вайны.
На 1 верасня 1939 года дзейнічаў
пакт Молатава—Рыбентропа, і Сталін, пачакаўшы, пакуль польскае кіраўніцтва пакіне краіну, увёў войскі
на тэрыторыю Заходняй Беларусі
толькі 17 верасня. Дарэчы, я не
лічу пакт Молатава—Рыбентропа
амаральным з пунк ту гледжання
той маралі, якая панавала ў міжнародных адносінах таго часу — так
дзейнічалі ўсе. Адзінае, што сёння
пра маральнасць можна разважаць
толькі ў дачыненні дагавора аб сяброўстве і межах, які быў заключаны
паміж СССР і нацысцкай Германіяй
28 верасня. Тут само слова «сяброўства» смярдзіць. Дамова была
заключана пасля пачатку Другой
сусветнай вайны з яе ініцыятарам.
Але гэтая самая дамова аб сяброўстве першая юрыдычна аформіла
ўз'яднанне тэрыторый Украіны і Беларусі. І калі пачалася Вялікая Айчынная вайна, то пытаннем №1 у
знешняй палітыцы стала пытанне
аб прызнанні міжнароднай супольнасцю менавіта гэтых савецка-польскіх межаў, замацаваных у дамове
аб сяброўстве з Гітлерам. Прычым
не проста прызнанне — але і юрыдычнае афармленне, таму не было ніводнай афіцыйнай сустрэчы з
амерыканцамі і англічанамі, дзе б
савецкія дыпламаты не ставілі пытанне: прызнайце межы. І вакол гэтага ішоў страшэнны гандаль з 1941
па 1945 гады...
— Вось давайце тут спынімся
больш падрабязна...
— Антысавецкім настроям у Еўропе ў цэлым і польскага грамадства
ў прыватнасці (у тым ліку і ў Заходняй Беларусі) садзейнічалі і кіраўнікі
СССР. Дастаткова ўзгадаць названую ўжо дамову аб сяброўстве, узнагароджанне Рыбентропа ордэнам
Леніна або віншавальныя тэлеграмы
і пасланні Гітлеру з нагоды акупацыі
немцамі Польшчы, Нарвегіі, Даніі,
Галандыі і іншых краін. А чаго варты даклад Молатава на кастрычніцкай (1939 г.) сесіі Вярхоўнага Савета
СССР, якая была прысвечана раты-

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

БАРАЦЬБА ЗА НАЦЫЯНАЛЬНУЮ
САМАСВЯДОМАСЦЬ БЕЛАРУСАЎ,

фікацыі савецка-германскага дагавора аб сяброўстве! У той час, калі
палякі перажывалі самыя страшныя
пакуты паражэнняў і акупацыі, кіраўнік савецкага МЗС з сарказмам публічна на ўвесь свет заявіў: «Кіруючыя
колы Польшчы нямала фанабэрыліся «трываласцю» сваёй дзяржавы
і «магутнасцю» сваёй арміі. Аднак
аказалася дастаткова кароткага ўдару па Польшчы спачатку германскай
арміяй, а затым — Чырвонай Арміяй, каб нічога не засталося ад гэтага
выродлівага дзецішча Версальскага
дагавора, якое жыло за кошт прыгнятання няпольскіх нацыянальнасцяў».
Хіба гэтыя выказванні не абражалі
гонар і годнасць польскага народа?
Больш за тое, Молатаў здзекаваўся
з саюзнікаў Польшчы, з Англіі і Францыі, якія заявілі, што мэтай аб'яўленай імі вайны з'яўляецца «знішчэнне
гітлерызму». Цытую: «Ідэалогію гітлерызму, як і ўсялякую ідэалагічную
сістэму, можна прызнаць або адмаўляць, гэта справа палітычных поглядаў. Але любы чалавек зразумее,
што ідэалогію нельга знішчыць сілай,
нельга пакончыць з ёй пры дапамозе
вайны. Таму не толькі бессэнсоўна,
але і злачынна весці такую вайну,
як вайну за знішчэнне гітлерызму» (вылучана аўт.). Гэтыя два палажэнні афіцыйнага даклада Молатава
атруцілі не толькі савецка-польскія
адносіны, але і беларуска-польскія.
Бо менавіта ў верасні 1939 года адбылося аб'яднанне беларускіх земляў у адзінай дзяржаве. Хай у такім
выглядзе, у складзе СССР, з яго перавагамі і недахопамі, але гэта было
аб'яднанне аднаго народа. Беларусы
гэтае яднанне падтрымалі. Палякі ж
гэтую падтрымку разглядалі скрозь
прызму слоў Молатава.
Масавыя дэпартацыі з Заходняй
Беларусі пакінулі глыбокі след нават у свядомасці тых, каго яны не
закранулі. Патэнцыйнымі ворагамі,
магчымымі арганізатарамі антысавецкага супраціву лічыліся афіцэры,
памешчыкі, бізнэсмены, паліцэйскія,
дзяржслужачыя, настаўнікі, юрысты,
палітычныя актывісты, у тым ліку і
былыя члены КПЗБ. Дэпартаваліся не толькі мужчыны, але і іх сем'і.
Шырокае распаўсюджанне набыла
практыка закладніцтва родных палітычных апазіцыянераў. Дарэчы, у
1939-41 гадах дзейнасць беларускіх і украінскіх нацыяналістаў НКУС
празяваў. Прынамсі, у штотыднёвых дакладах наркама НКУС БССР
Цанавы на імя першага сакратара
ЦК КП(б)Б Панамарэнкі пастаянна
і скурпулёзна адсочваецца і аналізуецца дзейнасць украінскіх і беларускіх нацыяналістаў на тэрыторыі
генерал-губернатарства (нямецкая
зона акупаванай Польшчы), а на
савецкай тэрыторыі — не. Наркам
аналізуе дзейнасць і арганізуе ганенне ў БССР польскіх і сіянісцкіх палітычных структур. Справа ў тым, што
беларускія і ўкраінскія нацыяналісты
лічыліся прадстаўнікамі прыгнечаных народаў, якія змагаліся за сваю
незалежнасць. З канца верасня 1939
года СССР і палітычныя структуры
беларускіх і ўкраінскіх нацыяналістаў
мелі агульнага «сябра» — Гітлера.
Апамятаўся НКУС толькі ў другой палове мая 1941 года, калі ў Маскве
была распрацавана спецаперацыя
па знішчэнні нацыяналістаў Беларусі і Украіны: перад пачаткам ВАВ
амаль 11,5 тысячы членаў сем'яў
АУНаўцаў-падпольшчыкаў былі ўзяты ў закладнікі і вывезены ў Сібір. А
калі дадаць сюды лёс расстраляных
у Беларусі і Украіне зэкаў, якіх не
паспелі эвакуяваць (а гэтыя ж зняволеныя ўсе былі тутэйшымі), то гэта
прывяло да падзелу грамадства на
тых, хто быў супраць савецкай улады, і хто быў за яе.
Давайце далей. 22 чэрвеня 1941
года Гітлер напаў на СССР, а ўжо
23 чэрвеня Сікорскі, прэм'ер-міністр
урада Польшчы ў выгнанні, заявіў,
што змена акупанта нічога для палякаў не мяняе, Польшча павінна
вярнуцца да межаў, вызначаных
Рыжскім мірным дагаворам у 1921
годзе, і што ў Польшчы два ворагі — СССР і Германія. Праз месяц
Савецкі Саюз вымушаны быў прызнаць Польшчу сваім саюзнікам, бо
польскі ўрад быў у Лондане і з'яўляўся саюзнікам Англіі, Францыі і ЗША.
Ну а калі прызналі польскі ўрад, то
значыць, прызналі і польскую дзяржаву. А тут аў таматычна паўстае
пытанне пра межы: палякі адназначна гаварылі, што савецка-польская
мяжа павінна быць па стане на 1 верасня 1939 года, а Сталін — што па
стане на 22 чэрвеня 1941 года. Гэта
для Сталіна было справай гонару,
тым больш што ў 1941 годзе Гітлер
быў спынены пад Масквой.
— Якія довады былі ў Сталіна?
— Па-першае, гэта прэцэдэнт
1938 года, калі дзякуючы Мюнхенскай змове Польшча забрала сабе
Цешынскую вобласць. І Сталін як
быццам праецыраваў сітуацыю: калі
вы ў сяброўстве з Гітлерам падзялілі
Чэхаславакію, то чаму мы ў сяброўстве з Гітлерам не можам падзяліць
вас? Мала хто ведае, што ў 1938
годзе ў Англіі Гітлер быў аб'яўлены

чалавекам года як міратворац. Падругое, у Заходнюю Беларусь Чырвоная Армія ішла не як заваёўнікі,
а як вызваліцелі — савецкія страты
падчас паходу ў Заходнія Беларусь
і Украіну склалі па самых песімістычных падліках 1139 забітых і 2383
параненымі, а па афіцыйных звестках удвая меней — 737 забітымі і
1862 параненымі. Для параўнання:
гітлераўцы ў верасні 1939 года пры
наступленні ў Польшчы згубілі 37
тысяч толькі забітымі.
Па-трэцяе, у 1939 годзе праведзены выбары ў Заходняй Беларусі
і Заходняй Украіне. Прычым даволі
дэмакратычныя — каля 25% змаглі
выказаць сваю нязгоду праз галасаванне супраць, няяўку і г. д. Потым
выбраныя дэпутаты прагаласавалі за
аб'яднанне народаў Беларусі і Украіны, усё з юрыдычнага пункту гледжання было зроблена бездакорна.
Гэта быў, па сутнасці, плебісцыт, ці, як
кажуць, волевыяўленне народа.
Па-трэцяе, Савецкі Саюз не адмаўляў Польшчы ў праве на сваю
дзяржаўнасць, але ў сваіх нацыянальных межах.
Сталін улічваў пазіцыі сваіх партнёраў па антыгітлераўскай кааліцыі
з улікам міжнароднай маралі і міжнароднага права таго часу. Самай
магутнай краінай свету была Вялікабрытанія, якая мела вялізныя калоніі
і, вядома, пра правы народаў і не
думала. А Савецкі Саюз выступаў
за правы нацый на самавызначэнне. Амерыканцы больш схіляліся да
савецкай ідэі, бо ім патрэбны былі
рынкі збыту і каланіяльная сістэма
гэтаму замінала.
— А што польскі ўрад?
— Польскі ўрад яшчэ з самага пачатку вайны ў 1939 годзе не рабіў
прынцыповай розніцы паміж немцамі
і саветамі — і тых, і тых лічылі акупантамі. Аднак цікава, што польскі
бок ужо ў другой палове ліпеня 1941
года не настойвае на неадкладным
вырашэнні пытання пра межы. Чаму?
Уся справа ў грошах, бо польскі ўрад
папрасіў пазыку ў Савецкага Саюза
на стварэнне польскай арміі. З канца
снежня 1941 па канец студзеня 1943
Польшча атрымала ад Сталіна 400
мільёнаў рублёў пазыкі для стварэння сваёй арміі і 15 мільёнаў рублёў
незваротна для падтрымкі польскіх
афіцэраў. Каля 400 тысяч грамадзян
Польшчы былі амніставаныя ў СССР.
На савецкай тэрыторыі створана армія Андэрса, якая ў лютым 1942 года
налічвала больш за 75 тысяч чалавек. Дарэчы, пры яе фарміраванні
таксама ўзнік канфлікт: польскі ўрад
настойваў, што ў гэтую армію павінны быць прызваныя ўсе ваеннаабавязаныя жыхары Заходняй Украіны
і Заходняй Беларусі, але савецкі бок
такую ідэю не падтрымаў. Сталін прапанаваў арміі Андэрса ваяваць разам з Чырвонай Арміяй і такім чынам
удзельнічаць у барацьбе з немцамі,
прымаць непасрэдны ўдзел у вызваленні сваёй тэрыторыі. Але польскі
ўрад адмовіўся, і, каб дагадзіць сваім
англійскім саюзнікам, летам 1942 года армія Андэрса была перапраўлена
ў Іран, а потым на афрыканскі тэатр
ваенных дзеянняў. На дыпламатычным жа ўзроўні не было практычна
ніводных больш-менш значных перамоў, дзе б не ўздымалася пытанне
пра мяжу. Савецкі бок настойваў на
прызнанні мяжы паміж Беларуссю і
Польшчай, Украінай і Польшчай, а
ўрад Польшчы адказваў, што такіх
межаў не ведае, а ведае толькі мяжу
паміж Польшчай і Расіяй. Такім чынам польскі эмігранцкі ўрад адмаўляў беларусам, украінцам, а таксама
літоўцам у магчымасці прызнання іх
дзяржаўнасці. На што разлічвалі палякі? Атрымаўшы ў Савецкага Саюза
велізарныя грошы, сфарміраваўшы
за гэтыя грошы армію, якая адмовілася ад непасрэднага ўдзелу ў баях
за сваю тэрыторыю разам з Чырвонай Арміяй, а перайшла ваяваць за
тысячы кіламетраў ад сваёй радзімы, няўжо палякі лічылі Сталіна такім
прафанам, які б дазволіў польскаму
ўраду пры такім падыходзе сфарміраваць на вызваленай польскай тэрыторыі варожы яму дзяржаўны апарат? Украінскі прафесар Уладзімір
Макарчук апублікаваў цікавыя лічбы
амерыканскіх вучоных: у Другую сусветную вайну кошт жыцця кожнага
салдата амерыканцы ацанілі ў 30 тысяч долараў у цэнах таго часу. А пры
вызваленні Польшчы загінула 600 тысяч савецкіх салдат і афіцэраў! Вось
і лічыце самі.
Мы ўжо пісалі, што з пачаткам
Вялікай Айчыннай вайны кіраўніцтва Польшчы распрацавала агульнапольскую аперацыю пад назвай
«Вахляж». Яе сутнасць сфармулявана ў загадзе генерала Сікорскага
№ 499 ад 5 лютага 1942 года: «На
абшарах на ўсход ад польскай мяжы
распачаць дыверсійна-сабатажныя
дзеянні як мага ў большым маштабе». Польскае кіраўніцтва добра
ведала, што за любое забойства,
раненне немцаў жыхары бліжэйшых населеных пунк таў падлягалі знішчэнню: за кожнага забітага
немца — ад 10 да 100 чалавек з
бліжэйшага населенага пункта. Такім чынам, падстаўляючы беларусаў
і ўкраінцаў, акаўцы ім помсцілі за
тое, што тыя ў 1939 годзе падтрымалі савецкую ўладу. Што ж тычыцца
польскіх земляў, то там, наадварот,
польскае кіраўніцтва хацела як мага болей абараніць і захаваць насельніцтва, таму кіраўнік «Вахляжа»
палкоўнік Адам Грахольскі цвёрда
загадаў: «За кожны стрэл на нашым
баку мяжы будзе суд». Беларусы
не ведалі гэтых загадаў, але рабілі правільныя высновы з рэальных
дзеянняў польскай партызанкі на
нашай тэрыторыі.
— Якую пазіцыю займалі іншыя саюзнікі?
— На савецкія прапановы Англія
яшчэ вясной 1942 года выказалася,
што Заходняя Беларусь і Заходняя
Украіна могуць увайсці ў Савецкі
Саюз на правах аў таномных рэспублік. Сікорскі ўвесь час агітаваў
на свой бок Чэрчыля, але той казаў,
што мы яшчэ не атрымалі перамогі, таму праблемы еўрапейскіх межаў будзем абмяркоўваць пазней.
Маўляў, камунізм не вельмі пужае
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або Навошта Сталін у 1944 годзе
аформіў беларускую дзяржаўнасць?

Вялікабрытанію, і нават калі некаторыя краіны выберуць такі рэжым,
то Лондан не будзе супраць. Што
тычыцца Рузвельта, то ён супраціўляўся не столькі таму, што хацеў
Сталін, а метадам дасягнення гэтых
мэтаў. Але ён разумеў, што Сталін
не мае магчымасці прадэманстраваць уласнаму народу слабасць у
пытанні межаў, здабытых беларусамі і ўкраінцамі ў 1939 годзе. Краіна-пераможца не магла губляць тэрыторыю. Такім чынам, Англія і ЗША
не мелі жадання канфліктаваць з
моцным саюзнікам, які прыняў на
сябе асноўны ўдар. Так, яны адцягвалі вырашэнне пытання, але яны
не хацелі сварыцца з-за польскіх
інтарэсаў, тым больш што інтарэсы
былі не зусім справядлівымі ў дачыненні беларусаў і ўкраінцаў.
Дарэчы, Сталін у дачыненні палякаў ніколі сантыментаў не адчуваў.
У яго, напэўна, прысутнічаў фактар
помсты, бо ён з Тухачэўскім у савецка-польскую вайну ў 20-х гадах
атрымаў ад палякаў па зубах, вынікам чаго стаў ганебны Рыжскі мірны
дагавор. Гэта быў правал і пляма на
мундзіры Сталіна.
Сталін не быў бы Сталіным, калі
б забыў польскім афіцэрам іх зверскія здзекі з яго, Сталіна, «братоў па
зброі». Пра якую ж колькасць расстраляных і закатаваных польскімі
вайскоўцамі савецкіх ваеннапалонных ідзе гаворка? Не ўступаючы
ў абмеркаванне, чые лічбы больш
дакладныя, проста прывядзём іх гранічныя значэнні. Расійскія гісторыкі
кажуць пра 60 тысяч чалавек, а польскія — пра максімум 16-18 тысяч.
Але хай расійскіх ахвяр будзе нават

меней, чым самыя малыя афіцыйныя
польскія прызнанні. І ў такім выпадку 8 тысяч (па іншых звестках — 22
тысячы) расстраляных і закатаваных
НКУС і пахаваных у Катыні польскіх
афіцэраў цалкам растлумачваюць
гэта як катынскую помсту Сталіна.
Але тлумачыць — гэта не значыць
апраўдваць! Мы прывялі звесткі,
якія, па сутнасці, першым прывёў
журналіст Мікалай Над (Дабруха)
два месяцы таму ў «Комсомольской
правде», ад сябе магу дадаць, што
асноўную масу палонных чырвонаармейцаў складалі мабілізаваныя
беларускія і ўкраінскія сяляне. Ці не
варта беларускаму грамадству паставіць пытанне перад Польшчай аб
увекавечванні і іх памяці, а не толькі
ахвяр Катыні?
Сталіну важна было даціснуць,
ма раль на пе ра маг чы па ля каў,
прымусіць іх прызнаць менавіта як
здзейснены факт і межы, і дзяржаўнасць прыгнечаных стагоддзямі
ўкраінцаў і беларусаў.
27 студзеня 1944 года адбыўся
пленум ЦК ВКП(б). Яго матэрыялы
засакрэчаныя і па сёння. Нават у
зборніку «КПСС у рэзалюцыях і рашэннях» апублікавана толькі газетнае інфармацыйнае паведамленне
з газеты «Правда»: «Днямі ў Маскве
адбыўся чарговы Пленум Цэнтральнага Камітэта ВКП(б). Пленум ЦК
разгледзеў прапановы Саўнаркама
СССР аб пашырэнні правоў саюзных рэспублік у галіне абароны і
знешніх зносін і ўхваліў іх для ўнясення на сесію Вярхоўнага Савета
СССР, якая мае адбыцца». Такім
чынам, у студзені 1944 года Сталін даў адмашку наконт стварэння

паўнавартасных (хаця б знешне)
15 савецкіх дзяржаў. Пасля гэтага
— сесія Вярхоўнага Савета СССР
1 лютага 1944 года, дзе прымаецца Закон аб стварэнні вайсковых
фарміраванняў саюзных рэспублік
і аб пераўтварэнні ў сувязі з гэтым
Народнага Камісарыята Абароны з
агульнасаюзнага ў саюзна-рэспубліканскі Народны камісарыят. Цытата
з даклада таварыша Молатава на
гэтай Х сесіі: «Сэнс пераўтварэння,
якое прапануецца, поўнасцю зразумелы. Гэтае пераўтварэнне азначае большае пашырэнне дзейнасці
савецкіх рэспублік, якое стала магчымым у выніку іх палітычнага, эканамічнага і культурнага росту, інакш
кажучы — у выніку іх нацыянальнага развіцця...» і далей — «Мы ведаем, што ваенным разгромам фашысцкіх сіл нельга абмежавацца.
Трэба, каб маральна-палітычны
разгром фашызму таксама быў
даведзены да канца...» (вылучана аўт.). Бачыце, у чым сутнасць
— «маральна-палітычны». Трэба
было маральна дабіць, а не толькі з дапамогай зброі. Такім чынам
Наркаматы Абароны і Замежных
спраў ствараюцца не для ААН (хаця, безумоўна, гэты фактар таксама
ёсць), а для перамогі ў барацьбе за
нацыянальную самасвядомасць беларусаў і ўкраінцаў. Маўляў, мужыкі, глядзіце — мы вам афармляем
дзяржаўнасць, і вы ў такой вайне
не дарма змагаліся.
Дарэчы, з нагоды гэтай Х сесіі
Вярхоўнага Савета СССР у друку
выказаліся выдатныя беларускія
дзеячы. Напрыклад, за подпісам
Яку ба Кола са на дру ка ва ны на-

ступны тэкст: «Даклад таварыша
В.М. Молатава на Х сесіі Вярхоўнага
Савета СССР — падзея гістарычная. Пераўтварэнне Наркамата Абароны і Наркамата Замежных Спраў
з агульнасаюзных у саюзна-рэспубліканскія Наркаматы сведчыць
аб палітычнай спеласці нацыянальных савецкіх сацыялістычных рэспублік...». А вось што пісаў Рыгор
Шырма: «З вялікім задавальненнем
мы сустрэлі паведамленне аб Законах, прынятых Х Сесіяй Вярхоўнага
Савета СССР. Наша родная Беларусь, разам з іншымі саюзнымі рэспублікамі, атрымлівае вялікія правы
і паўнамоцтвы. Гэта значыць, наша
рэспубліка ўзмужнела, вырасла ў
сваім нацыянальным развіцці... Пашырэнне правоў саюзных рэспублік мае велізарнае міжнароднае
значэнне. Гэта новы маральна-палітычны ўдар па фашызме, які не
прызнае свабоднага нацыянальнага
развіцця народаў».
Потым, як мы ўжо пісалі ў ранейшых публікацыях, 24 сакавіка 1944
года Вярхоўным Саветам БССР былі прынятыя Законы «Аб утварэнні
саюзна-рэспубліканскага Народнага Камісарыята Замежных Спраў
БССР» і «Аб утварэнні саюзна-рэспубліканскага Народнага Камісарыята Абароны». Я перакананы, што
24 сакавіка — не выпадковая дата.
Гэта зрабілі свядома, на злосць нацыяналістам: маўляў, глядзіце, мы
робім тое, пра што вы толькі марылі і
фантазіравалі (25 сакавіка 1918 года
Трэцяй устаўной граматай была абвешчана незалежнасць БНР. — Аўт.).
Гутарыў Павел БЕРАСНЕЎ.
(Працяг будзе.)
УНП 100092167.
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Информация об открытом акционерном обществе
и его деятельности по состоянию на 1 января 2011 г.
5. Количество акционеров – всего 364, в том числе юридических лиц – 2, физических лиц – 362.
6. Информация о дивидендах и акциях:
За аналогичЗа
Единица
ный период
Наименование показателя
отчетный
измерения
прошлого
период
года
Начислено на выплату дивидендов
миллионов
0
161
в данном отчетном периоде
рублей
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию
рублей
0
511
(включая налоги)
Обеспеченность акции имуществом Общества тысяч рублей
93
Количество простых акций,
штук
31823
находящихся на балансе Общества
7. Информация о задолженности (только в составе годового отчета):
Наименование показателя

Единица
измерения

За
отчетный
период

81
19169
За аналогичный период
прошлого
года

миллионов
0
0
рублей
миллионов
Просроченная кредиторская задолженность
0
0
рублей
9. Среднесписочная численность работающих (человек) – 1073
10. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и
более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе
годового отчета): строительство инженерных сооружений.
Просроченная дебиторская задолженность

Активы и обязательства, учитываемые за балансом
1
Арендованные (в том числе полученные
в пользование, лизинг) основные средства
Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение
Материалы, принятые в переработку
Товары, принятые на комиссию
Оборудование, принятое для монтажа
Бланки строгой отчетности
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Амортизационный фонд воспроизводства
основных средств
Основные средства, сданные в аренду (лизинг)
Нематериальные активы, полученные в пользование
Амортизационный фонд воспроизводства
нематериальных активов
Потеря стоимости основных средств

АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства:
первоначальная стоимость
амортизация
остаточная стоимость
Нематериальные активы:
первоначальная стоимость
амортизация
остаточная стоимость
Доходные вложения в материальные ценности:
первоначальная стоимость
амортизация
остаточная стоимость
Вложения во внеоборотные активы
В том числе:
незавершенное строительство
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы и затраты
В том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные активы
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
и полуфабрикаты
расходы на реализацию
готовая продукция и товары для реализации
товары отгруженные
выполненные этапы по незавершенным работам
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
В том числе:
покупателей и заказчиков
прочая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
В том числе:
покупателей и заказчиков
поставщиков и подрядчиков
по налогам и сборам
по расчетам с персоналом
разных дебиторов
прочая дебиторская задолженность
Расчеты с учредителями
В том числе:
по вкладам в уставный фонд
В том числе: прочие
Денежные средства
В том числе:
денежные средства на депозитных счетах
Финансовые вложения
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (190 + 290)
ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный фонд
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(учредителей)
Резервный фонд
В том числе:
резервные фонды, образованные
в соответствии с законодательством
резервные фонды, образованные
в соответствии с учредительными документами
Добавочный фонд
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль
(непокрытый убыток)
Целевое финансирование
Доходы будущих периодов
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
Кредиторская задолженность
В том числе:
перед поставщиками и подрядчиками
перед покупателями и заказчиками
по расчетам с персоналом по оплате труда
по прочим расчетам с персоналом
по налогам и сборам
по социальному страхованию и обеспечению
по лизинговым платежам
перед прочими кредиторами
Задолженность перед участниками (учредителями)
В том числе:
по выплате доходов, дивидендов
прочая задолженность
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (490+590+690)
Из строки 620:
долгосрочная кредиторская задолженность
краткосрочная кредиторская задолженность

Наименование показателей

101
102
110

29 310
13 599
15 711

32 857
16 193
16 664

111
112
120

10
8
2

7
6
1

121
122
130
140

645

915

141

645

915

150
190

16 358

17 580

210

18 652

15 511

211

11 810

9 713

212

-

-

213

889

1 647

214
215
216
217
218
219
220

5 326
627
28

3 643
508

230

-

50

231

-

-

232

-

-

240

19 049

18 646

241

15 183

11 890

242
243
244
245
249
250

1 106
2 316
442
2
-

3 295
2 456
993
12

251

-

252
260

1 281

2 244

261

-

-

270
164
164
280
290
39 174
36 615
300
55 532
54 195
Код
На конец отчетНа начало года
строки
ного периода
2
3
4
410

380

6 282
- 796

411

- 250

420

-

421

-

-

422

-

-

430
440

20 656
-

16 837

450

1 185

286

460
470
490

-

-

21 971

22 609

510
520
590

27
1 717
1 744

19
1 103
1 122

610
620

5 790
26 012

8 450
21 997

621
622
623
624
625
626
627
628
630

7 732
11 708
2 163
363
1 431
703

4 286
10 028
2 151
346
1 131
691

1 912
15

3 364
17

631

-

-

632
640
650
690
700

15
31 817
55 532

17
30 464
54 195

701
702

26 012

21 997

01

16

16

02

10

27

03
04
05
06

4 988
5

10 509
4

07

-

-

08
09

-

-

010

-

-

011
012

-

-

013

-

-

014

3

6

OТЧЕТ О ПPИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
С 01 ЯНВАРЯ 2010 г. ПО 31 ДЕКАБРЯ 2010 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2011 г.
Код
На конец отчетНа начало года
строки
ного периода
2
3
4

Код
На конец отчетНа начало года
строки
ного периода
2
3
4

1
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка от реализации товаров, продукции,
работ, услуг
Налоги и сборы, включаемые в выручку
от реализации товаров, продукции, работ, услуг
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг
(за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку)
(010-011)
Справочно:
из строки 010 сумма государственной поддержки
(субсидий) на покрытие разницы в ценах и тарифах
Себестоимость реализованных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль (020-021-030)
Управленческие расходы
Расходы на реализацию
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
от реализации товаров, продукции, работ, услуг
(020-030-050-060)
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Операционные доходы
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы
Операционные доходы
(за вычетом налогов и сборов,
включаемых в операционные доходы) (080-081)
В том числе:
проценты к получению
доходы от участия в создании (учредительстве)
других организаций
доходы от операций с активами
прочие операционные доходы
Операционные расходы
В том числе:
проценты к уплате
расходы от операций с активами
прочие операционные расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от операционных
доходов и расходов (090-100)
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Внереализационные доходы
Налоги и сборы, включаемые
во внереализационные доходы
Внереализационные доходы
(за вычетом налогов и сборов,
включаемых во внереализационные доходы) (130-131)
Внереализационные расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от внереализационных доходов
и расходов (140-150)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (±070±120±160)
Расходы, не учитываемые при налогообложении
Доходы, не учитываемые при налогообложении
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения
(±200+210-220)
Налог на прибыль
Прочие налоги, сборы из прибыли
Прочие расходы и платежи из прибыли
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
(200-250-260-270)
Справочно (из строки 300):
сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль
Прибыль (убыток) на акцию
Количество прибыльных организаций /
сумма прибыли
Количество убыточных организаций /
сумма убытка

Код
строки

За отчетный
период

2

3

За аналогичный
период
прошлого года
4

010

129 737

105 271

011

14 791

13 388

020

114 946

91 883

021

-

-

030

106 247

81 341

040
050
060

8 699
-

10 542
-

070

8 699

10 542

080
081

22 932
53

14 499
41

090

22 879

14 458

091

-

-

092

-

-

093
099
100

256
22 623
22 908

215
14 243
14 333

101

-

-

102
109

193
22 715

160
14 173

120

- 29

125

130

609

1 911

131

33

35

140

576

1 876

150

7 557

7 404

160

- 6 981

- 5 528

200
210
220

1 689
2 975

5 139
4 207

240

4 664

9 346

250
260
270

1 036
295
39

1 760
451
34

300

319

2 894

0,014
1
319

430
0,026
1
2 894

-

-

310
320
330
340

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Показатель
наименование
1
Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда)
об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек
срок исковой давности
Прочие доходы и расходы
ИТОГО

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года
доход
расход
5
6

код
2

доход
3

расход
4

350

-

1

53

16

360

-

198

36

- 212

370

-

-

6

-

380

61

241

901

935

390

7

1

23

-

400
500

508
576

7 116
7 557

857
1 876

6 665
7 404

Руководитель

Г.П. Адамович

Главный бухгалтер

А.В. Козловский

