Беларусь — гэта супраціўленне. У гады Вялікай Айчыннай
вайны тут быў самы вялікі партызанскі рух. Беларусь — гэта
трываласць. Гэта тысячы спаленых вёсак. Беларусь — гэта
боль, схаваны ў памяці... І гэта дрыжанне ў голасе і слёзы на
вачах, калі пра гэты боль пачынаюць распавядаць. Кажуць,
што нават самыя «шкодныя» школьнікі, якія на ўроках здольныя вывесці з сябе любога настаўніка, калі чуюць расповеды
сведкаў Вялікай Айчыннай вайны, бачаць хроніку з канцлагераў, гадзінамі гатовы гэта абмяркоўваць.

ТАПАГРАФІЯ
СМЕРЦІ
Тэрыторыя Беларусі была пакрытая сеткай лагераў. Па існуючых звестках тут быў створаны
191 лагер, 166 гета і 68 турмаў. У
верасні 1941 года адным з першых
пачаў функцыянаваць «Пяты полк»
у Віцебску — спачатку лагер для
ваеннапалонных, а з 1943 года — і
для грамадзянскага насельніцтва.
Праз яго прайшло 150 тысяч вязняў, сярод іх 75 тысяч ваеннапалонных расстраляныя, знішчаныя
катаваннямі, загінулі ў выніку хвароб, не змаглі перанесці цяжкага
ўтрымання. У гэтым лагеры загінула больш за 4 тысячы жыхароў
Віцебска. «Пяты полк» з'яўляўся
філіялам лагераў смерці, ён быў
абнесены калючым дротам, а па
перыметры стаялі вышкі з аў тамат чы ка мі. «Ба ра кі бы лі драўляныя, нізкія, лёгкага тыпу, без
столяў, з цэментнымі падлогамі,
не ацяпляліся. Летам там немагчыма было знаходзіцца ад смуроду, скучанасці людзей, а зімой ад
жудаснага холаду. Праходы праміж трохпавярховымі нарамі былі
вельмі вузкімі», — узгадвае былы
вязень гэтага лагера Аляксандра
БАРЫСАВА. У сакавіку-красавіку
1943 года, пасля дырэктывы Гітлера аб знішчэнні партызан, лагер
пачаў запаўняцца грамадзянскім
насельніцтвам. «Людзі сядзелі на
гэтых брыдкіх слізкіх нарах. Кармілі
тады — 150 грамаў хлеба, паўлітра баланды. Перыядычна людзей
выклікалі на допыты, на вочныя
стаўкі, на азнаямленне з паказаннямі здраднікаў. Потым выклікалі
да стала, дзе сядзелі прадстаўнікі
адміністрацыі лагера. Далейшы лёс
залежаў ад таго, куды цябе піхнуць
— ці то ў правы бок, ці ў левы. Калі
ў правы — значыць, твая сям'я —
сям'я партызана ці падпольшчыка,
у левы — ты спачуваў і дапамагаў
партызанам. Маю сям'ю адправілі
ўправа, адвезлі ў Майданэк, потым
Асвенцім, — узгадвае Аляксандра
Васільеўна. — Далейшы лёс правага боку адназначны — грузілі
на чыгуначным вакзале Віцебска
ў таварныя вагоны — набівалі пашчыльней, нават сядзець няма дзе
было — і суткамі везлі ў канцлагеры смерці. Сам Гімлер казаў: «Каго не паспеем тут знішчыць, таго
— да печак крэматорыя». А другі
эсэсавец, калі прыязджаў транспарт, казаў: «Вы сюды не ў санаторый прыехалі, выйсце вам — праз
дым комінаў». Астатніх вывозілі на
прымусовую пякельную працу бліжэй да фронту. У 1944 годзе, калі
набліжаўся наш фронт, немцы вязняў, што заставаліся ў пятым палку, выгналі. Далучылі да іх людзей
з дзетдамоў, з бальніц, хворых на
тыф і пагналі 10 кіламетраў у Крынкі. Мэта была — заразіць войскі.
Вязні ішлі пад адкрытым небам, елі
кару, масава паміралі...»
Зараз на месцы лагера стаіць
абеліск. Але колькі на Беларусі
яшчэ не ўшанаваных месцаў...

ПЕРСАНАЛЬНЫЯ
ГІСТОРЫІ
— Для мяне —дзіцяці, якое расло
ў сям'і архітэктара, што з 60-х гадоў
займаўся ўвекавечваннем памяці,
памяць была крыху болей, чым гэта
трактавалася афіцыйна. Мы ведалі
крыху болей, чым было ў афіцыйных энцыклапедыях, крыніцах, і гэта сфарміравала маю цікавасць да
тэмы чалавека ў гады вайны, — заўважае архітэктар Галіна ЛЕВІНА,
якая разам з бацькам Леанідам Левіным працуе над стварэннем помнікаў, звязаных з Вялікай Айчынай
вайной. — Цікавым па стварэнні
быў помнік у Гарадзеі, дзе на полі
знішчылі больш за тысячу яўрэяў.
Сімвал акна выпадкова праявіўся ў

размове, калі сведкі ўзгадвалі, што
бачылі, як іх вялі. Уся вёска ўдзельнічала ў стварэнні гэтага помніка,
людзі прывозілі камяні.
Некалькі гадоў таму адкрыўся помнік у Чырвоным Беразе,
ён створаны на месцы дзіцячага
канцлагера, яго называюць дзіцячай Хатынню. Чырвоны Бераг стаў
штуршком да ўсведамлення таго,
што адбывалася вайной. Гэта гаворыць пра тое, як мала мы ведаем,
як мала ведалі і пра многае можам
не даведацца.

НЕ СОТНІ,
А ТЫСЯЧЫ
Сёння ўсюды фігуруе дата, што
ў Беларусі спалена 628 вёсак, 186
з іх не адрадзіліся. Але гэтыя лічбы
можна прымяняць толькі ў дачыненні да Хатыні, дзе ўвекавечана
памяць 628 вёсак.
У 1972 годзе былі надрукаваныя дакументы, дзе гаварылася,
што ў Хатыні ўзгадваюцца не ўсе
спаленыя вёскі, і вырашана было
заняцца іх ушанаваннем у абласцях, раёнах.
Спалена ж на Беларусі было
больш за 9 тысяч вёсак (паводле
статыстыкі 9200), з іх больш за 5
тысяч знішчана з насельніцтвам
ці часткай насельніцтва! Такога не
было ні ў адной краіне. Некаторыя
вёскі гарэлі па некалькі разоў, па
3-4, а то і восем.
Зноў жа дзіва, у краіне, дзе спалена больш за ўсё вёсак, за ўвесь
перыяд пасляваеннага існавання
не было ніводнага спецыяльнага
навуковага даследавання па гэтай
тэме. А самі ўцалелыя жыхары спаленых вёсак быццам выпадаюць з
ваеннай гісторыі.
Галоўны архівіст Нацыянальнага архіва Вячаслаў СЕЛЯМЕНЕЎ
распавёў, што ў архіўны зборнік
«Трагедыя беларускіх вёсак.19411944 гг.» увайшло 212 дакументаў,
большасць з якіх публікуюцца ўпершыню. У асноўным гэта дакументы
з Нацыянальнага архіва: дакладныя
запіскі, даведкі, звесткі, спецпаведамленні ЦК КП(б)Б, НКУС, мясцовых партыйных органаў, партызанскіх фарміраванняў пра злачынствы,
здзейсненыя нямецка-фашысцкімі
акупантамі, загады, дзённікавыя запісы, справаздачы розных часцей і
арганізацый вермахта, СС, паліцыі
грамадзянскай акупацыйнай адміністрацыі аб правядзенні і выніках
карнікавых аперацый.
Зараз вядзецца праца і над
стварэннем электроннай базы. У
1966 годзе, калі ствараўся мемарыяльны комплекс Хатынь, была
прынятая пастанова бюро ЦК КП(б)
Б аб увекавечванні памяці людзей.
ЦК абавязала мясцовыя партыйныя органы і дзяржорганы скласці
спіскі спаленых вёсак. У 1969 годзе
кожны райвыканкам падрыхтаваў
спіскі спаленых вёсак, але складаліся яны не на падставе архіўных
дакументаў, а ў асноўным праз
апытанні сведкаў. У гэтыя спісы
ўвайшло больш за 5 тысяч вёсак.
Гэтыя спісы будуць пакладзены
ў аснову электроннай базы звестак
па спаленых вёсках. У базе будзе
пазначана не толькі назва населеных пунктаў і іх сучаснае геаграфічнае падпарадкаванне, колькасць
двароў і насельніцтва да вайны,
але і крыніцы, адкуль чэрпалася
інфармацыя.
— Увялі інфармацыю на 5290
вёсак, але плануем гэту базу пашырыць і ўключыць усе вёскі, а не
толькі спаленыя з жыхарамі, — распавёў Вячаслаў Селяменеў. — Мы
сутыкнуліся з такой праблемай: як
такога паняційнага апарату па спаленых вёсках няма. Што значыць
«спаленыя з часткай насельніцтва»?
Што значыць «часткова знішчаная
вёска»? Калі набліжаліся карнікі,
партызаны вельмі часта выводзілі

Жыццёвінкі
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У вясковай краме з'явілася навінка:
на відным месцы вытыркнулася бутэлька, на якой вялікімі літарамі было
напісана: «Крот». Першым звярнуў увагу
на навінку дзед Кузьма.
— К... к... рот... быццам, — з цяжкасцю,
доўга трымаючы картузікам руку перад
вачыма, прачытаў ён. — Крот, значыць?
Што за халера такая, Маруся?
Прадаўшчыца, быццам не здагадваючыся, пра што размова, пацікавілася:
— Дзе?
Кузьма торкнуў пальцам на бутэльку.
— А-а... Ды гэта ж кратоў знішчаць,
атрута такая, — растлумачыла прадаўшчыца і вокам ні міргнуўшы. — Напісана
ж: «Крот». Навінка. Ага.
— То трэба купіць, — вырашыў дзед
Кузьма і палез у кішэню па грошы. — Трэба падсыпаць перцу кратам. Парылі ўвесь
агарод, нягоднікі. Падай, маладзіца, бутэлечку атруты, падай. Не паляніся. Я ім
пакажу, кратам тым, дзе ракі зімуюць.
Неўзабаве пра атруту для кратоў прачула ўся вёска, і бу тэлькі вокамгненна
зніклі з крамы. Толькі на другі дзень разабраліся людзі, для чаго гэтая навінка з
такім зразумелым надпісам на баку «Крот
— чысціць трубы. Каналізацыйныя».
Пасмяяліся. Пабедавалі. Грошы ж патрачаны дарэмна. Якая ў вёсцы тут каналізацыя? У каго? Дзед Кузьма на ўсялякі
выпадак папракнуў прадаўшчыцу:
— А ты куды глядзела? Ці табе, Маруся, абы збыць тавар, так?
Прадаўшчыца схамянулася, вырачыла
вочы на старога:
— Ты... ты што гаворыш такое? Я ж,
дзед, і на сваім агародзе бутэльку вадкасці той у нару заліла...
— З вашай навінкай!.. — плюнуў дзед
Кузьма, нацягнуў кепку на лоб і пачыкільгаў з крамы. — Хай я невук. А вы куды
глядзелі, грамацеі?
Што ні кажы, а Вера — чалавек асцярожны, прадбачлівы: каб не насіць
пад вачыма ліхтары, яна адразу, як
толькі Пятру трапіла кропля ў рот — для
пачатку, для разгону — кідае ўсё, як ёсць
у хаце, хапае падушку, коўдру і хаваецца
дзе-небудзь на агародзе. Далей ад Пятра.
Далей ад бяды.
Во ўжо чалавек гэты Пятро! Вып'е —
навальніца, грукоча і бліскоча, а праспіц-
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ЯШЧЭ ТРЭБА НАМАЛЯВАЦЬ»
З
ДАВАЛАСЯ б, столькі напісана пра Вялікую Айчынную вайну, але яна ўсё
яшчэ так і застаецца нераскрытай. Ва
ўсіх свая праўда пра вайну — у вайскоўцаў,
вязняў канцлагераў, мірнага насельніцтва...
Пра яе немагчыма расказаць з аднаго боку,
толькі калі сабраць разам розныя пункты
гледжання, успаміны, факты, можна ўявіць
агульную карціну. Але пакуль гэтая карціна
хутчэй нагадвае вялікі рассыпаны пазл, дэталі якога яшчэ трэба сабраць. Такой думкі
прытрымліваюцца як многія даследчыкі, так і
самі ўдзельнікі той страшнай дзеі 40-ых. Многае застаецца па-за ўвагай — як пра подзвігі,
так і пра пакуты людзей. Нават пра такі лагер, як Азарычы, прызнаны адным з самых
жудасных канцлагераў Другой сусветнай
вайны, на Беларусі амаль нічога не распа-

вядаецца, а колькі іншых лагераў наогул не
ўзгадваецца. Некаторыя даведачныя выданні грашаць недакладнасцямі, а многія лічбы
далёкія ад сапраўдных. І гэта пры тым, што
пасля вайны прайшлі дзесяцігоддзі! І з кожным годам сведкаў становіцца ўсё менш.
Гістарычная майстэрня, якая ўтворана ў
адным з дамоў на тэрыторыі былога Мінскага
гета, якраз і займаецца тым, што вяртае памяць пра вайну, збірае інфармацыю, робіць
запісы сведкаў, выдае кнігі і праводзіць адукацыйныя праграмы для моладзі.
Днямі ў сувязі з трагічнай датай — 70-годдзем нападу Германіі на Савецкі Саюз — тут
адбылася Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Тапаграфія смерці: гета,
канцлагеры і месцы прымусовага ўтрымання на тэрыторыі Беларусі (1941—1944 гг.)»

«Татачка, мне сёння споўнілася 15 гадоў, і калі
б ты сёння бачыў мяне, то не пазнаў бы сваю дачку. Я стала вельмі худзенькая, мае вочы ўваліліся,
коскі мне астрыглі нагала, рукі высахлі, падобны
на граблі. Калі я кашляю, з рота ідзе кроў – у мяне
адбілі лёгкія...»
З ліста Каці СУСАНІНАЙ з фашысцкай катаргі.

Мемарыял беларускім дзецям — ахвярам фашызму — у вёсцы Чырвоны Бераг, дзе знаходзіўся донарскі дзіцячы канцлагер.

насельніцтва з вёсак, насельніцтва
жыло ў лесе. Вёскі немцы спалілі
без жыхароў. А праз некаторы час
насельніцтва знішчылі ў лесе. Сёння
мы вывучылі на 95 працэнтаў дакументы Нацыянальнага архіва, дзе
захоўваецца асноўны комплекс па
вайне, партызанскія дакументы, і
дакументальна здолелі пацвердзіць
знішчэнне дзесьці каля 6 тысяч вёсак з 9 тысяч. Ёсць звесткі і пра вёскі, якія наогул зніклі з даведнікаў...
Мэта — прыцягнуць увагу да людзей, якія перажылі такую страшную трагедыю, як знішчэнне вёскі.
У вайну людзі засталіся без даху
над галавой, страцілі родных, а хто
яны сёння? Непацярпелыя?

АХВЯРЫ
НАЦЫЗМУ?
Шмат пытанняў ёсць і ў вязняў
Вялікай Айчыннай вайны. Так, Аркадзь ШКУРАН, былы вязень
канцлагера Азарычы, змагаецца
за тое, каб на Беларусі быў прыняты закон аб ахвярах нацызму.
— Я з'яўляюся старшынёй ініцыятыўнай групы па распрацоўцы праекта закона аб ахвярах нацысцкіх
пераследаванняў. Група накіроўвала пісьмовы зварот дэпутатам, дзе
прасіла пры карэкціроўцы закона
аб ветэранах улічыць нашы прапановы. У прыватнасці, унесці ў закон
Рэспублікі Беларусь аб ветэранах
раздзел аб ахвярах нацысцкіх пераследаванняў. Аднесці вязняў да
ўдзельнікаў вайны. Мы прапануем
лічыць былых вязняў фашысцкіх
канцлагераў, турмаў, гета і іншых
месцаў прымусовага ўтрымання
ах вя ра мі на цы я нал-са цы я ліз му.
Але заканадаўцы Беларусі вырашылі, што ў час акупацыі Беларусі
не было ахвяр нацыянал-сацыялізму, у закон упісана «некаторыя катэгорыі грамадзян пацярпелыя ад
наступстваў вайны». У той жа час
бундэстаг вызначыў статус былых
вязняў фашысцкіх лагераў і асоб,

вывезеных у рабства, як ахвяр нацыянал-сацыялізму, — заўважае
Аркадзь Пятровіч. — Памяць перажыўшых гэту трагедыю — у кожнай
душы. Але ці запатрабавана гэта
сёння? Мне здаецца, у гэтай праблемы глыбокія карані. Яшчэ ішла
вайна, а ў Мінску 12-17 лютага 1945
года адбыўся пленум ЦК КБ (б)Б
з парадкам дня аб перавыхаванні
грамадзян у духу савецкага патрыятызму і нянавісці да нямецка-фашысцкіх акупантаў. На пленуме
па гэтым пытанні выступіў наркам
дзяржбяспекі Цанава, які заявіў,
што тры гады акупацыі насельніцтва Беларусі было пазбаўлена
прававой савецкай інфармацыі і
зведвала ўздзеянне лжывай фашысцкай прапаганды, таму варта
звярнуць увагу на яго перавыхаванне, ізаляваць нядобранадзейных людзей... Вязні канцлагераў
спрабавалі забыць нечалавечыя
пакуты, каб не трапіць у Гулаг.

РАВЕСНІК ВАЙНЫ
У гэтым годзе Леаніду ЦЫРЫНСКАМУ споўнілася 70 гадоў. Праўда, вайна для яго — гэта хутчэй успаміны маці ды ўласныя сны: мінула
гадоў з дзесяць пасля Перамогі, а
яму ўсё сніліся немцы ў іх хаце.
— Кожны год маці дату 22 чэрвеня чакала з жахам. Яна баялася
паўтарэння. Уявіце: маладая жанчына з месячным дзіцем на руках,
і побач яшчэ шасцігадовая дачка,
кругом вайна, а яна пешшу ідзе з
Рудзенска ў Мінск, — распавядае
Леанід Цырынскі. — Спачатку мы
былі ў Рудзенскім гета, а калі даведаліся, што будзе пагром, сышлі ў
Мінск. Пасля мы сходзім з Мінска,
маці дастае дакументы, што яна не
яўрэйка. У моцныя вадохрышчанскія
маразы маці мяне, васьмімесячнага,
нясе на руках, і мы так прыходзім у
вёску Валокі. Як ёй не калаціцца?
Калі летам 1942 года яна, уцякаючы ад немцаў, лыткай наткнулася на

ржавы дрот, тая рана ў яе не загойвалася да смерці. Можна ўзгадаць і
пасляваенныя гады, калі яна адна
працавала, каб пракарміцца самой і
двум дзецям, і зарабляла 19 рублёў
(батон тады каштаваў рубель 30, сітні хлеб — рубель 80). Пасля вайны,
калі бралі на працу, трэба было запоўніць анкету, дзе знаходзіўся падчас вайны. Калі маці напісала, што
на акупаванай тэрыторыі, яе не бралі
на працу, і галоўнае — кім? Простым
касірам. У нас цётка была юрыстам,
дык навучыла, што трэба пісаць, што
знаходзіўся ў партызанскай зоне.
— А на вашу думку, вайна так
і застаецца невядомай, нераскрытай? — цікаўлюся я.
— Не прынята было распавядаць пра яе, у сем'ях не гаварылі.
Увесь жах той трагедыі, што адбылася, мы толькі зараз пачынаем
разумець, і тое да канца не зразумеем. Маёй сястры, калі пачалася
вайна, было 6 гадоў, яна бачыла,
як дзіця білі галавой аб танк, яна
зазнала ўсе жахі, і для яе вайна
не скончылася. Я прынёс ёй дакументы, якія трэба было падпісаць,
каб атрымліваць кампенсацыю, як
чалавеку, што хаваўся на акупаванай тэрыторыі (для яе, адзінокай,
гэтыя грошы былі б нялішнія), але
яна парвала дакументы, і ў нас табу на размовы аб вайне... І мяне
здзіўляла, як пасля ўсяго, што перажыла Беларусь, на яе тэрыторыі
з'яўляліся неафашысты.
Можа, каб гэтага не было, новым пакаленням трэба больш распавядаць пра вайну?

СІМА СТАНОВІЦЦА
ЗОСЯЙ
Гіс торыя Сімы МАРГОЛІНАЙ
уразіла нават Васіля Быкава.
— Настолькі не хочацца варушыць гэтую рану, — пачынае жанчына, — таму я раскажу пра асобныя
эпізоды. Спачатку я была вязнем уздзенскага гета, адтуль удалося ўця-

чы. Дзядуля і бабуля схавалі нашу
сям'ю (16 чалавек) у склепе, а самі
адмовіліся ісці ў схованку, бо будуць
ісці немцы і, калі ў хаце нікога не будзе, пачнуць шукаць і знойдуць усіх.
На накрыўку склепа яны насунулі
кухонную шафу. Толькі яны паспелі
гэта зрабіць, як прыйшлі немцы. Паліцай, наш сусед, які ведаў колькі тут
чалавек, немцу сказаў, што ў гэтым
доме толькі двое старых. Бабулю і
дзядулю вывелі ў двор, і мы чулі два
стрэлы. Са склепа выбраліся ў 4 гадзіны раніцы. Яўрэяў растрэльвалі
з кулямётаў за мястэчкам, дзе загадзя былі выкапаныя равы. Пасля
нам расказвалі, што ў гэтым вялікім
пахаванні зямля варушылася дзён
10. Потым мы аказаліся ў Мінскім
гета. Дзіцем я хадзіла з працоўнай
калонай, і аднойчы, калі вярнулася
і мяне не сустрэлі маці і сястрычка,
я зразумела, што іх няма ў жывых. І
ў мяне наступіла бясстрашша, я не
баялася памерці. Я разам з калонай выходзіла на рускі раён, зрывала
жоўтыя латы і без страху хадзіла па
вуліцах ваеннага акупаванага Мінска, горада без дзяцей, жанчын, смеху. Мяне падкормлівала адна сям'я.
Вясной 43-га мяне заўважыла жанчына: «Дзяўчынка, ты, мусіць, яўрэечка?». А я ёй адразу і прызналася,
хоць не была падобная на яўрэйку.
Жанчына сказала: «Я цябе выратую.
Жыву пад Ракавам, прыехала купіць
дрожджы, каб выгнаць самагонку. Я
цябе забяру. Толькі нікому не кажы,
што ты яўрэйка, нават майму мужу, а
то нап'ецца і прагаворыцца. Будзеш
Зосяй...» Так Сіма Максімаўна трапіла на хутар, адкуль яе, адзінаццацігадовую, забрала яшчэ адна сям'я
— у нянькі да малых дзяцей. Пасля
першай ночы бабка, што жыла ў хаце, учыніла скандал, калі ўбачыла,
што дзяўчынка легла спаць на лаву
нагамі да іконы. Яна сказала, што
нехрысця абавязкова трэба завесці ў
царкву. Праваслаўны святар адразу
прызнаў у дзяўчынцы яўрэйку: «Дзіця, я пра цябе ўсё ведаю, але цябе
не выдам. Я падару табе малітоўнік,
маліся Богу, і Бог цябе не пакіне».
Ужо праз дзень дзяўчынка ўсе
малітвы ведала на памяць. 3 ліпеня, калі быў вызвалены Мінск, Сіма
вырашыла вярнуцца дадому, хоць
гаспадары яе не пускалі, ставіліся
да яе, як да дачкі: «Я сведкай усіх
гібеляў была. А што было з бацькам,
я не ведала і думала: а раптам ён
жывы? Я прыйшла на папялішча, а
ён вярнуўся ў Узду на тры дні раней
за мяне. Бацька быў у Баранавіцкім
гета, адтуль уцёк і вайну прайшоў у
партызанскім атрадзе. Мы так крычалі ад таго, што сустрэліся, што
збеглася ўсё мястэчка. Я на працягу
месяца не верыла, што такі цуд здарыўся, падыходзіла яго памацаць:
можа, гэта сон, ілюзія».

ЯКІ САПРАЎДНЫ
ТВАР ВАЙНЫ?
Рэжысёр Юрый ГАРУЛЁЎ зняў
не адзін дакументальны фільм, звязаны з вайной. Так, удзельнікам
канферэнцыі была прапанавана
для прагляду стужка «Маленькі
астбайтар» — успаміны чалавека,
які дзіцем быў пагнаны на прымусовыя працы.
«Мне шмат давялося працаваць
у архівах. Безумоўна, сапраўдны
твар гэтай вайны яшчэ трэба намаляваць, — упэўнены рэжысер.
— Вайна — гэта не толькі подзвігі, баі, а вельмі шмат і бруду, які
непазбежна спадарожнічае ўсяму
гэтаму. Калі б выдаць усе матэрыялы, што маюцца ў нашым Нацыянальным архіве, ніводзін дэтэктыў
не параўнаецца з гэтым творам.
Апошняе кіно, якое я рабіў, — аб
сітуацыі, што адбывалася ў Заходняй Беларусі. Калі ў 43-м годзе
з'явілася вядомая дырэктыва нашага штаба партызанскага руху,
неабходна было даваць справаздачу за подзвігі. У ёй было больш
за 50 пунктаў, па якіх павінны былі
даваць справаздачу партызаны:

ца — упадзе на калені, галаву схіліць:
— Даруй, Вера. Даруй. Ну, дурань я,
дурань!
— Ды я ведаю, хто ты, — спакойна
адкажа старая. — Сёння толькі не пі, бо
дзве ночы начаваць на агародзе няможна: падушка халодная, як лядзяк. Холадна
ж яшчэ.
— Не буду, — ахвотна і з радасцю абяцае Пятро. — Слова танкіста!
— Ідзі снедай.
— Ага!
Моўчкі снедаюць. Пятро надзвычай
паслухмяны, ціхі і порсткі ў рабоце. Вера
не нарадуецца. Але падушку далёка не
хавае. Ведае свайго мужа добра — не
першы год жывуць разам. Бач, ужо прыдзірацца пачынае. Добры настрой мінуў.
То тое яму не так, то гэтае.
Жанчына адчувае: вось-вось спатрэбіцца падушка. Яна падбівае яе, кладзе
на ранейшае месца, гладзіць, пяшчотна і
далікатна, і заўважае, што халодная яна,
падушка, і тут, у сваёй хаце...
Міхаіл Аўдзеевіч — пенсіянер малады: другі месяц не пераступае ён
прахадную завода, на якім больш
за сорак гадоў займаў самыя розныя пасады. Ад вучня фрэзероўшчыка вырас
да начальніка бюро тэхнічнага кантролю
механазборачнага цэха. Хто быў у такім
цэху хоць раз — хуценька вушы затуліць
ад грукату-шуму, здзівіцца: і як тут можна
знаходзіцца? Тым больш — працаваць?
Звар'яцееш. А ён, Міхаіл Аўдзеевіч, знаходзіўся і працаваў тут вельмі багата часу...
І нічога, вытрымаў. Адно кепска цяпер
вось, на старасці: папрокі сыплюцца на
яго з усіх бакоў, хай на дачы ці ў гарадской кватэры, ад сваякоў і суседзяў: «Цішэй, цішэй размаўляй, Аўдзеевіч! Мы ж
не глухія. Чуем».
Ён схамянецца, на твар нагорнецца
чырвань, але прамаўчыць, толькі падумае: «І калі я ўжо прывыкну, што не на
заводзе знаходжуся, што — пенсіянер?»
Зноў, каторы ўжо раз, дасць слова сабе размаўляць так, як і ўсе людзі, — ціха,
памяркоўна, у залежнасці ад сітуацыі, але
забудзе, небарака, неўпрыкмет і падасць
іншы раз такі моцны голас, бы некалі ў
сваім механазборачным.
І тады толькі схамянецца, успомніць,
што ён — пенсіянер.

І ўсміхнецца: «Пенсіянер я ўсё ж малады. Выпраўлюся».
Сход быў не зусім звычайны: калі
раней, як заўсёды, кіраваў парадам
сам старшыня калгаса Яромчык, то
на гэты раз усё выглядала інакш. Старшыню праводзілі на заслужаны, як кажуць, адпачынак, таму ён моўчкі сядзеў у
цэнтры прэзідыума, раз-пораз выціраючы
лысіну насоўкай, а рэй вёў яго намеснік і
першы кандыдат на месца, якое нядаўна
вызвалілася, Патупчык. Апошні чарговы
раз папрасіў увагі і расчулена прамовіў:
— Вы ўсе добра ведаеце, спадары і
спадарыні, хто такі Яромчык Мітрафан
Мітрафанавіч. Не мне вам казаць. Дзякуючы яму ў нас ёсць, так бы мовіць, і плод,
і прыплод. Ці не так, а? Так, так, спадары
і спадарыні. Гэты чалавек заслужыў, каб
і на заслужаны адпачынак праводзілі мы
яго як паважанага, шаноўнага чалавека
і непаседлівага, удумлівага кіраўніка. Ці
не так, а?
— Ды ўсё так! — выгукнуў з апошняга
рада пастух Мацюшонак.
— Ведаем Яромчыка! Наш чалавек!
Свой! — падтрымаў пастуха трактарыст
Сідаронак.
Патупчык павесялеў, яго маленькія
вочкі мітусіліся яшчэ больш, і ён скіраваў іх на віноўніка ўрачыстага сходу: ага,
шаноўны, а я што табе абяцаў? Не верыў? А дарэмна! Усё будзе так, як мы і
задумалі. А да калгаснікаў звярнуўся з
такімі словамі:
— Таму я ўношу прапанову ўзнагародзіць Яромчыка, нашага паважанага
Мітрафана Мітрафанавіча, каштоўным
падарункам. Што за падарунак, пытаецеся? То скажу: гарнітур. Рэч не дарагая,
а яму, пенсіянеру, спатрэбіцца, самы раз
будзе... Ну, хто за маю прапанову?
Прагаласавалі адзінагалосна. Гарнітур
дык гарнітур.
Назаўтра падарунак прывезлі з райцэнтра на двух грузавіках. Пастух Мацюшонак і трактарыст Сідаронак бачылі, як
завіхаліся дужыя хлопцы на разгрузцы.
Першы зморшчыўся:
— А я, пень, думаў, калі галасаваў,
што гарнітур той... гэта самае... трусікі... ага.
— З майкай, — шморгнуў носам другі.
І не адны яны так думалі — усе кал-
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гаснікі. Акрамя Патупчыка. Яму да пенсіі,
дарэчы, таксама мала засталося...
Яна сядзела перад ардынатарскай,
скрыжаваўшы рукі на грудзях, і кожны раз, калі праходзіў побач доктар,
ускоквала, спрабавала нешта сказаць
яму, аднак не паспявала: той хаваўся
за дзвярыма, ніяк не рэагуючы на памкненні гэтай жанчыны. Яна паспявала
вымавіць усяго адно слова: «Доктар...»
І позірк застываў усё на тых жа дзвярах.
Не дужа строгі, мабыць, загадчык аддзялення Мядзведскі на гэты раз выглядаў
суровым, непрыступным. На тое мелася
прычына. Калі б не было — не было б і
ўсёй гэтай катавасіі.
Яна, жонка хворага мужчыны, прыйшла ў сасудзістае аддзяленне па выкліку.
Перадалі ёй праз людзей, каб наведалася. Мядзведскі прыняў ветліва, пацікавіўся, як жыццё, што ўрадзіла сёлета на агародзе, ці вялікую гаспадарку трымаюць.
Калі пра гаспадарку запытаў доктар, у
жанчыны чамусьці ёкнула пад адзеннем.
«Нездарма гэта, ой, нездарма».
— Мы павінны вам паведаміць... і кожны раз мне нялёгка, цяжка гаварыць пра
гэта людзям... што давядзецца... вы не
хвалюйцеся, калі ласка,— Мядзведскі і
сам заўважыў, што жанчына расхвалявалася, і стараўся, як мог, супакоіць яе.
— Тут іншага выйсця няма...
— Што... што здарылася? — па-ранейшаму з трывогай глядзела яна на
доктара.
— Нічога, вы толькі не хвалюйцеся.
Гэта ж жыццё... Іншага выйсця няма. Давядзецца вашаму мужу ампутаваць нагу.
Іначай хвароба...
Яна не дала дагаварыць доктару, сказала надзіва спакойна і абыякава:
— Адразайце. Толькі потым пакіньце
майго мужынёчка ў сябе. У вёсцы бязногі
мужык не трэба... Які з яго толк? Лішняя
валакіта.
Мядз вед скі, пачуў шы та кія сло вы,
аслу пя неў, на ват кры ху раз гу біў ся і
ча мусь ці спы таў, хоць гэ та ні чо га не
мяняла:
— Ён што ў вас, п'яніца?
— Як усе...
— Б'е? Калоціць?
— Хай бы паспрабаваў крануць...
— Тады не разумею я вас, жанчына,
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колькі было пушчана цягнікоў пад
адхон, колькі пры гэтым загінула
немцаў, колькі зброі сабрана. Калі гэта чытаеш, думаеш, як гэта
ўспрымаць — можа ўсміхацца? Як
быццам партызан пасля ўзрыву
павінен сядзець у кустах і лічыць.
Тыповая савецкая рэч, якая прыводзіла да прыпісак...

МЫ НЕ ВЕДАЕМ,
ШТО...

 «Папяровыя справаздачы часта не адпавядалі рэчаіснасці. Пастанова аб узмацненні партызанскага
руху прывяла і да таго, што партызаны пачалі даваць звесткі, якія не
лезлі ні ў якія рамкі. Калі было дадзена ўказанне падлічыць па усіх 199
партызанскіх брыгадах, спецатрадах НКУС і спецатрадах генеральнага штаба Чырвонай Арміі, што
адбывалася на тэрыторыі Беларусі,
атрымалася, што ўсе рэйкі на нашай
тэрыторыі былі ўзарваны да канца
42-га года. А яшчэ, што партызанамі
былі знішчаны ўсе нямецкія афіцэры», — распавёў знаўца архіваў,
гісторык, акадэмік Міжнароднай
акадэміі навук Еўразіі Анатоль ВАЛАХАНОВІЧ. Ён прывёў таксама і
некаторыя іншыя факты:
 Калі Беларусь была вызвалена, створаная камісія на чале з
Лыньковым пачала лічыць, колькі
людзей прыблізна загінула ў Трасцянцы. Былі паднятыя дакументы,
апытаны людзі. Атрымалася лічба
— 504 з паловай тысячы чалавек.
Дакументы з такой лічбай падалі на
стол Панцеляймону Панамарэнку,
першаму сакратару ЦК КПБ. А той
палічыў, што толькі для аднаго лагера 504 тысячы — замнога. У выніку
замест 500 стала 200 тысяч. У самім
Трасцянцы наогул пішуць лічбу 157.
 У 1965 годзе рыхтаваўся указ
Прэзідыума Вярхоўнага Савета аб
узнагароджанні групы партызан з
Беларусі. Да звання Героя Савецкага Саюза быў прадстаўлены партызан Марат Казей. Патрэбна была
фатаграфія Марата таго часу, калі
ён здзейсніў подзвіг (у 14 гадоў). Ада
Іванаўна Казей, старэйшая сястра
Марата, знайшла фота ў сваім сямейным альбоме. Фотаздымак адаслалі ў Прэзідыум Вярхоўнага Савета, пазней ён увайшоў ва ўсе энцыклапедыі. Між іншым, як сама Ада
Іванаўна распавяла Анатолю Валахановічу, гэты здымак быў зроблены
падчас вайны... нямецкім салдатам.
Бацькі Марата былі рэпрэсаваныя, і
ён з Адай жыў у бабулі Зосі. У іх дом
у вёсцы Станькава прыйшоў немец.
Баба яго пакарміла і дала з сабой
у дарогу два яйкі. Тут у хату забег
Марат, немец сфатаграфаваў яго, а
здымак падарыў бабцы.

НЕ ТОЛЬКІ
ПАМІРАЛІ,
АЛЕ І ЗМАГАЛІСЯ
У Гістарычнай майстэрні сёлета выйшлі дзве новыя кніжкі пра
вайну. Першая — «Яўрэйскае супраціўленне нацызму на тэрыторыі
Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай
вайны 1941-1944 гг.». Пра барацьбу
сказана шмат, але ўпершыню падрабязна паказана, што на нашай
зямлі яўрэі не толькі паміралі, але
і змагаліся. На Беларусі быў самы
моцны партызанскі рух, у тым ліку
і самы моцны яўрэйскі партызанскі
рух. Можна ўзгадаць, напрыклад,
атрад Бельскага на Навагрудчыне.
Кніжка ўключае як даследаванні
гісторыкаў, так і непасрэдна ўспаміны сведкаў, каля 20 матэрыялаў у
ёй аўтабіяграфічныя. Яна напісана
на беларускай і рускай мовах. Можа выкарыстоўвацца ў навучальным працэсе.

ДЗЁННІК
НЯМЕЦКАГА
САЛДАТА
Вы хад дру гой кніж кі ў Гіс тарыч най май стэрні таксама можна назваць незвычайнай падзеяй

Кватэрнае
пытанне

УЧОРА І СЁННЯ
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ПОЗІРК

«САПРАЎДНЫ ТВАР ВАЙНЫ

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Шукаю Беларусь

— развёў рукамі доктар. — Іншая справа, каб п'янтос быў. А то ж, кажаце, як
усе... Мы не першы раз ампутуем ногі.
І п'яніцам таксама. Але ж у іхніх жонак
я бачыў на тварах спачуванне, нават на
вачах слёзы...
— Дурныя таму што! — яна сказала
даволі непахісна.
— Выйдзіце з ардынатарскай! — падвялі тады крыху нервы Мядзведскага. —
Калі ласка!
Напаследак жонка хворага яшчэ раз
сказала:
— Калека мне не трэба. Забірайце
сабе.
І выйшла.
Яе мужу нагу ампутавалі. Месяц назад.
Яна першы раз наведалася пасля аперацыі
ў бальніцу. Былі дзеці, унукі, а яна — не... І
вось цяпер усё парывалася нешта сказаць
доктару. Ён рабіў выгляд, што яе не заўважае. Хоць быў па-чалавечы вельмі рады, убачыўшы перад ардынатарскай гэтую жанчыну.
Няхай трошкі пасядзіць. Ён чакаў яе
больш.
Ці мала з-за чаго маглі пасварыцца маладыя муж і жонка Аленчыкі? Надзьмуліся. Не размаўляюць.
А назаўтра ж дамовіліся пайсці ў лес у
грыбы. Прачнуліся яны амаль адначасова — спалі ж, вядома, на розных ложках.
Пятро паставіў чайнік на пліту, пачаў галіцца. Валянціна таксама моўчкі зрабіла
бутэрброды, унесла з кладоўкі боты —
дзве пары.
— Чай піць будзеш?— асцярожна спытаў муж.
— Буду, — адказала ціха, асабліва не
падкрэсліваючы прымірэння, жонка.
Пілі чай моўчкі. Моўчкі сабраліся ў лес.
У дызелі больш глядзелі ў акно.
Неўзабаве лес праглынуў іх абаіх. Першы паклікаў муж:
— Валя-я!
Яна адказала:
— Я тут.
Потым паклікала яна:
— Пеця-я!
А потым толькі і было чуваць: «Валя-я!», «Пеця-я!» Ды так часта, што ўжо
і рэдкія грыбнікі пачалі здзіўляцца: чаго
гэта яны, як маленькія?
Васіль ТКАЧОЎ.
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— упершыню на тэрыторыі Белару сі друку ец ца дзён нік ня мец кага сал да та «22 чэр ве ня 1941 г.
Брэст. У 3.15 ба та рэя пачы нае
стра ляць». Пе ра кла дам дзён ніка салда та вермах та Эберхар да
зай ма лі ся студэн ты лінг віс тычна га ўні вер сі тэ та. Эбер хард фон
Ханкследен пачаў пісаць у 3.15,
калі яго гармата адкры ла агонь,
а на дру гім бе ра зе Бу га га рэлі
Ага род ні кі. Ён па каз вае, як яго
вай ско вая часць ад Брэс та ідзе
на Слонім, потым на Баранавічы,
Кой дана ва, Мінск і гэтак далей.
Тут ёсць і апісанні мяс цовас ці, і
пачуц ці ча ла ве ка, які су муе па
сва ёй жон цы, сы ну, які не хоча
гэ тай вай ны, таму што з-за яе ён
раз лу чыўся з блізкі мі.
— Зараз адзначаецца 70-годдзе
нападу Германіі на Савецкі Саюз.
Нядаўна мы святкавалі Перамогу.
Неўзабаве 3 ліпеня. Ці апраўдана,
што ў нас у Беларусі, якая столькі
страціла ў гэтай вайне, з'яўляюцца
такія кніжкі? Ці можна сказаць, што
іх не павінна быць? — задае рытарычныя пытанні кіраўнік Гістарычнай майстэрні Кузьма КОЗАК.
Адказ на гэтае пытанне можна знайсці як у самой кнізе, так і
пачуць ад людзей, дзякуючы якім
яна па бачы ла свет. У ня мец кіх
сем'ях было не прынята распавядаць пра вайну. Калі на 97-м годзе
жыцця памёр нямецкі матэматык
Эбер хард фон Ханс кле ден, яго
дзе ці, раз бі ра ю чы рэ чы баць кі,
заўважылі стос дзённікаў. Яны баяліся іх разгарнуць. І толькі таму,
што яны ўжо былі ў Беларусі (з нашай краінай іх зблізіў Чарнобыль),
пачалі чытаць дзённікі бацькі. Яны
не хацелі, каб іх бацька паўстаў
як нацыст, і пасля знаёмства са
ста ры мі за пі са мі ча соў Дру гой
сусветнай вайны былі ўпэўнены,
што сталі бацьку ведаць яшчэ лепей і пашкадавалі, што не гаварылі з ім пра вайну.
— Я б назваў гэтую кніжку гісто ры яй паў ся дзён нас ці вай ны,
— заўважае Кузьма Козак. —Тут
не толь кі па да юц ца пад ра бязныя звест кі, ён фіксуе стан нашых салдат. Эберхард піша, якая
тут прыгожая зямля, прырода. І
здзіўляецца, чаму тут так недагледжана... Мы не можам праз дзённік адказаць на ўсе пытанні. Але
тут выступае чалавек, які любіць
жыццё, у якога няма выражанай
нацысцкай ідэалогіі. Ён аддалены
ад узрываў, бо быў у разліковай
ка ман дзе, яму пры но сі лі да дзеныя, а ён рабіў вылічэнні».
Заўважана, што салдат не піша тут пра жа хі вай ны. Кузь ма
Іва на віч узга даў, як быў на выста ве ў Гер ма ніі, дзе вы стаўляліся ліс ты нямецкіх салдат сваім
жонкам з Мінска. Усе гэтыя ліс ты
напоўнены пачуццямі, іх уладальнікі сумуюць і мараць аб сустрэчы
з блізкімі, але нідзе не напісана
пра тое, што адбывалася ў акупаваным Мінску, дзе ў гэты час
тысячамі знішчаліся людзі. Можна
ўз га даць Драз ды, канц ла гер на
вуліцы Шырокай, гета. Можа, немцы свядома адхіляліся, не хацелі
ўспрымаць гэтыя жахі?
У Гістарычную майстэрню яшчэ
дзве нямецкія сям'і прынеслі дзённікі. Адзін з іх належыць ваеннапалоннаму, які працаваў у Мінску,
другі — санітару, які апісваў Мінск і
Гомель у часы вайны, рабіў здымкі.
З аднаго з іх, напрыклад, бачна,
што насупраць сучаснай Акадэміі
навук раней былі так званыя «могілкі герояў» — нямецкія могілкі.
Як заўважыў Кузьма Козак, сёння ў Беларусь едуць нямецкія сем'і
— дзеці тых, хто ваяваў, хочуць пазнаёміцца з дзецьмі салдат, што
былі на другім баку. А такія знаёмствы дадуць шмат тэм для разваг,
дапамогуць усім зразумець, чым
жа была вайна і што трэба рабіць,
каб яна не паўтарылася.
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

Калі ў дагаворы запісана...

М

Ы жывём у вёсцы, гадуем малога ўнука: дачка, дыпламаваны
спецыяліст, уладкавалася на працу
ў Магілёве. Праўда, жыллём яе не
забяспечылі, здымае пакой у чужой
кватэры. Плаціць за яго трэба шмат,
асабліва цяпер, з новым курсам долара...
Ці можа частку расходаў кампенсаваць арганізацыя? На падставе
якіх законаў?
В.Л., Магілёўскі раён.
Так, на дапамогу разлічваць можна,
але пры той умове, што ў калектыўным
дагаворы прадугледжаны дадатковыя ў
параўнанні з дзейным заканадаўствам
палажэнні аб сацыяльным і жыллёва-бытавым забеспячэнні, гарантыі і кампенсацыі, якія наймальнік дае работнікам.

Адпаведныя рэкамендацыі змяшчаюць Метадычныя матэрыялы Федэрацыі
прафсаюзаў Беларусі для распрацоўкі калектыўных дагавораў. У гэтым дакуменце
змяшчаецца макет калектыўнага дагавора, дзе ў раздзеле «Жыллёвае будаўніцтва. Пастаноўка на ўлік і размеркаванне
жылля. Кампенсацыі, ільготы» рэкамендуецца (пункт 3) аказваць матэрыяльную
дапамогу работнікам, якія пражываюць у
жылых памяшканнях дзяржаўнага жыллёвага фонду па дагаворы паднайму
жылога памяшкання або жылых памяшканнях прыватнага жыллёвага фонду па
дагаворы найму.
Прычым памер такой дапамогі можа
быць дыферэнцыяваны ў залежнасці ад
колькаснага складу сям'і.
Віктар САВІЦКІ.

АД КАНСУЛЬТАЦЫІ ДА САЙТАЎ
У Беларусі распачынае сваю работу офіс па правах людзей з інваліднасцю. Яго асноўнай задачай з'яўляецца абарона правоў і інтарэсаў усіх
грамадзян нашай краіны, якія маюць
абмежаваныя магчымасці.
Як сведчыць статыстыка, у Беларусі
налічваецца 504,4 тыс. інвалідаў, пры гэтым, як паказалі сацыялагічныя даследаванні, ці не ўсе яны сутыкаюцца з праблемай безбар'ернага асяродку, а каля 40
працэнтаў інвалідаў паведамілі, што чулі
адмову ў працаўладкаванні толькі з-за
стану свайго здароўя. Не менш вострая
тэма — і атрыманне людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі прафесійнай адукацыі. Між тым не сакрэт: абсалютная

большасць інвалідаў проста не ведае,
куды можна звярнуцца для вырашэння
тых або іншых пытанняў.
Ліквідаваць гэты «прагал» мае намер
новая асветніцкая ўстанова. Як паведаміў
каардынатар праекта Сяргей Драздоўскі,
офіс па правах людзей з інваліднасцю зоймецца падрыхтоўкай спецыялізаваных інфармацыйных матэрыялаў і адначасова
— наладзіць працу юрыдычнай кансультацыі. Апроч таго, не менш важным напрамкам вызначана стварэнне адаптаваных
інтэрнэт-рэсурсаў — у прыватнасці, сайтаў
са спецыяльным наборам колеравых схем
і «агучваннем» тэкстаў для людзей, якія
маюць праблемы са зрокам.
Сяргей ГРЫБ.

ПРА ЭКАЛОГІЮ — У НОВЫХ ТЭЛЕПЕРАДАЧАХ
Паміж Міністэрствам прыродных
рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя і Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніяй падпісаны дагавор аб
стварэнні цыкла з 16-ці тэлевізійных
адукацыйна-асветніцкіх тэлеперадач
на прыродаахоўную тэматыку.
Плануецца, што новыя праграмы будуць выходзіць з новага тэлевізійнага сезона — з верасня. Першыя здымкі пачнуцца ў ліпені. Хронаметраж кожнай тэлеперадачы складзе ад 26 да 30 хвілін.

Не каль кі ме ся цаў та му спе цы я лісты Мінпрыроды распрацавалі для Беларускага тэлебачання 35 праблемных
тэм на прыродаахоўную тэматыку, якія
па жа да на бы ло б асвятляць у но вых
тэлепраграмах. З Беларускім тэлебачаннем дасягну тая дамоўленасць, што
праграмы не будуць насіць вузкаспецыяльны харак тар, а будуць арыентавац ца на са мую шы ро кую гля дац кую
аўдыторыю.
Сяргей РАСОЛЬКА.

