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АД СКЛАДАЛЬНІКА

У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце 12 гадоў працуе 
літаратурны клуб «Ветліца», ж\енамі якога зяўляюцца звьпп ста студэнтаў 
выкладчыкаў і супрацоўнікаў; прыходзяць у клуб іх дзеці і ўнукі.

Дзейнасць клуба рознабаковая. Гэта пасяджэнні; вечарыны, конкурсы; 
выставы і інш. Па выніках дзейнасці к\уба выдаецца літаратурна-мастацкі аль- 
манах «АУЕ» (Адраджэнне^Вера. Еднасць). Выйшла 5 зборнікаў Друкуюц- 
ца члены клуба ў рэспубліканскіх газетах і часопісах; выступаюць на радыё; 
удзельнічаюць у акцыях міласэрнасці і інш. Дадзенае выданне прысвечана па- 
дзеям Вялікай Айчыннай вайны.

Мы адзначаем 65-годдзе Вялікай Перамогі. Гэта падзея з яўляецца яркай 
старонкай не толькі айчыннай; але і сусветнай гісторыі; важным этапам на шля- 
ху выратавання чалавецтва ад «карычневай чумы» XX стагоддзя —  нацызму.

Праз 65 год пасля тых гераічных лёсавызначальных падзей; калі непасрэд- 
ных удзельнікаў і сведкаў становіцца меней; можна пачуць і такое пытанне: які 
сэнс зноў і зноў вяртацца ў тыя далёкія гады; якія сталі для новых пакаленняў 
глыбокай гісторыяй? Адказ можа быць толькі адзін. Мэта вяртання да ваен- 
ных дадзей —  не выклікаць пачуццё нянавісці і помсты ў адносінах да былых 
ворагаў Айчыны; а зусім іншая. Рэаліі нашых дзён; карэнныя інтарэсы народаў 
свету патрабуюць пазбаўлення ад стэрэатыпаў варожасці. У той жа час мы не 
павінны дапусціць; каб разам з нянавісцю адьіходзіла памяць пра тую бездань 
народнага гора і найвялікшую мужнасць нашых продкаў у той бязлітаснай вай- 
не. Тое; за што чалавецтва заплаціла такую непамерную цану; ніколі не павінна 
паўтарыцца! Наша краіна выпакутавала і заваявала права на сваю бяспеку 
упэўненасць у заўтрашнім дні.

Ыасельніцтву Беларусі ў 1941-1944 гадах давялося вынесці ўвесь ця- 
жар нацысцкага акупацыйнага рэжыму, у выніку якога загінула звыш чвэрці 
насельніцтва краіны. Гэтыя гады былі перыядам барацьбы беларускага на- 
рода за сваё гістарычнае і фізічнае існаванне. Выжыць у такіх умовах можна 
было толькі праз жорсткую масавую барацьбу. Менавіта такую барацьбу Бе- 
ларусь прадэманстравала захопнікам і ўсяму свету; назаўсёды замацаваўшы 
за сабой званне «рэспублікі-партызанкі». Каля 800 тысяч патрыётаў у 
гады акупацыі знаходзіліся ў складзе злучэнняў брыгад і атрадаў народ- 
ных мсціўцаў партызанскіх рэзерваў і яшчэ дзясяткі тысяч чалавек -  у пад- 
польных антыфашысцкіх арганізацыях; якія масава падтрымлівала мірнае 
насельніцтва рэспублікі. На франтах Вялікай Айчыннай вайны змагаліся сотні 
тысяч беларусаў Прадстаўнікі беларускага народа ўпісалі таксама свае імёны ў 
гісторыю еўрапейскага руху Супраціўлення.

У пачатку цяперашняга; XXI стагоддзя; мы атрымам шырокі доступ да 
крыніц інфармацыі; адкрылася шмат невядомага раней. На гэтай глебе раз- 
гарнулася нямала дыскусій. Аднак нельга адмовіць таго; што менавіта Савецкі



Саюз выратаваў чалавецтва ад нацызму. I зараз; як і раней; мы схіляем галаву 
перад подзвігам тых, хто перамог фашызм.

У Беларусі больш за 6,5 тысячы помнікаў і брацкіх магіл, якія сведчаць 
пра подзвіг народа ў гады Вялікай Айчыннай вайньц дапамагаюць захоўваць 
духоўную памяць.

Нягледзячы на тое; што зараз надрукавана 10,5 тысячы публікацый, 
зяўляюцца новыя старонкі, якія да нядаўняга часу былі невядомыя. Мы мала 
ведаем пра праведнікаў а наш народ — гэта народ-праведнік, які захаваў шмат 
жыццяўчырвонаармейцаў што трапілі ў палон, яўрэяўі інш.

Мы абавязаны захоўваць памяць пра Вялікую Айчынную вайну, гераізм 
і мужнасць, пра незлічоныя ахвяры беларускага і іншых народаў СССР.

Веды пра Вялікую Айчынную вайну маюць вялікае значэнне для патрыя- 
тычнага выхавання маладых людзей. Менавіта ім належыць будаваць і берагчы 
нашу Беларусь у будучым. Устанаўленне сувязі часоў і пакаленняў —  важнейшая 
частка ідэалагічнай працы, без якой не можа існаваць і паспяхова развівацца 
дзяржава. Гістарычная памяць пра подзвігі гераічных продкаў пра веліч бела- 
рускага народа ў час найцяжэйшых выпрабаванняў 1941-1945 гадоў будзе для 
нашай моладзі крыніцай гордасці, духоўнай апорай і падмогай.

Яшчэ жывуць сведкі вайны, якія сустракаюцца з моладдзю і дзеляцца 
ўспамінамі. Часам ім цяжка ўзгадваць трагічныя падзеі, яны не могуць стры- 
маць слёз. Моладзь вельмі чуйна адносіцца да такіх момантаў суперажывае. 
Некаторыя студэнты ведаюць гісторыю сваёй сямі і могуць расказаць пра дзя- 
дуль і прадзедаў таварышам. Чытанне кніг, удзел у конкурсах вершаў прагляд 
спектакляў і кінафільмаў удзел у вечарынах і акцыях памяці выклікаюць жадан- 
не напісаць уласныя творы, звязаныя з тэмай Вялікай Айчыннай вайны. Такія 
творы асабліва кранаюць студэнтаў паколькі прэзентуюцца маладымі людзьмі 
падчас правядзення куратарскіх гадзін, сустрэч у групах і інш. Многія творы 
надрукаваны ў альманахах «АУЕ». Тэма Вялікай Айчыннай вайны скразная і 
адлюстравана ва ўсіх пяці выданнях. Разам у пяці зборніках надрукаваны творы 
каля 60 аўтараў розных жанраў. Шосты выпуск альманаха цалкам прысвечаны 
падзеям мінулай вайны.

У нас слаўная гісторыя, якая памнажае нашы сілы, імкненне ахоўваць і ства- 
раць тое вечнае і святое, што абаранялі цаной свайго жыцця, ратавалі і перадалі 
нам героі Вялікай Айчыннай вайны. I гэту гісторыю распавядаюць нашы сту- 
дэнты, даносячы яе да сэрцаў і розумаў новага пакалення маладыхлюдзей.



ПДЭЗІЯ

Вольга АДАМОВІЧ

Студэнтка факультэта выдавецкай справы 
і паліграфіі (ВСіП)

Нарадзілася ў 1989 годзе ў вёсцы Парафянава Докшыцка- 
га раёна на Віцебшчыне. Скончьма ў 2007 годзе Парафянаўскую 
сярэднюю школу з залатым медалём і паступіла ў Беларускі 
дзяржаўны тэхналагічны універсітэт.

Першыя вершы пача.іа пісаць у 9 класе. Творы друкаваліся 
ў раённай газеце «Тодныя вытокі»} у часопісах « Дыялог», 

« Репетнтор» .  За ўдзел у рэспубліканскім конкурсе «Аўтограф»  атрымала дыплом 
Міністэрства адукацыі II ступеніў намінацыі « Паэзія»  (2010 г.)

Беларусам

Зазірні ў люстэрка,
Што час адбівае праз шкло.
Шмат уздымаў падзенняў 
У гісторыі нашай было.

Гэта мы, беларусы; 
Непрызнанне цярпелі, прыгон. 
Гэта мы, беларусы;
У вайне аддавалі жыццё.

Гэта мьі; беларусьі;
Талерантнасць сваю збераглі,
Каб жыла Беларусь,
Каб яна не гарэла ў агні.

У руках зараз нашых 
Незалежнасць Радзімы святой.
I стаім мы на варце 
За рост яе і яе супакой.

Трэба мужнасць; адвагу 
Мець у сэрцьі; любоў і давер. 
Да Радзімы павагу 
Мы гэта засведчым цяпер.

Не цурацца ніколі;
Сваёй мовьі; сваіх каранёў 
Каб ісці да свабодьі;
Каб сэрца палала агнём —

Вось задача якая
Перад моладдзЮ; намі; стаіць;
Каб Зямля дарагая
Магла ў шчасці і радасці жыць!

Памяць

Загінуўшым ад жорсткасці 
і нянавісці прысвячаю...

Па прыступках іду;
Што жыццём нашым сёння завуцца.
Прадчуваю бяду;
Быццам зараз яны абарвуцца...



Востры боль, неспакой,
Штосыді душыцЬ; рве сэрца на часткі. 
Памяць сілай сваёй 
Не дае ад зямлі адарвацца...

Памяць мёртвых; жывых;
Тых; што спяць неспакойна і сёння. 
Памяць тых і другіХ;
Што паклалі галовы вайною.

Хтосьціхоча забыць 
I пустыя прыступкі пакінуць.

' Ці хіба можна змыць 
След крывавы тых успамінаў?! 

Перайначу жыццё;
Перакрэслю пустыя прыступкі;
Каб не ўпаў у забыццё 
Мой народ; не забыў тыя мукі.

Мукі страшныя тых; ,
Што ў вайну тут галовы паклалі.
Я хачу каб у душах жывых 
Яны з мёртвых паўсталі.

Наетаеся ГЕРАСІНА
Студэнта інжынерна-эканамічнага 

факультэта (ІЭФ)

Нарадзілася 23 снежня 1991 годау горадзе СмалявічыМінскай 
вобласці. У Смалявічах скончыла 10 класаў, потым пераехала ў 
Мінск іў 11 классе навучалася ў 12 школе г. Мінска. У 2009 годзе 
паступіла ў БДТУ. Аюбіць вандраваць, слухаць добрую музыку, чы- 
таць кнігі, пісаць вершы.

Г \
—  ----------

Вайна
Паміж узшркаў дарога ўецца...
Курган Славы вайной адгукнецца...
Тыя мінулыя дні адышлі ў небыццё;
Як дзяды за Радзіму аддавалі жыццё.

Многія не вярнуліся дамоў 
А матулі ўсё чакалі сыыоў 
Нема крычала матчына сэрца 
Ад нясцерпнае раны вайны;



Але сын ўжо не адчыніць дзверцы -  
У памяць аб ім б'юць званы.
Яны назаўсёды хацелі пакончыць з вайной 
Як з самай вялікай бядой.

Хай жа будзе заўжды 
Мір; спакой на зямлі;
Каб дзеці не зведалі 
Жахаў вайны.

Вікторыя ДАМАСІК

Студэнтка факультэта выдавецкай справы 
і паліграфіі (ВСіП)

Нарадзілася 10 чэрвеня 1991 годаў горадзе Пінску. Базавую 
адукацыю атрымала ў СШ № 15 г. Пінска. Паралельна вучылася 
ў музычнай школе. У 2007 годзе закончыла Брэсцкі абласны ліцэй 
імя П. М. Машэрава. У2009 годзе пасЎпупіла ў БДТУ.

Аюбіць усёшто адносіцца да мастацтва: тэатр> кіно, 
жывапіс, музыку; літаратуру...

гл
--------- -------------------------

Возвраіценне
(трнптнх)

Ошнбкн былые пусть будут уроком; 
Жестокость чужая -  прнчнной слезы...
В нсторнн; в прошлом не столь уж далёком 
Мы внделн ужас фашнстской войны;

Когда умнралн солдаты н детн;
Когда в трндцать восемь была седнна; 
Когда нападенье; как сон; на рассвете; 
Когда вместо жалостн -  лшпь пустота. 

Сраженья; блокады; сгоревшне сёла; 
Охрана штабов н воздушных граннц; 
Войска; отступлення; детн н голод -  
Страшнее в нсторнн нету страннц!

* * *

Отчаянный взгляд -  знак проіцанья с роднымн. 
На сжатых губах; словно снмвол; слеза.
«Ах; только бы пулн; да только бы мнмо!..»
Не людям решать: здесь хозяйка —  война!
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Платок кружевной положнла в кармашек 
Н проводнла днтя на войну.
Был грустнымн краскамн август раскрашен... 
«Мамуль, ты не плачь! Обеіцаю -  прпду!» 

Калнтку закрыв; она знала: вернётся, 
Пройдёт он еіцё по родпмой тропе.
Ей только молнтвой храннть остаётся;
Свечу за него зажнгать в темноте...

Не месяцы — годы ждала она сына,
П сердце'сжнмалось прн внде солдат.
Она его верой своей сохраннла;
Она не забыла его смелый взгляд...

П вот: в саду сльіш тся  скрежет калнткн;
П взгляд чей-то в окна̂  как будто прнцел. 
Дрожаіцне рукн в цвет мраморной хілйткй. .. 
Не сын ~ а немецкнй прншёл офпцер.

М так в каждый дом. Полнцан н фрнцы 
Входйлй; сгоняя во двор всех подряд.
П слёзьц н крнкн; н скорбные лнца 
В толпе тех ндуіцнх в пылаюіцйй ад.

Сгонялн в сарай; а потом по прнказу 
Онн разожглн этот жуткнй костёр.
«П  чтоб нн одна не сбежала зараза!»
П всё! Не деревня -  а чёрный простор...

Солдат; возвратясь нз-за лнннн фронта^
Пдёт к тому дому где мамка жнвёТ;
В пробнтой пнлотке; шннелн протёртой 
Быстрее; быстрее н только вперёд.

«ЖнвойЯ; жнвой! Мамка; как обеіцал;
Я  к роднмому дому сквозь лнвіш бегу!
Да что ж ты на пнсьма мне не отвечала?!
Да ладно... Я скоро тебя обннму!

Я  чувствовал сердцем; что ты была рядом;
Я знал; что ты ждёпіЬ; что скучаешь по мне.
Как будто храннмый с небес чьнм-то взглядом 
Я выжнл в безжалостной этой войне.

Платок кружевной; словно крестнк;
Храшіл. Он всегда не разл^шен со мной,
Как будто не годы прошлн; а столетья —
А он всё по-прежнему пахнет тобой!



Ведь май на дворе! Сад уже расцветает?
Там, помнншь, когда-то бьіАа карусель!
С мальчншкамн мы; как воробышек стая, 
Забраться пыталнсь на папнну ель...

Родная; я блпзко! Я там; за межой 
Валялся в пылн н кровавой земле.
Н вот нду к чнстой; святой н родной!
К спокойным рассветаМ; хрустальной росе.. 

Мннуты осталнсь... Я знаю: увнжу 
Просторную церковь н хутор родной!
Я с каждой мннутой всё блнже н блнже...
... Неужто забыля дорогу домой?!

Не мог.... Здесь была длнннокосая нва...
А рядом две лавкн н снннй забор.,.
АХ; что же тьі; сволочь —  война; натворнла? 
Да чем же нм; гадам; мешал этот двор?!

Вот этн рунны пропнтаны детством,
Вот эта трава еіцё помннт меня.
Ах; мамка; я думал: прнду -  будем вместе... 
Мамуля; а где хоть могнлка твоя?!

Я лшпь потому выбнрался нз ада 
Н между боямн я грезнл о том;
Что после войны буду с мамкою рядом;
С победой прнду в свой роднтельскнй дом. 

Не может быть в жнзнн больнее лншенья; 
Мннута сраженья не такуж страшна:
С простреленным телом возможно спасенье;
Но с умершнм сердцем -  уже ннкогда...»

Прнннкнув к земле той сгоревшей деревнн; 
Где сердце осталось на время войны; 
Смывая слезамн с рук пепел деревьев;
Он чувствовал тяжесть кровавой землн... 

Такнхже; как он; былн тысячн воннов:
Медаль на грудп; ну а в сердце тоска.
Н каждому было н горько; н больно 
Узнать; как Победы цена велнка!



Аляксандр КАПСАРАЎ

Нарадзіўся ў горадзе Орску ў 1944 годзе. У Беларусі жыў на 
радзіме бацькоўу Гомелі іўМагілёве, дзе законныў школу і Магілёўскі 
машынабудаўнічы інстытут.Асвоіў прафесіі слесара, фармоўшчыка, 
токара} вадзіцеля, радыётэхніка і радыётэлеграфіста і інш. Тры 
гады служыўу Савецкай арміі. Паразмеркаванні накіраваныў Мінск 
на Вопытны завод. Супрацоўнічае з МТЗ. Кандыдат тэхнічных 
навукстаршы навуковы супрацоўнік кафедры «Дэталі машын і 
ПТУ». Мае больш за 15 укаранёных вынаходстваў. Аітаратурнай 
творчасцю займаецца поруч з матэматыкай і фізікай.

Когану Павлу, 
автору «Врнгантаны»

II твёрдый стнх н габкое перо 
Бекам передавалн наудачу 
Те юнопш, чей геннй не оплачен, 
Комуудач, увы, не суждено.

Но полнокровно; гласнымн пропнтан 
Л-іялюдныхмест средн большнх полян 
Откованный для пнра н для бнтвы 
Могучнй слог; любовью оспян.

Нет слову нп преград п нп обочнн. 
Бек дневнпковый кончплся давно.
Оно ложнтся горлом многоточнй 
Б газету телевнзор н кнно.

В некролога; но только не в проіденья. 
Взорвётся с комсомольского лнстка 
Граната слов... Встравалн нз траншен 
Поэты для последнего броска.

Граната слов. Нет ордена в петлнце,
Н этпм строчкам не прнстала лесть. 
Прнслушайся: грохочет колеснпца;
В которой гнев; забвенне н честь!

А паруса? А ветер; что на север? 
Акапнтан; кто «не дождавшнсьнас... ?» 
Пныхуж нет...; но перегружен Сервер: 
«Спаспте душн»; как спасалп Вас!..

Попутчнк
Попутчнк стар. Костюм нз твпда. 
Солдатом был. Стал пнвалпдом;
II  обнажённой белнзной 
Смотрелрукав полупустой.

До дачн -  роіца да поляка...
Хмелён весенннй воздух пряный!

Он утомнлся. Путь не блпзкпй. 
Нашёл пенёк под снегом ннзкнй; 
Смахнул снежок. прнмял валежннк; 
Прнсел на лапннчек несвежнй;

Рюкзак развязан; «Беловежской» 
Налнт стаканчнк той; Здоровой;

Огромной; правою; последней...; 
Её не тронул край передннй;
На той; на той... передовой.

-  «Ну что ж; отметнм... по одной?»
-  «Ато!? Ёіцё пока есть снлы».
-  «Скажн сосед; как это... было?»
-  «Да; ... воевал; но не герой».
Мой первый бой -  последнпй бой.

Забот немало; нет покоя.
Мой брат недавно; упокоен;
Н дом осел...; еіцё весной он.
Сам -  одннокнй -  холостой.
Таков он наш... последнпй бой.



Но лучпхе отвлекнсь; послушай! 
Как; перестронвшмсь, клннком; 
Летят; летят лебяжьн душп 
Н клювы светятся дымком.

й  всё -  туда же; всё -  туда же; ' 
На тёплый отсвет янтаря;
Где распушась крылом лебяжьпм 
Нм отклнкается заря.

А следом этпм клнкам редкнм, 
Сопровождая мах крыла 
Кудахчут дачные наседкн 
Н душу рвут колокола».

Замолк. Легкн его пожнткн. 
Скрнпучн петлн у калпткн. 
Дымок. Капуста на обед.
... Да лебедей... свнстяіцйй след.

Ганна КУЛІКОВА

Студэнтка факультэта выдавецкай справы 
і паліграфіі (ВСіП)

Нарадзілася ў Магілёве. Скончыла сярэднюю школу №31. Там 
пачала пісаць вершы пад кіраўніцтвам настаўніцы Мікалуцкай 
Жанны Мікалаеўны. У 2009 годзе па̂ тупіла ў Б Д Т К  Зяўляецца 
членам літаратурнага клуба «Ветліца», удзельнічае ў гульні 
« Што? Д зе? Калі?», конкурсе «Студэнцкі дэбют», фестывалі 
«Студэнцкая вясна - 2010».

Думкі пра вайну...

ЯведаЮ;
Што было 3 ТЫМІ;
Хто жыў у сорак першым...
Я памятаць буду іх дзеі,
Напішу пра іх свае вершы;
Урокам жа будзе Гісторыя;
Якая дае нам надзею 
На непаўторнасць той жудасці...

Мы можам імкнуцца да мудрасці 
Ці да светлага шчасця;
Якое скрозь цемру праб ецца 
I застанецца з намі ...

Але памятаць мы павінны,
Якою цаной заплацілі за гэта 
Нашыя дзедьі; што былі падлеткі 
У сорак першае лета.
Іх дзеі ў памяці нашай
Нясуць святло незгасальнай якасці
Ды словы падзякі; уздзячнасці...
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Усё гэта — заўсёдная 
Праўда народная,
Шчырая, вечная..
Яна не згасае ў вечнасці — 
Адраджаецца песнямі, вершамі... 

Дарэчы, не ведаю 
Колькі слоў сказаць мы павінны 
Тым; хто ахвярна змагаўся,
Тым; хто ў зямельцы застаўся,
I заваяваў Перамогу Вялікую свету ...

Але толькі адно прыходзіць шчаслівае..
Гэтыя словы: «ШЧЫРА ДЗЯКУЮ; МІЛЫЯ!»

Настасся Лісоўская

Студэнтка факультэта выдавецкай справы 
і паліграфхі (ВСіП)

Нарадзілася 10 мая 1991 года ў Полацку. Сярэднюю адукацыю 
атрымала ў Полацкай дзяржаўнай гімназіі № 1 імя Ф. Скарыны. Не- 
аднойчы спрабавала сябе і ў музыцы, і ў выяўленчым мастацтве, але, 
магчыма, лёсам было наканавана атрымаць сапраўдную асалоду ад 
сяброўства з беларускай літаратурай. У2009 годзе паступілаў БДТУ

-  Пачакаем.
-  Нельга. Ужо грыміць.
-Ведаю... але...
-  Мы разам, а значыць,
Перамога на нашым баку.

Тут; на вайне; ён -  безыменны, 
Ідзе па полі зноў салдат,
Нібы праз калідор крывавы, 
Ухева, управа крок -  разрад...

Іскрынку ловіць шэрых воч 
Таварыпц хутка абдымае; 
Крычыць, не верыць, што навекі 
Дзяцінства сябра пакідае.

У ЗЯМ/ІЯНЦЫ 
(трыпціх)

Два сябры ў зямлянцы

-  Трэба ісці.
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Цяпер не зможа адрачыся 
Яго ўжо злосная душа 
Ад «дыялога» са зверам-немцам; 
Не спіць; чакае зацішша,

Маці і дзіця ў зямлянцы
~ Мама, даражэнькая!
-  Не плач, цішэй.
-  Мне страшна
Там шмосьці грыміць.
-  Я  цябе ніколі не пакіну.

Зямля ўжо не пад ыагамі,
Кудысь апошняя хвіліна 
Кругамі праз яго ідзе.
Ён робіць крок назад -  і міна.

I  д а  м а л о г а  б я ж ы ц ь  м а ц і; г 

У в іш н ё в ы м  к а м п о ц е  к р ы в і 

С я д зіц Ь ; д р ы ж ы ц ь  ад  п р ы г а в о р у  

I  ў з н ім а е  з д у м к а й  б р о в ы .

Зачараваны нейкі злоснік 
Узяў «жалезныя нажніцы», 
Малому адной рукой толькі 
Адрэзаў для жыцця крыніцы.

Дзяўчына і хлопец у зямлянцы
-  Чуеш?
-  Зноў грыміць.
-  Зноў... умяне 
/\рэннае адчуванне.
-  /\арэмна} каханая,
Бо я з  шабой.

Як павуціннем белым-белым 
Накрыла іх рэальнасць гэта.
Яна -  вясковая дзяўчына... 
Імгненне -  выстрал. Вайны мэта.
Убачыць ён надзеі позірк 
У дзявочым твары ўсё ж паспеў. 
Магутнасць знікла; замест веры 
3 явіўся воўчы дзікі спеў.

Што засталосяўхлопца?
Зусім без сэнсу лёс зламаны; 
Вайной і ворагам нікчэмным 
Яму; шчасліўцу дараваны.
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Галіна ЛУКША

Госць клуба

Нарадзілася ў 1934 годзе, у вёсцы Зарэчча Аапіцкага сель- 
савета Асіповіцкага раёна Магглёўскай вобласці. У гады Вялікай 
Айчыннай вайны была вязнем. У 1952 годзе скончыла Аапіцкую 
сярэднюю школуу 1957 - Беларускі політэхнічны інстытут па 
спецыяльнасці інжынер хімік-тэхнолаг сілікатнай прамысловасці. 
Працавала 1957-1959 гадах у Чэлябінску ва Уральскам 
філіяле акадэміі навук СССР. 3 1959 па 1993 год працавала ў 

Маладзечанскім будаўнічым трэсце на заводахЖБК і ва ўпраўленні на пасадах галоўнага 
тэхнолага, начальніка вытворчага аддзела, начальніка лабараторыі.

Вершы не друкавала, піша з 1998 года. Пенсіянерка. Удава, мае дзяцей,унукаў} праўнукаў.

г\
--------- -------------------------

* * *

Мы завяршаем подзвіг-сказ,
Мы — дзеці, вязні той вайны. 
Былінай адыходзіць час,
I мы з тае пары — адны.

Салдат, што з Брэста пачынаў, 
Што першы ў крэпасці ляжыць, 
Што безыменна прападаў 
Што шчэ ў кліне не ляціць — 

Нам помнік — родная зямля,
Кут вечньг, сэрцу дарагі,
Беларусоў адна сям’я,
У космасе — бягі-кругі...

I прыціскае да грудзей — 
Усім хапае месца тут —
I прашчураў і усіхлюдзей, 
Хто зберагае родны кут. 

Мая гарэтная зямля,
Заўчасных тут напластавана,
А колькі лётае каля 
Ад пажарышчаў планаваных.

I немаўлятачкаў святых,
Ні перад кім не вінаватых. 
Біць супляменнікаў сваіх? 
Зямлёй у космасе пачатых...

Зацюканая дабрыня.
Час над бяссмерцем працаваць.
Прагрэс ілюдскасць — вышыня,
Жыццё, каб жыць, не выжываць.

4.02.2005 г.

Курган Спавы
На кургане цвіце сасна,
У руках яе заўсёды свечкі, 
Распальвае іх вясна,
Як плату за чужыя спрэчкі. 

Нібыта з глыбіні лясоў 
Ад партызанаў неадпетых 
Лунае дух барацьбітоў 
Што збераглі Радзіму Свету.

На Курган Славы ўзыдзі,
Застанься нараўне спакою,
Зямля на вышыні душы 
Сувымяральна з вышынёю.

Таму ёй вечна памятаць 
Травінкай кожнай, багнай кожнай: 
Раз аднойчы гінуць можна,
Скажы — устануць паміраць.
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На каравуле з ёй стаім 
Сумлення ля бярозау соснау 
Айчыну беражом пры тым 
I ўсю зямную людскасць вёснаў

Мігаюць зоркі ў цішыню,
Як вочы слаўнага Сусвету 
Сніць Курган Славы дабрыню 
Нятленнай памяцю планеты.

■11.02.2005

Трохвугольнік

Трохвугольнік! Шчасцяколькі! 
Вестка добрая-надз ея,
Як прамень ад блізкай зоркі 
Абяцае, душу грэе.

Бядою вёска гаманіла; 
Збягаліся пачуць; што піша, 
Радасць у далоні біла — 
Зявілася і наша крыша.

У кас той слаўны трохвугольнік; 
Чаканы безнадзейна доўга 
3 канцлагера — ў тунэлі промнік - 
Засмяяўся ля парога.

Не ўсе; што разам гаравалц 
Ажьш па сваіх хатах.
Наўрад ці іх шукаць спяшалі 
Вызваліцелі- салдаты.

Няхай сабе; абы жывыя.
Жыў чалавек і жыць застаўся.
Не бядьц хай боже крые;
Ён дабіваў ты вызваляўся.

I вось! Праз шэсцьдзесят гадоў 
Трохвугольнік друкаваны;
Як вестка светлая з франтоў 
Татуля; мне прэзентаваны.

Напамін; што памяць ёсць! 
Айчына родная не кіне; 
Подзвіг і святое штось 
Часы яднае; не загіне.

15.05.05 г.

Песня жыцця

Дачакаліся — прыйшлі; 
Вярнуліся... Нашто аддалі?
Ды гэта после; мо калі;
Цяпер у радасці спявалі; 
Рамонкамі ўслед кідалі.

Малады хлапец — салдат 
Струной-гітарай завалодаў 
У гурт сабраў сірот-дзяўчат — 
I вечарына з тых нагодаў. 

Радасць; шчасце цераз край;
Душа; забыўшыся; спявае; 
Маладосць; жыццёвы рай —
Сама сябе апераджае.

Колькі радасці ў адну — 
Вызвалены абаронцы; 
Пераступілі праз вайну 
Рэха абганяе сонца.

I лунае з веку ў век 
Шчасце жыць на белым свеце; 
Тады спявае Чалавек;
Як Мір на сонечнай планеце. 

Песня сабірае хор 
Пахнюткі; бы душы цвіценне? 
I неадступна мкне да зор;
Да іх таемнага значэння. 

Хваля ў чалавечы рост 
Адзіным подыхам з яднала 
Будучыню і ўчарашні хвост;
Што «Кацюша» адкрамсала.

Але і хуценькі адкат — 
Водгук валацугі-смерці;
Які з пажарышчамі лад?
Шчэ не хаваны кожны трэці.



Ужо і слёзы не цякуць,
За смерці час жыццё ў адказе. 
Чаму заўчасна людзі мруць; 
Чым апраўдаць ў кожным разе?

7.05.07 г.

Векавечныя помнікі

Усё памлела навакол
Пад летнім сонейкам пякучым;
I гнецца лісцейка на дол 
У сумным роздуме дрымучым.

Ды неяк разам пацямнела; 
Паўнеба хмара заняла;
Віхура збоку наляцела; 
Закружыла; замяла.

Усе травінкі; лісце дрэваў 
Загаманілі; загулі;
Путаючыся ветра рэваў 
I тулячыся да зямлі.

Вось першыя дажджынкі-дзеці 
Вялікія і па адной 
Насцігнулі Зямельку-Маці 
I ўлягліся на пакой.

А мьі, блазнота ўся малая,
Бягом па хатаххто куды.
Матуля дзверы адчыняе,
Крычыць: «Хутчэй СЮДЫ; сюды». 

Як куранят нас сабірае,
Крыху прамоклых ды ўсіх;
У печы юшку зачыняе;
Пярун каб часам не насціг.

А вецер круціць і рагоча;
Гром грыміць над галавой;
Ён быццам перунамі хоча 
Расчыніць; што над табой.

У вокны б ецца і шчыруе; 
Палошча неба ўсё падрад; 
Пэўна радасць падаруе;
Бо чысціць агарод і сад.

А нам; сабраўшыся ў хаце;
Душой прыемна адчуваць 
Спакой цяпла ля роднай маці...
Хоць нічагуткі не відаць.

Ды памаленьку ўсё сціхае;
Гром бурчыць ужо здалёк;
А неба зрэдку палыхае;
Дождж супыняецца. Прамок 

Лісточак; лес; сЦдок; лужок;
Зямля і не6а; каласок 
I травінка-муражынка;
Нават рэчкі беражок.

Сонца раптам азарыла 
Усю зямную прыгажосць 
I каронай адарыла 
Небасхіла маладосць.

Заігралі краскі неба 
На ўтоках прамянёў 
Шчэбет птушак; гоманхлеба 
Каля вымытых садоў.

Нахлашч вокны; дзверы ў хаце! 
Водар кветак дажджавы;
Звон птушыны; смех дзяціны! 
Поўна неба сінявы!

Бягом па навадзях мурожных! 
Пляскочаш басанож мурог!
I неба ў лужынах дарожных;
А пырскі радугай з-пад ног!
I спеў душы сярод трывог.

Спакон вякоў усё так было. 
БылО; ды зеллем парасло...
А гэта бытнасць векавая 
Нам помнікам і прабывае.

Аюты 1998
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Память о войне

Мнр меняется... Меняемся н мы.
Но знаем, г
Что сквозь время пронестн должны 
Ту память,
Что в сердцах людей 
Жнвёт н наполняет смыслом 
Мгновенья тех суровых дней.

Бедь время это -  это ЖНЗНЬ всех тех, 
Чьн нмена вовекн нскупают 
Тот ВСЕМНРНЫЙ грех.

Нельзя забыть о нём ннкак: 
О н-Ж Н ЗН Ь...
Свершнлся он не просто так.
Ведь погнбалн же за что-то?

Не правда лн? Ведь это не пустяк?
Ведь война для многнх -  
Н начало жнзнн; н её конец.

О другом не зналн,
Но мечталн...
Поступалн так; как поступал отец.
Просто жнлн; воевалн...

Война -  велнкая утрата.
Война -  болыная боль,
Не ждавшая взросленья брата;
Не говорнвшая; когда последннй бой. 

Не будем забывать об этом.
Н подойдя к рунне нз камней,
Услышнм; как поют онн дуэтом 
О со бытнях мннувшйх дней.



Пусть отголосок этой песнн еле слышный, 
Прочувствовав его,
Мы пронестн должны 
Ту память;
Что в сердцах людей 
Жпвёт п наполняет смыслом 
Мгновенья тех суровых дней.

Путь к мечте...

Совсем юнцом он был,
Когда прнішшсь взять в рукн автомац 
Совсем юна она была,
Когда оделась в беленькнй халат.

Пх две судьбы слнлнсь в едпный путь;
Как множество другнх;
Лншь пройденный совсем чуть~чуть;
Не знавшнх болн от потерн блнзкпх н родных.

Пх путь дать выбор нм не мог.
Пх гр ёзы н мечты 
Упалн с неба в свежнй ров 
Н  былн спрятаны в бннты.

А он нн разу не впускал в душу намёк,
Как не могла н знать она,
Что палец ляжет на курок,
Что вдруг найдутся снлы вытаіцнть бойца..,

Не раз он прнкрывал свонхребят,
Не раз она сшнвала ннтн жнзней...
Боролпсь за одну нз всех наград -
За мнр; в котором пх мечты опять возннкнут.

А как же звать Его, ЕЁ?
Онн пмеют множество нмён.
А путь; который все онп прошлн;
Зовётся коротко -  войной...

Отдав так много снл н пережнв утрату 
Онп вернулн всем возможность вновь мечтать, 
Отвоевалн главную награду 
Позволнвшую людям выбнрать.

Цена победы очень велпка;
П заплатнлн за неё сполна,
Поэтому теперь наш долу чтоб Он нлн Она 
Не зналп больше; что за путь такой война...
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Та победа нужна была мнру!
Там кругом былн смерть п потерн,
В нас — усталость; валпвшая с ног;
А войны ж мы совсем не хотелн — 
Нднот лншь желать её мог.

Но Победа нужна была Мнру— 
Честь должна была мразь укротнть. 
Н нельзя забывать в это веру — 
Без неё не смоглн победнть!

Н так больно бывает мне вндеть 
Колкнй взгляд на тех старых солдат. 
Нет! Нельзя даже в мыслях обндеть 
Мнр спасавшнх не радн наград!

В том аду онн сердцем позналн 
Жпзнн ценностП; нх красоту 
Н другнм; как смоглп; передалп; 
Чтоб любплп Ум; ТруД; Доброту. 

Это людп когда-то псполняТ;
Войны вместе совсем пзведут; 
Добротой свон душп наполнят 
Н по умным дорогам пойдут.

Вот тогда мпровые проблемы 
Н без войн можно будет решать 
Ведь за пх нсполненпе все мы 
Перед Богом должны отвечать!!!

09.05.2006 г.

Была ў нас адна Перамога
Была ў нас адна Перамога;
Адно вызваленне былО;
I гора тады ля парога 
Па-рознаму ўсюды жыло.

Вар яцтва ў той час бушавала 
Другою сусветнай вайной — 
Зямля ўся балюча стагнала; 
Залітая потам; крывёй. 

Дыбілася мора вадою 
I неба рычала агнём;
А смерць ўсё знішчала сабою;
У страшэнным абліччы сваім.

3 лепшаю часткай людскою 
Беларусь у тым кашмары была. 
Яна мужнасцЮ; усёю сабою 
Перамозе той многа дала.

Была і Амерыка з намі 
(Без яе б Перамозе не быць);
А канадцы ўліліся ў бойку самі;
Каб прагрэсу людскому служыць.

У тым смерчы сцяною адною 
Мы супраць фашызму былі 
3 мэтай вялікай святою 
Перамогу над ім здабылі.

А таму непрыстойна спрачацца — 
Перамогу па частках дзяліць;
Бо з фашызмам ахвярна змагацца 
Ішлі лепшыя людзі; каб быць.

09.05.20072.



Вайна з душы маёй глядзіць

Каб беларускасці святой 
Маглі аддаць мы гонар свой;
Каб самастойнасць ва ўсім 
Надаць Радзіме назусім...

09.05.2008 г.

Войны ў мінуяым трэба пакінуць

Я вайны кожны міг адчуваю;
Яе раны ў пакутах нашу.
Вось чаму ўсіх людзей заклікаю 
Жыць без войнаў — душою прашу. 

Азірніцеся ў дымку мінулых, ' 
Безупынных крывавых вякоў.
Там знайдзіце сваіх вельмі чулых 
I зыходных для вас сваякоў 

Яны боАын не жылі; ваявалі 
Там з пакутамі ў бойках ліхіх;
Усю сутнасць тых боекгіазналі 
У змаганнях са зброяй другіх.

Продкі змогуць маўклівай сцяною 
3 тых вякоў перад намі паўстаць; 
Каб з суроваю праўдай сваю 
Нам наступную думку сказаць: 

«Не сячыце сякерай Планету 
Яе нельга ніяк руйнаваць;
Бо ад Бога яна. Усяму свету 
Трэба разам яе зберагаць!

Для таго ў намаганнях стварыце 
Звышмагутны сяброўскі закон.
У ім прыстойна вы ўсім пакажыце; 
Як павінен яднаць людзей ён.

Ды так; каб родныя ўсе мовы 
Нам з павагай ва ўсім зберагаць;
Бо ад Бога ў іх ёсць павучанняў асновьц 
Як жыццю сэнс прыстойны даваць.

I шляхі для ўсіх адшукайце;
Як няцеснай Планету зрабіць; 
Па-кітайску вы згоду стварайце; 
Каб утульна ў агульнасці жыць».

Пакуль жыву пакуль дышу 
5 э.‘іЬ той вайны ў душы нашу. 
;лна з асколкамі туды 
Агнём убіта назаўжды.

Але не проста там сядзіць; 
А сочыць пільна і глядзіць; 
Каб мы па Розуме жылі; 
Не ваяўнічымі былі.
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Перамога
65 гадоўужо мінула,
Сэрца, здаецца, не плача ўначы,
Але колькі людзей вайна падманула. 
Успомні ты і падлічы.

Многа маленькіх дзетак забіта, 
Якія не здзейснілі мар.
Нехта з іх жадаў цацку-камету 
Нехта — паветраны шар... 

Хачу ў партызаны; хачу! 
Крычаўхлапчук салдату 
Бо немцы забілі мамку маю;
Татку майго і брата.

Хачу я помсціць за родных сваіх, 
За лёс Беларусі і долю.
Хачукаб быў толькі мір на Зямлі. 
Вайны не было ніколі.

Пайшоў на вайну ...
I не баяўся смерці,
Хацелася яму адпомсціць за народ. 
Ён сын Зямлі;Сын Беларусі.
Радзімы нашай патрыёт.

Ваяваў ён зімой і летам,
I ў спякоту і ў мароз.
Праз цяжкі час; нялёгкі лёС;
Да нас ён перамогу нёс!!!

Вайна...

Вайна....
Чаму такая жудасная ты???
А  колысі жыццяў ты забрала ?! 
Мне б палічыць!
Дык часу вельмі мала...

Колькі люду палягло!!!
У  п аляХ ; к р ы в ё й  зал ітьіХ ; 

К о л ь к і х л о п ц а ў  м аладьіХ ; 

З а с т а л іс я  ін в а л ід ы !

Мой прадзед на вайне быў 
Міхаілам зваўся.
Куляй быў параненьі;
А л е  ж ы ц ь  з а с т а ў с я ! !!

Расказваў прадзед... гэтай 
Вайны жахі; як немцы 
Здзекаваліся з людзей 
Палілі хатьі; дахі...

Казаў што жанчынку адну.
У хляўчуку закрылі 
Хлеўчук саляркай аблілі;
А потым... падпалілі!!!

Ды многіХ; многіх так людзей 
Фашысты катавалі.
Бацькоў палілі і дзяцей;
Іх  жыцці адбіралі...

Як цяжка думаць... 
Сэрца дутае ад болю... 
Мая Радзіма Беларусь; 
Навекі я з табою...



Наталля СЯДЗЕ/ІЬНІК
Факультэт выдавецкай справы 

і паліграфіі (ВСіП)

Зыпускніца 2009 года. Усе пяць год была актыўным удзель- 
нікам літаратурнага клуба «Ветліца».

Маці салдата

Чорны цень на сцяне нерухомы,
Коаькі часу ён тут — не злічыць,
Гэты вобраз да болю знаёмы:
Гэта маці салдата сядзіць.

Пачалася вайна нечакана;
Немец мусіў усё знішчаць.
Маці з сынам вяла размову;
Ён сказаў: « Я  пайду ваяваць! 

Хопіць гэтым бязлітасным ворагам; 
Спальваць вёскі; людзей забіваць;
Каб паветра не пахла порахам;
Я жыццё сваё згодзен аддаць!»

«Мой сыночак; табе з маленства 
Я  пяшчоту дарыла; любоў 
А цяпер ты мяне пакідаенц 
Невядома на колькі гадкоў». 

Абняўяехлопец: «Матуля;
Пайду; ты мне выбачай.
Вайна скончыцца; я і адразу 
Вярнуся дадому — чакай!»

Столькі дзён і начэй бяссонных; 
Пасівелі зусім валасы; 
Шмагмаршчынаў на твары зявілася; 
Зніклі рысы былой красы.

Вось і восень прыйшла залатая;
3 жахліваю весткай на крылах... 
Сядзіць маці; нібы нежывая;
Халадок прабягае па жылах.

Страшэнньі боль сціскае грудзі; 
Самотак дыхаць не дае;
Сыночка побач больш не будзе; 
Забілі немцы на вайне.



Аляксандр ХОЛАДАЎ
Студэнт факультэта тэхналогіі 

і тэхнікі лясной прамысловасці (ТТАП)

Нарадзіўся ў 1989 годзе. Вучыўся ў СШ № 42 і № 19 горада 
Мінска. Нгад’емныя складнікі жыцця: кінематограф> ваенна- 
гістарычная рэканструкцыя, музыка, фатаграфія. За ўдзел у 
рэспубліканскім конкурсе «Аўтограф» атрымаў дыплом Міні- 
стэрства адукацыі I ступеніў намінацыі « Паэзія»  (2010 г.)

Военным корреспондентам

Войну мы вйдйм нх глазамн...
Её поблекпшй, тусклый свет;
С его последнпмп часамп 
Н с начннавшпмп рассвет.

Здесь в кадре -  смерть;
Здесь в кадре -  ярость;
Здесь -  отдых, неглубокнй сон; 
Н преждевременная старость 
Тех; кто от смертн был спасён. 

Немало было нх на фронте;
Не меньше гнбло; чем нных...
Н легкомысленно не троньте 
Честь летопнсцев фронтовых;

Кто шёл в атаку с обьектнвом; 
Ауходнл; оставнв след 
Несохранённым негатнвом; 
Как память уходяіцнх лет;

Не думал о людскнх наградах;
Там было просто не до ннх...
Он меж разрывамн снарядов 
Ппсал нсторню жнвых.

Жнвых... Что значнт это слово;
Одну лп жнзнь в прнвычном дне?
Нет; не одну: воскреснут снова 
Дотла сгоревшне в огне.

Воскреснут в строчке; песне; слове 
Н в фотографнях войны 
Под Мннском; в Кневе н Пскове 
Отцов достойные сыны.

Но не забудем н о людях;
Что память нашу сбереглн.
Н те; кто есть; для тех; кто будет; 
Нсточннк Правды обрелн.

* * *

Раздалн всё: оружне; патроны; 
Гранаты на ремнях внсят уже;
Н снова в бой уходят батальоны;
Чтоб смерть разбнть на дальнем рубеже.

Она везде -  за обгоревшнм танком;
За выбнтымн окнамн домов;
За опрокннутым от горя полустанком; 
За пеленой; где не хватает слов.



Не нужно слов -  осталась только яросгь... 
Она в обоймах; на концах штыков.
II  лшпь одна задача нам осталась: 
Спастн весь мнр от проклятых оков...

Н мы уйдём туманом предрассветным, 
ВернёмсЯ; лншь улягутся разрывы.
А тех; кто здесь; мы проснм о заветном: 
«Не предавайте нас; пока мы жнвы!»

Он был последнпм на планете;
Нхо былубпт на той войне.
Когда весна на этом свете;
Погнбнуть тяжело вдвойне^

Над домоМ; где упал он мёртвым; 
Давно уж реял белый флаг;
Рейхстаг разбнт обстрелом плотным; 
Остался предпоследннй шаг...

11 выстрела нпкто не слышал: 
Повсюду радостный салют. 
Бьп\человек -  н вот; не дышнт;
11 шісьма больше не дойдут.

Всего лшііь час назад; в атаке;
Он мог; схватнвшп пулю в грудь;
В безжалостной последней драке 
Упасть п навсегда уснуть.

Но всё нначе: мнр спасенный 
Не до конца еіцё остыл 
Н вместо ордена солдата 
Последней пулей награднл,

Пусть этот случай помішт каждый; 
В нём вся безжалостность войны: 
Она; начатая однажды;
Не прнзнаёт своей внны.

Четыре года погнбая 
В полях; окопах под огнём;
В страданьяхверувоскрешая...
Мы снова вспомнплп о Нём.

Он был с солдатамн под Ельней;
Он укрепляЛ; являя крест...
Весенннм днём в берлннском парке 
Намслышптся: «Хрпстос Воскрес!»

* * *
Говорят; что «пережнлвойну»...
Знаю лншЬ; что пережнл себя.
Не оставшпсь нп в каком плену;
Продолжаешь; жнзнп не любя 

Как любнтЬ; кого н почему;
Еслн в сердце -  сломанный штык-нож?
ГоворяТ; что «пережнл войну»;
Что теперь еіцё пережнвёшь?

Что там было; сможешь лп сказать;
Тем; кто не бьы там н позабыл;
Ялп даже не хотел н знать;
Постыдясь за свой угасшнй пыл?

Я хочу; чтоб ты вернулся вновь 
К новой жпзнн; прерванной вчера;
К бою за надежду н любовь;
Что б нн говорплн доктора.

Гот день нас громом оглушнл; 
Но не орудпй п разрывов... 
Лштгь тшішны осевшей пыль 
Буднла тех; кто былн жіівы.

11 нз-под каскн посмотрев 
На солнце; вставшее навекіц 
СопілН; надежду отогрев; 
ёподской беды лпхпе рекн.



КАЦЯРЫНА ЦІХАНКОВА

Студэнтка .іесагаспадарчага факультэта (АГФ)

Нарадзішся у 1992 годзе ў горадзе Крычаве Магілёўскай 
воб.шсці 3 дзяцінства вызначсскася цікаўнасцю. Аюбіць творы Гор- 
к л г л . 5::,,-.-;;; :.::.: Н з я л к л е е л й .  Упаэзіі найбольш цікавіцца творамі 
сшвалістау і футурыстау, любіць музыку) фатаграфію, падарожжы.

Ветераны. Отвоевалн Волю. Когда под ннмн -  море
Отдавалн секунды горю: Нз аі\ой-алой кровн!
Ведь временн нет для болн. А память героев бессмертна:
А как розовеют зорн, Онн ведь все в сердце жнвы.

Войной глупый путь начертан:
Нажнва ведёт в могнлы.
Хотела бы я стать чёртом -  
Н всех внноватых -  на внлы!

Алена Чарнянок
Студэнтка факультэта 

тэхналогіі арганічных рэчываў (ТАР)

Нарадзілася 1 мая 1990 годаўМінску. Вучылася ў хіміка-біяла- 
гічным класе 52 сярэдняй школы. У2008 годзе паступіла ў БДТУ 

Першая спроба пяра адбыласяў дзевяць гадоў. 3 дзяцінствалюбіць 
Беларусь, яе наваколле, пявучую і пяшчотную мову. Менавіта таму і 
піша свае творы. /\ля разнастайнасці кладзе вершы на музыку і спявае 
іх пад гітару. Напрыклад\ песню «Беларусь» чулі не толькі у Мінску 

але і за яго межамі. А верш «Мая маленькая Радзіма...»  быў прачытаны на беларускім радыё. 
Яна ганарыцца Радзімай, лічыць сябе патрыёткай і імкнецца захаваць непаўторнасць Беларусі.

Г \
--------- -------------------------

Шумяць,бягуць і ззяюць рэкі; 
Вады крышталь яны нясуць. 
Чаму люблю вандроўніц гэтых? 
Бо тыя рэкі -  Беларусь.
Лугоў духмяны пах чаруе, 
Пшанічны водар вее тут.
Чаму паветра так люблю я?
Бо гэты вецер -  родны кут. 
Павольна ў-небе плывуць хмары; 
Здалёк чуваць і грому гук.

Чые яны хаваюць мары?
Усе думкі Бацькаўшчыны тут.
Вось будні дзень -  пара заняткаў 
Чуваць дзяцей шчаслівы смех.
У чым цана такіх зярняткаў?
Дзяржавы гэта нашай хлеб.
Наступіць вечар, усё сціхае;
Гарыць у вокнах цёплае святло.
Што яно далей абяцае?
Радзімы нашай мірнае жыццё. (2007 г.)



МА/ІЫЯ ЖАНРЫ

Вольга БАГРАВЕЦ
Студэнтка факультэта тэхналогіі 

і тэхнікі лясной прамысловасці (ТТАП)

Вайна праз лёс маёй сям?і 

Эсэ

Вайна! Якое страпіэннае слова! Колькі гора яна прынесла беларускаму 
народу! У часы вайны людзі не ведалі; што такое шчасце; радасць; яны бачылі 
холькі выбухі; дым; смерць. I гэты жудасны час перажыла мая бабуля. Калі пача- 
ыся вайна; ёй споўнілася дванаццаць год. Сям я была вялікая; аж восем дзяцей. 

Маці выхоўвала дзяцей адыа; бацькі не было.
Вайна пачалася; але да іхняй вёскі немцы яшчэ не дайшль Яны жылі 

спакойна; добра; але ім станавілася вельмі страшна; бо ведалі; што па 
іх зямлі ідзе вайна; што могуць у любы момант згубіць сваіх родных 
: загінуць самі.

I вось настала тая страшэнная хвіліна; калі гэта адбылося. Усе дзеці і маці 
оылі ўхаце; калі нечакана пачуўся крык.

«Немцы! Людзі; уцякайце!» Мацівыбегла на двор; а тамудалечыні было 
зілаць; што сапраўды нямецкія танкі рухаюцца ў бок вёскі Зембін. Маці; узяўшы 
ў кішэню акрайчык хлеба; апрануўшы дзяцей; выбегла з хаты і разам з дзецьмі 
пабегла ўлес. А немцы ў той час якраз падыходзілі да вёскі. I вось так адбывалася 
хожны раз; калі ворагі падыходзілі да Зембіна.

Аяшчэ бабуля расказвала; яку час вайны яны галадалі. Калі прыходзіла 
восень; яны збіралі бульбу і потым складвалі яе ў зямлянкі. I аднойчьц калі 
бабуліну хату спалілі і сям’я жыла ў зямлянцьц прыйшлі немцы і знайшлі 
тое месца; дзе жыла маці з дзецьмі і дзе ляжала бульба. Гэтыя дзве зямлянкі 
былі побач. Немцы падышлі да той зямлянкі; дзе ляжаў ураджай і пачалі 
крычаць:

-  Русінр вылазь! -  кінуўшы гранату ўтую зямлянку; дзе ляжала бульба. Уся 
6ульбачка; якую з такой стараннасцю збіралі; у адзін момант знікла.

Хоць і прайшло шмат часу; але ў душы кожнага чалавека; які бачыў тьш жу- 
дасныя хвіліны вайны; яны застануцца назаўсёды. I бабуля; расказваючы нам; 
сваім унукам; пра перажытае ў гады мінулай вайны; заўсёды хвалюецца; на яе 
вачах выступаюць слёзы; ёй перахоплівае дыханне... I мы адчуваем; якое гэта 
было гора; і мы спачуваем бабулі.

о



Вольга БАРЭ/ІЬ
Студэнтка факультэта хімічнай тэхналогіі

і тэхнікі (ХТіТ)

Вайна праз лёс маёй сям'і 

Зсэ

3 дня заканчэння вайны прайшло амаль 65 гадоў. Але і да гэтага часу пяку- 
чым болем адклікаецца найцяжэйшая з войнаўу сэрцы кожнага чалавека. Мы не 
павінны забываць пра жахі вайны; пра смерць мільёнаў людзей. Памятаць пра 
вайну гераізм і мужнасць тых; хто змагаўся з ворагамі, ратаваў нашу Радзіму ад 
фашыстаў —- гэта значыць змагацца за мір. Гэта абавязак усіх, хто жыве на зямлі.

Вялікая Айчынная вайна закранула многіхлюдзей; прынесла амаль у кожны 
дом гора.

Не абмінула яна і наніу сяміо. Мой прадзед; Русак Мікалай; быў удзельнікам 
вайны. Ён з першых дзён быў на фронце; прайшоў тысячы вёрст франтавых дарог. У 
самыя цяжкія дні ён марьгў аб тым, што сустрэнецца з роднымі На жаль; яго мары 
не здзейсніліся; ён загінуў Загінуўякгерой, абараняючы сваю вёску Дабраволя. Гэта 
вёсачка і зараз знаходзіцца ў Гродзенскай вобласці Свіслацкага раёна; каля Белавеж- 
скай п)чнчы. Вуліца; на якой ён жыў і да гэтага часу носіць назву «вуліца Мікалая 
Русака». Яна названа. ў гонар чалавека; які аддаў сваё жыццё за родную зямлю; за 
родныхлюдзей. Мая бабуля, яш дачка; зараз жыве на гэтай вуліцы; і наяе доме вісіць 
чырвоная зорачка; як знак; што ўгэтым доме жыўчалавек; які загінуўу час вайны.

Я спадзяюся; што такой жудаснай вайны болып ніколі не будзе; і нікому з 
нас не прыйдзецца губляць родныхлюдзей.

Наталля ВА/ІАСАЧ
Студэнтка факультэта тэхналогіі 

арганічных рэчываў (ТАР)

Вайна праз лёс маёй сям’і 

Эсэ

Была вайна з фашыстамі. Крывавая і страшная. Рушыліся ад бомбаў гарады. 
Гарэлі вёскі, Загінулі мільёны людзей. Вораг паліў і расстрэльваў дзяцей. За гады 
акупацыі людзі перажылі такое; аб чым яны будуць успамінаць стагоддзямі. ПІмат 
чаго страшнага і несправядлівага людзі пабачылі за гэты час. Але дзякуючы нашым 
дзядам і прадзедам, смелым; вынаходлівым; бясстрашным; цвёрдым воляю; дужым



сваёй верай у перамогу ыад ворагам; яны змаглі зламіць вар'ятаў-разбойнікау якія 
марылі аб сваім панаванні над народамі, аб устанаўленні сваёй улады над светам.

Ці можна забыць гэту вайну? Ці маем мы права не ведаць такую балю- 
ну±о быль?

Мой прадзед; як і ўсе; калі пачалася вайна, пайшоў ваяваць. Ён не змог за- 
стадца дома. Хоць там ён пакінуў жонку і чацвёра дзяцей: трак хлопчыкаў і 
адну дзячынку Радзіме былі патрэбныя смелыя, дужыя; вынаходлівыя людзі. Ён 
тайшоў ваяваць за тых; хто застаўся дома; за тых; каго ў будучыні будуць чакаць 
тіхія і спакойныя ночы; сонечныя дні і бацькоўская ласка. Мой прадзед так і не 
змог даведацца  ̂ці збыліся яго мары. Ён загінуў,..

Цяжка жылося маёй бабулі пасля вайны; але яна змагла знайсці ў сабе сілы, каб 
теражыць гэты боль. Дапамагалі ёй у гэтым суседзі. Але пакуты яе не закончыліся.

Аднойчы ў восеньскі сонечны дзянёкхлопчыкі адправіліся ў арэхі. Яны на- 
зах і не ведалі; што іх чакае наперадзе. Дзеці бегалі і гулялі ў партызан. I вось 
ілзін з хлопчыкаў знайшоў боегалоўку. Кожны з дзяцей хацеў паглядзець на 
гэгую жалезную цацку. Але гульня аказалася трагічнай. Раздаўся выбух. Дзеці 
тбачылі скрываўленага сябра. Гэта быў сын маёй бабулі.

Цяжка ўявіць; што перажыла мая бабуля; калі даведалася; што яе старэйшы 
сын стаў інвалідам і назаўсёды развітаўся з вачыма. Гэта было яшчэ адным вы- 
трабаваннем на яе нялёгкім шляху.

Байна закончыласЯ; але нават пасля яе людзі не сталі жыць спакойна. Дзясяткі 
ларослых і дзяцей падрываліся на мінах. Дзеці; не ведаючы; які страшны боль мо- 
гуць прынесці гэтыя «цацкі»: міны; гранатьі; патроны -  гуляюць у іх да нашых 
тзёН; хоць ужо прайшло 65 гадоў пасля заканчэння Бялікай Айчыннай вайны,

Мне здаецца; што кожны з нас павінен усім сваім жыццём адстойваць до- 
бтае; справядлівае; за што змагаліся нашы продкі; на чым вякамі трьшалася 
жыццё; каб вайна зноў не прыйшла ў нашы семД каб не загінула гэта блакітная 
кветка Сусвету -  Зямля.

/Іізавета ГУНЯЖЭНКА
Студэнтка факультэта выдавецкай справы 

і паліграфіі (ВСіП)

Вялікая Айчынная вайна ў жыцці майго дзядулі

Эсэ-ўспамін

Я  хачу прысвяціць гэтыя радкі майму дзядулю; Гуняжэнку Эрасту 
Фёдаравічу ён заслугоўвае гэтага. Мой дзядуля ветэран Бялікай Айчыннай і 
Другой сусветнай войнаў.

зі



Дзядуля пражыу цяжкае жыццё. Самым складаным выпрабаваннем для яго; 
як і для ўсіх савецкіх людзей; была Бялікая Айчынная вайна; якая прынесла жах; 
страты і боль. Дзядуля з годнасцю прайшоў праз жудасныя ваенныя гады. Ён ад- 
важна ваяваў удзельнічаў у вызваленні Беларусі, у баях у Кітаі. Дзядуля скончыў 
вайсковую службу ў званні старшага сяржанта. За ўдзел у Вялікай Айчыннай вай- 
не быў узнагароджаны медалём « За перамогу над Германіяй у Вялікай Айчыннай 
вайне 1941-1945 гг.»; за ўдзел у баявых дзеяннях супраць японскіх імперыялістаў 
узнагароджаны медалём «За перамогу над Японіяй»; за адвагу і мужнасць; якія 
былі праяўлены ў барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі быўузнагароджа- 
ны ордэнам «Айчыннай вййны» II ступені; узнагароджаны медалём імя Жукава.

Але і пасля вайны; калі дзядуля скончыў вайсковую службу ён змагаўся 
за аднаўленне сваёй краіны; за будучыню сваёй сям'і. Шмат гадоў ён шчы- 
ра і сумленна працаваў быў ударнікам працы; пераможцам сацыялістычнага 
спаборніцтва. Яго працоўная дзейнасць была адзначана знакам «^дарнік 
адзінаццатайпяцігодкі»; знакам «Пераможца сацыялістычнага спаборніцтва»; 
за доўгую сумленную працу быў узнагароджаны медалём «Ветэран працы».

Я ведаю дзядулю як добрага; сумленнага; шчырага чалавека; які заўсёды 
дапаможа; як чалавека вясёлага; які любіць пажартаваць. Калі дзядуля стаў 
пенсіянерам; ён працягваў працаваць; каб дапамагчы сваёй сям'і. Ён выхаваў ча- 
тырох дзяцей; восем унукаў убачыў двух праўнукаў. Зараз яму 82 гады; ён пра- 
цягвае дапамагаць сваім дзецям і ўнукам; і адзінае; чаго ён баіцца; — не мець 
магчымасці дапамагчы. Уся наша сям я вельмі любіць дзядулю; і мы вельмі рады; 
што ён у нас ёсць.

Калі я пачынала пісаць гэтую працу; ведала, што дзядулю будзе цяжка 
распавядаць мне пра вайну пра сваё мінулае. Яму ўжо вельмі шмат гадоў але 
ўспаміны пра вайну і да гэтага часу засталіся такімі ж балючымі і вострымі; якімі 
былі шмат гадоў таму. Таму я проста папрасіла дзядулю трошкі распавесці пра 
вайну. Калі ён пачуў маю просьбу некалькі хвілін моўчкі глядзеў на мяне; потым 
пачаўраспавядаць. У канцы свайго аповеду ён заплакаў.

Вось што дзядула рассказаў мне:
«Во время войны я работал на кожгалантерейной фабрпке в столовой ку- 

хонным рабочнм. Туда меня муж мамнной сестрьі устронл — дядя Петя. В этой 
столовой немцы обедалн бесплатно; а я еду воровал. Я то кашу унесу то мясо; то 
сахар. Я вставал в 4 утра; чтобы на работу прнйтн. Мне нужно было ндга пешком 
со Свердлова. Вот утром я туда прнходнл; дрова рубнл (нх я тоже воровал — 
надо было чем-то печь топнть дома; я нх через забор перекндывал н таіцнл по- 
том домойў воду носнл в большне котлы; топнл печн; чтобы к тому времешц как 
прнходнлн повара; вода уже кнпела. Пногда; когда рубнлн мясо; я нз костей мозг 
доставал н уноснл потнхоньку: у меня был трёхлнтровый глнняный кувшнн; так я 
в него жнр складывал; сверху кашей прнкрывал н такнм образом проноснл мнмо 
поста; —  нужно было что-то есть; кормнть сестру н мать с братом.

Мама у меня работала в полнтехннческом ннстнтуте уборіцнцей; но какая 
зарплата у уборіцнцы... Потом как заболела (у неё былн проблемы с ногамн)



стала в студенческом обідежнтнн работать вахтёршей... Она всех студентов в 
лнцо знала. Я воднл её туда каждое утро.

Так мы н жнлн. Потом; когда освободнлн Мннск, меня прнзвалн в армню. 
Мне было тогда 19 лет. Родные собралн меня как моглн: далн еду что дома была; 
5 е_\ьё какое-ннкакое н одежду...

Прнзвалн меня; а потом отправнлн в Лнду... Лнда тогда горела — немец 
отступал н мы его громнлн... Я попал в резервный батальон. Так мы н шлп, 
еаступая на немцев, Потом наш батальон отправнлн в Латвню; чтобы мы прп- 
еоедпннлйсь к гарннзону на граннце Советского Союза н Германнн.

Помню, когда мы шлн по Беловежской пуіце пешком, я продал боты н шел 
боснком; так снльно наколол ногн; что онн загнонлнсь н я не мог ндтн... Мой ба- 
глсьон проходнл мнмО; а я не мог н шагу ступнть. Сндел на обочнне н плакал... 
Тогда мне повезло —  меня подобралн меднцннскне подводьд которые ехалн 
на фронт за раненымн; н подвезлн меня... Мы переправнлнсь через реку — 
гам мост взорвалн н прншлось переправляться по камням н кое-как накндан- 
еым доскам; на подводе я проехал всего трн кнлометра. А там̂  на другом берегу 
Нёмана; стоял мой гарннзон. А потом прншёл немец н мы поналн в окруженне 
на22 дня. Враг днём стрелял, а ночью была тншь...

В окруженмн было очень сложно. Нас кормплн два раза в день: утром, когда 
5ыло еіцё темно н немцы не стрелялтц н ночью; когдауже было темно. Давалн по 
~ 10 граммов хлеба п кусок сахара. А мы; народ молодой; всё время есть хотелн; 
хорошо; еслн этот хлеб на весь день растянешь; а так; большннство; сьедалн сра- 
5л н спдеаШ голоднымп... Поэтому я ночамн картошку воровал. Та часть берега 
Нёмана; где мы былн в окруженптц не прострелічвалсь немцамн; п на ней былн 
частйые огороды. Так я подползал тншком; вырывал куст картошіш (тогда осень 
гыла) н рукамн выкапывал картошку. Накопаю полный мешок п ползу обрат- 
но... Пусть простят меня людн; но нужно было выжнвать. Я был пулемётчпком, 
а в расчёте на пулемёт «Макспм» было пять человек; так нам той картошкп на
2-3  раза хватало. Сварнм мы её в ведре, в котором воду для охлажденпя пулемёта 
гаскшш; наберём полные котелкп н едпм, а картошка плотная — жнвот только 
газдуется, а ты всё равно голодный. Но хорошо, что хоть она была...

Потом через 22 дня нашн началн наступленне. Сначала палплн по немцу 
лз артнллернн — полдня земля дрожала, потом самолёты полетелп нх бом- 
бнть, а на утро нам далн по сто грамм н отправнлн в наступленне... Това- 
гшца моего сразу убнло. Я вндел, как осколком ему снесло полголовы, а мы 
ігродолжалн бежать далыне — не моглн мы его нестн за собой. Меня тоже 
раннло, но позже п в ногу: мы снделн в мелколесье —  такне зарослн моло- 
денькнх ёлочек п кустарннк. В десятн метрах от нас разорвалась бомба н за- 
лела меня, повезло, что осколок не попал в кость. Сначала я даже не почув- 
ствовал, просто слышал, что что-то шнппт — посмотрел — меня раннло. 
Перевязал меня старшнна н отправнл в тыл в меднцннскую часть; сначала 
я лежал в каком-то маленьком городке, потом попал в госпнталь в Даугасе. 
Вьыечнлся н вернулся в полк.



Доііхліі мы до Босточной Прусснв  ̂ а потом посаднлн нас в эшелоны н 
направнлн на Дальннй Восток. На одпн день мы остановнлнсь в Мннске... 
Я только успел сбегать к тётке. Когда утром на вокзал прншла мать; я уже уехал. 
День Победы мы встретнлн в Новоснбнраке. Это был обычный рабочнй день; 
людн шлн на работу а потом выступал Мясшіков; он сказал; что мы победнлн; 
н отныне этот день — праздншс, н все на сегодня свободны, Мы все высыпалн 
на перрон; а напш артнсты сталн іпрать на трофейных немецкнх аккордеонах; 
началнсь танцы. Потом мы поехалн да_льше. К месту назначення где-то в Ештае 
мы прнбылн через месяц. II  сразу пошлн воевать с японцамн.

Как-томывзялнвплендвесполовннойтысячнчеловек.Что наспоразнло —  
это нх днсцпплпна! Мы повелп пленныхразоружаться: сначала пілм офнцеры; 
за ннмн простые солдаты; н все молча; строем. Пх было две с половнной ты- 
сячн; все прн оружнн; а нас; разор^чкавшнх нх, 6 ы а о  трндцать человек! А онн 
даже не пыталнсь бежать! Вместо этого онн шлн правнльным строем н броса- 
лн оружне перед нашнм команлпром. Потом нх поселпш в баракн за колючей 
проволокой. П там онн показалп свою днсцпплнну: каждое утро по команде 
начальннка выходшш на плац, пересчнтыва_шсь н делалн зарядку. Образован- 
ный онн народ; уже тогда онн все поголовно носнлн марлевые повязкн от нн- 
фекцнн; а мы даже не подозревалн о такнх средствах заіцнты от заразы. Кор- 
мнлн нх хорошо —  каждое утро нм прнвознш свежнй хлеб; а нам доставался 
чёрствый; старый. Хлеба японцам прнвознлн 2уеного; н мы бралн хлеб у ннх. 
Японцам хлеб наш очень полюбнлся. Деньгн мы у ннх конфнсковалн — нм не 
положено было; н с этнмн деньгамн мы ходіпш на рынок — предпрннмчнвый 
народ; через два дня после боёв уже развернулась торговля. Я ; дурак; когда 
обыскнвалн п\енных японцев, не вз ял денег; н вто  время; как товарніцн в от- 
пуск уезжалн на машнне; нагрлпкенной вешамк; я ходнл в обносках.

Одежда у японцев была хорошая, тёп\ая н аккуратная; пайкп нх былн тоже 
нпчегО; в целлофане н даже с внталпшамн. Я ктому временн пообноснлся н по- 
этому ходнл в японской форме; то.лько погоны былп напш; советскпе. Кнтель 
был для меня тесноват п рукава коротковаты; но другого ннчего не было.

Потом японцев увезлн в спецна,\ьный лагерь для военнопленных; н сте- 
речь нам болыпе стало нечего; п нас отправпш уже на нашу землю. Мы шлн в 
декабре месяце через перевал за двестн кп\ометров. Холод жуткнй. Я следнл; 
чтобы у людей не было обмороження — как только белелн нос нлн іцёкн; то 
сразу натнрал нх спнртом; но всё равно многае обморознлнсь. Но мы дошлн. В 
новом месте назначення был гарннзон; п мы; сначала проведя месяц в карантн- 
не; сталн там служнть. Я должен был служпть до 1950 года; но служнл до 1952. 
Успеля н с амернканцамн в северной Корее повоевать.

Когда мне далн отпуск; я поехаі\ в Мннск; хотел мать забрать с собой — мне 
на месте службы комнату давалн; но она отказалнсь; сказала что ей всё рав- 
но; где умнрать. После отпуска вернулся в часть н сразу демобнлнзовался. 
Б Мннске устронлся на завод слесарем. Мама прожнла еіцё 2 года. А потом 
я познакомнлся с Броней; моей женой; — она жнла на квартнре у хозяйкн в



ломе у кннотеатра «Октябрь». Гіоходйан мьі; повстречалнсь с месяц н поже- 
ннлнсь. Сталн жнть у неё; детей вырастнлн четверых н внуков с правнукамн. 
Мыуже 55 лет вместе.. .»

I сапраўдьі; я лічу што дзяды і прадзеды пакінулі нам вельмі каштоўны 
скарб; за які мы абавязаны быць удзячнымі ім. Ці многія народы свету могуць 
пахваліцца такой прыгажосцю мовы і зямлі; яе чысцінёю ў прамым і пераносным 
сэнсе? Я іпчу; што не ўсе. Таксама; нашы дзяды захавалі ў нас і нашай сям'і выха- 
ванне дабрыні; спагадлівасці і любові. Гэта яны змагаліся з ворагам у цяжкія для 
:-:ашай радзімы часы. Яны не нападалі, яны абаранялі нас; змагаліся за тое; каб 
: ахаваць у нас тую сітуацыю і тыя якасці; якія ўласцівы беларусам. I менавіта 
гаму адным з маіх любімых святаў я лічу 9 Мая -  Дзень Перамогі. У гэты дзень 
я  тэлефаную свайму дзеду -  Філангуну Якаву Іванавічу -  і выказваю яму сваю 
тізячнасць і павагу за тое; што ён ваяваўу гады Вялікай Айчыннай вайны.

Але не меншая роля ў захаванні спадчыны належыць маёй бабулі -  Лічко 
ГэісеУладзіміраўне -  старэйшамучалавекуўнашай сямейнай дынастыі; даякой 
: разам з бацькамі з вялікай радасцю прыязджаю ў вёску.

I цяпер перад намі; іх дзецьмі і ўнукамі; стаіць вельмі нялёгкая задача: трэ- 
5а перадаць гэтыя скарбы вечныя нашым нашчадкам; каб яны з цягам часу не 
: абыліся пра нашых дзядоў і прадзедаў. Гэтым; на мой погляд; мы выкажам пава- 
гу не толькі нашым продкам; але і самім сабе.

Зміцер ДАШКУН

Студэнт факультэта тэхналогіі 
і тэхнікі лясной прамысловасці (ТТЛП)

Дзяды і прадзеды пакінулі нам мову, сям'ю, зямлю
Эсэ

Зміцер КРУК

Студэнт факультэта тэхналогіі 
і тэхнікі лясной прамысловасці (ТТЛП)

Гераізм маіх продкаў 

Эсэ

Да я  мяне мае продкі -  гэта мае бабулі і дзядулі. Яны сапраўды з яў\яюцца 
гераічнымі асобамі. I таму я вырашыўрасказаць пра іх. Але мне не пашанцавала



хоць бы адзіны раз убачыць сваіх дзядуляў. Яны загінулі; калі мае бацькі былі 
яшчэ ў малым узросце.

Перш-наперш я хачу расказаць пра свайго дзядулю, бацьку маёй маці; — 
Міісалая Фёдаравіча Нікрашэвіча. Мой дзядуля вырас у вёсцы Дуброва; што 
ў Карэліцкім раёне. Падчас Вялікай Айчынай вайны ён удзельнічаў у баях. 
Быў паранены. Галоўны подзвіг майго дзеда —  гэта тое; што ён удзельнічаў у 
вызваленні сваёй роднай вёскі ад нямецкіх захопнікаў.

Немцы ўжо сагналі ўсіх жыхароў вёскі Дуброва ў адзін спецыяльна пабуда- 
ваны для гэтага будынак і пачалі падпальваць хаты жыхароў. Некалькі хат зга- 
рэла; тое самае чакала і жыхароў вёскі. Але ў той моманц як фашысты аблівалі 
будынак з людзьмі бензінам; у вёску ўварваліся партызаны. Адным з іх быў 
мой дзед. Наогул у майго дзеда было шмат медалёў адньш з іх бьгў медаль за 
гераізм працы. Мабыць. за сваю самаадданасць ён і пайшоў з жыцця так рана. 
Яго жонка; мая бабуля; Зінаіда Нікрашэвіч; Герой Працы і Маці-гераіня; бо яна 
паставіла на ногі пяцярых дзяцей. Ды; прычым; амаль адна; бо бацька пайшоў 
з жыцця; калі малодшыя яшчэ хадзілі ў школу.

Другая мая бабуля -  гэта маці майго бацькі; таксама Маці- гераіня і Герой 
Працы, А яшчэ яна ахвяра фашысцкага рэжыму бо яе ў малым ўзросце забралі 
ў Германію ў працоўны лагер; дзе яна правяла некалькі гадоў. Яна амаль адна 
вырасціла чацвярых дзяцей. Яе брат —  мой трэці дзед — прапаў без звестак у 
гады вайны; і ніхто не ведае; дзе ён.

Яшчэ для мяне гераічнымі людзьмі з'яўляюцца мае бацькі; таму што яны 
жылі ў цяжкіх ўмовах; але здолелі нарадзіць і вырасціць мяне з братам.

Паліна Кузьміцкая

Выпускніца лінгвістычнай гімназіі № 8 горада Мінска 
Член літаратурнага клуба « Ветліца» з 2008 года. Дачка загадчыка кафедры 

аўтаматызацыі вытворчых працэсаў і электратэхнікі Кузьміцкага I. Ф.

По ту сторону ВОЙНЫ.о,

Апавяданне

Бойна... Страшная; жестокая снла; стнраюгцая с лшца землн памятннкн архп- 
тектуры; пропзведення нскусства; превраіцаюіцая возделанные с заботой поля в 
места яростных сраженшц окрашнваюіцая чнстые рекн кровью; оставляюіцая в 
руннах краснвейшпе нз городов; беспоіцадно калечаіцая мнллноны жпзней... Но 
даже она не способна разрушнть самое главное -духовные ценностн человека: 
снлу волн; нскренность; преданность; честность; уменне вернть плюбнть...

Так думала я, когда моя бабушка рассказывала мне одну нз самых трога- 
тельных нсторнй о любвн; войне...н жнзнн.



Шёл третнй год Велнкой Отечественной войны. Клавдші, которой в 1943 
только нсполннлось семнадцать лет; с трудом упроснла строгую маму отпустнть 
её на танцплоіцадку со старпхнмн сёстрамн. Несмотря на то; что на девушке 
гыло старое застнранное платьнце н стоптанные туфлн; нашу «Наташу Ростову 
на первом балу» сразу же прнгласнл на танец молодой н статный военный лёт- 
чшс Внктор. Не сводя с неё полушутлнво-серьёзных голубых глаз; он старался 
легко говорнть о воздушных сраженнях; солдатской жнзіш н о том, что совсем 
скоро -  победа. Клавдшц вернувшпсь домой; не спала всю ночь, думая о красн- 
вом н мужественном Внкторе; в которого она влюбнлась в тот же вечер, н о том; 
накнзменнтся вся нхжпзнь; когда; наконец; закончнтся проюсятая война...

На следуюіцнй день Внктор встречал её после школьц которая открылась 
совсем недавно; после освобождення городка. С тех пор так н повелось... Пока 
Вптя провожал её до дома; онп болталн обо всём на свете: он уднвлял её свон- 
мнвзрослымн взглядамн на жнзнь; весёлымп н ннтереснымп рассказамн о дру- 
:ьях-сослужнвцах; боевых вылетах; родном н далёком Мннске; она его -  своей 
-естностью н нанвностью... г

Однажды пронзошёл забавный случай. Онн; как всегда; шлн по направле- 
нжю к доліу Клавьц н тут Внтя предложнл: « Давай пойдём через сквер; там до- 
рога намного короче». Сказать; что девушка нспугалась до полусмертп; это не 
сказать ннчего: все варпанты; начнная от всякпх там прпзнаннй н заканчнвая 
не дай Бог!) поцелуем; пронеслнсь в её головке за секунду н она неожнданно 

лля самой себя резко ответнла: «Нет; нн за что! Через сквер не пойду!» Внк- 
гор опешнл: «Да почему?!» Н тут Клава пронзнесла коронную фразу: «Там 
гчень злые собакп; онн кусаются!» Внтя спрятал улыбку н сказал: «Тогда; ко- 
нечнО; мнмо собак мы не пойдём!» Прошло пару недель; н Клавдня; забыв о 
гом разговоре; сама предложпла: «А  давай пойдём через сквер; так ведь бы- 
гтрее!» Внтяхнтро улыбнулся н абсолютно серьёзно ответнл: «Ну; уж нет! Ты 
газве не знаешь; что там злые собакн? Онн кусаются!»

Онн продолжалн встречаться как друзья; добрые товарніцн; которым ве- 
село н ннтересно вместе. Лпшь однажды Внктор серьёзно спроснл: «ЕАава; 
скажн; ты хотела бы со мной дружпть?» Клава округлнла глаза п переспросн- 
ла: «Разве мы не дружпм?» «Нет; -  смутнлся Внтя; -  в смысле быть вместе...» 
Н\ава нахмурнлась: разговор прнннмал опасный оборот. Отвернувшпсь; она 
ответнла: «Нет.» « Я  не нравлюсь тебе?» -  выпустнл её руку Внтя. «Н ет»; -  
также однозначно ответнла Клава. Внтя потряс головой н переспроснл: «Так 
правлюсь нлн нет?» «Нравншься...»; -  вздохнулаКлава. «Такв чёмже дело?!» 
-  засмеялся Внктор. Клавдня подняла голубые глаза н выдала пулемётной оче- 
редью: «Знаешь что; Внтя; я знаю; что ты знаешь; что я знаю; что все знают; что 
когда парень с девушкой встречаются; онн целуются! В губы! А я не умею н не 
буду; н мне не надо... Вот...» Внтя облегчённо вздохнул н; взяв Клаву за руку; 
пообеіцал: «Не волнуйся; этого не будет; я тебе обеіцаю». Клава шмыгнула но- 
сом н радостно кнвнула. На самом-то деле она стеснялась всего на свете: своего 
возраста; его возраста н мамы... О да... Мамы...



Однажды вечером онн снделн налавочке н, по своему обыкновенню; про- 
сто молчалн, глядя друг на друга... Внезапно, вздымая за собой столб пылн; на 
дороге показалась старшая сестра Клавднн; Ннна. «Клавка-а-а-а-а!» -  с выпу- 
ченнымн глазамн завопнла она. Клава зайчнком подскочнла н, не сказав Внте 
нн слова; резво побежала вслед за сестрой в направленнн дома. На бегу сестра 
докладывала: «Конец нам прншёл; Клав; мать нас всех по всей деревне ніцет! 
Кого находнт; того палкой бвет неіцадно! Я её крнк с другого конца дерев- 
нн услышала н бегом к тебе! А ты вот чего -  с кавалером... Вот бы позору-то 
было!» Клава перекрестнлась н; прнбежав домой; залезла под одеяло. На гнев- 
ный крнк матерн она подняла голову от подушкн н нарочнто сонно сказала: 
«Мама; сплю я; прнчём давно н крепко!» Мать поохала-поахала н переключп- 
лась на старшенькую Марусю; которая решнла выступнть с речью «взрослая 
я уже!» Слушая звукн тумаков; отвешнваемых Марусе; Ннна с Клавкой тнхо 
переговарнвалнсь:

-  Дура она!
-  Да нет; Нннка; жалко её...
-  Н всё ж дура; теперь мать за ней шнбко следпть будет!
-  Неправнльно это; -• уже засыпая; прошептала Клава.
-Тоже дура! -  решнла Нннка; н дом, наконец, заснул.
На следуюгцеё утро; Клава с уднвленнем увндела на крыльце своего 

дома Внтю.
«Ты что тут делаешь? С ума сошёл?!» -  зашептала она; оттаскнвая его в 

сторону н ознраясь на дверь. «Куда ты вчера девалась?! Я  ждал тебя всю ночь 
на той лавке; думал; ты вернёшься; обьяснншь хоть что-ннбудь»; -горячо от- 
ветнлВптя. «Всю ночь? Бедненькнй!» -умнлнлась Клавдпя; стараясь сменнть 
опасную тему.

«Где ты была?» -  снова повторнл Внтя. Клава обречённо опустнла глаза н 
прошептала: «Корову я донла...» Внтя вннмательно посмотрел ей в глаза н по- 
проснл: «Не делай так больше; пожалуйста. Я  волновался». «А га»; -  не зная; 
куда спрятать глаза; пронзнесла Клавдпя.

Онн былн вместе. Самн не осознавая этого; онн любнлн друг друга. Она 
любнла его той первой беззаветной любовью; которая ннчего не требует вза- 
мен; а он заіцніцал её ото всех н вся...

Прошло несколько недель; н недобрая весть; переходя нз дома в дом; об- 
летела весь городок: «Военныхлётчшсов отправляют на передовую!»

Она провожала его. Онн стоялн молча; взявшнсь за руьсн; Клава не могла 
поднять глаза; а Внктор не мог сказать нн слова.

-Тылюбпшь меня? -  наконец дрогнувшнм голосом пронзнес он.
-  Да! -  глядя ему в глаза; честно ответнла Клавдня н; покраснев; неожн- 

данно рассмеялась. -  У меня сердце разрывается; а ты смеёшься... -  с горечью 
сказал он.

Клава выдернула руку н; не вндя перед собой ннчего; кроме мутной пе- 
лены; добежала до дома. Там; упав на кровать; она; наконец; дала вою слезам.



Клава рыдала навзрыд н повторяла «Внтя... Внтя...» Незаметно к ней подошла 
мама й; погладнв по голове, сказала: «Не плачь; он вернётся...»

Его отправнлй на Курскую дугу -  это былн сорок девять дней ада на земле. 
3  этнх жестокнх боях; не даюіцнх ннкому поіцады н сннсхожденпЯ; участво- 
заю  более четырёх мнллнонов человек -  молодых ребяу ндугцнх на верную 
смерть; нногда осознанно; а чаіце всего -  нет: около семндесятн тысяч оруднй н 
і пшомётоВ; трннадцатн тысяч танков н самоходных оруднй, двенадцатн тысяч 
гоевых самолётов... Отчаянные бойцы Красной армніц которые былн готовы 
на всё радн велнкой победьц озверевшне от предчувствня фнаско фашнсты н 
:-р>овь... целые рекн кровн...

Она ннчего не знала об этом; ведь Внктор пнсал ей о том; как краснвы здесь 
закаты н какое чнстое но утрам небо; такое же; как её глаза. Она прятала этн 
знсьма под подушку н тайком перечнтывала нх каждую ночь прн свете свечн... 
Акогда в нх дом попал снаряд; едннственное; что она спасла; былн этн стро- 
кн с фронта.

Но вдруг пнсем не стало... ПІлнмесяцы; а от Внтн не прнходнло нн весточ- 
ззі... Она пнсала на фронт; пыталась найтн его родных в Веларусн н товарніцей 
по службе -  всё было безрезультатно. Клавдня не хотела вернть в то; что про- 
йзошло самое страшное; но годы ожндання самн собой подсказывалн: нм не 
хпойтн вместе по отстроенным улнцам маленького; уютного городка; не тан- 
хевать под звукн песен победьц не жнть вместе под мнрным небом... «Н х» во- 
обіце больше ннкогда не будет.

Становнлось легче лншь тогда; когда Клава думала: «Он жнв... Просто 
зстретнл другую девушку забыл обо мне; у него жена; детн; счастлнвая жнзнь...»

-  Бабуля; н ты серьёено могла в это повермть?! Ну; как же так?! -  спроснла 
я. когда первый раз услышала этот рассказ.

Бабушка сняла очкн н; опустнв глаза; тнхо ответнла:
-  Так было легче... Это помогало жнть. Н ты знаешь; я всегда его любнла; 

осолько нн прошло лет; много хорошего было н много плохого; а я его любнла... 
Так же как н в тот день; когда я провожала его на фронт... Н ннкто; ннкогда; 
не занял в моём сердце места Внтн... Вся моя жнзнь прошла в ожнданнн его... 
Потому после окончання уннверснтета; н попроснла; чтобы меня направнлн 
с аботать в Мннск... Может глупо; но я всё еіцё надеялась найтн Внктора в этом 
городе; такчасто; жнво н нежно опнсываемом нм. Такн выпіло; что он; белорус; 
навсегда остался на русской земле; а для меня; русской; Беларусь стала родной... 
Значнт такрешено... Это судьба...

Кто знает; как сложнлась бы жнзнь моей бабушкн н мнллнонов другпх де- 
в}чпек; возлюбленные которых упілн н не вернулнсь; еслн бы не было войны... 
Эта хнтроумная адская машнна; заставляя людей еіцё остреё любнть н ценнть 
друг друга; храннть верность н преданность чувствам; вместе с тем жестоко 
разлучала нх; навсегда ломая судьбы п оставляя шрамы в сердцах. Н бойцы; сме- 
ло ндуіцне в бой; летчнкн; летяіцне навстречу гнбелн; саннтаркн; спасаюіцне



раненых под обстрелом, мечталн лншь о том; что когда-ннбудь смогут увндеть 
чнстое небо; смех; нскряіцййся в глазах детей; нас с вамн, безмятежно шагаю- 
іцнх по зелёным улочкам любнмого города... Мх платой за это сталн любовь; 
дружба, счастье -  всё; что было у ннх в жнзнн; а часто она сама... Так; может; 
стопт сказать нм больше; чем «спаснбо»; а еслн не находнтся нужных слов -  
просто пожать руку п улыбнуться...

гл

Іван КУРЫЯЕНКА

Студэнт факультэта выдавецкай справы 
і паліграфіі (ВСіП)

Пераможца II тура VРэспублікансшга конкурсу творчых работ «Вялікая Айчын- 
ная вайна ва ўдзячнай памяці беларускага народа» ; прысвечанага 65-годдзю вызвалення 
Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў (2009 г.)

Вайна праз лёе майго прадзеда

Нарыс

Уводзіны
Прынясіце кветкі салдатам

Асноўнай задачай дадзенай працы з яўляецца паказ падзей Вялікай Айчын- 
най вайны праз лёс і ваенную службу майго прадзеда; падпалкоўніка Кузіна 
Івана Мікалаевіча.

Зыходзячы з таго; што праца прысвечана пэўнай асобе; мэтазгодна будзе 
прывесці ў пачатку кароткі біяграфічны нарыс; які запісаны са слоў дачкі -  
Кузінай Вольгі Іванаўны.

Асноўная частка будзе змяшчаць апавяданне пра вайсковую службу; ваен- 
ныя аперацыі; у якіх Іван Мікалаевіч прымаў удзел.

Важным момантам з яўляецца паказ гістарычных падзей на аснове даку- 
ментальных матэрыялаў таго часу; таму апавяданне пра пэўны гістарычны факт 
будзе суправаджацца адпаведньш дакументам ці вытрымкамі з яго.

Апошняя частка прысвечана фотаздымкам з сямейнага архіва; па якіх мож- 
на дэталёва прасачыць шлях ветэрана ў даваенньц ваенны і пасляваенны час. 
Таксама там змешчаны і іншыя матэрыялы, якія дапамогуць болыд выразна 
апісаць постаць Івана Мікалаевіча.

3 пададзенага матэрыялу будзе бачна; што лёс аднаго чалавека быў тыпо- 
вым для таго пакалення; на долю якога выпалі цяжкія ваенныя выпрабаванні. 
Гэта былі змагары за свабоднае і мірнае жыццё на роднай зямлі.

Магчыма; ідэалогія савецкага часу не па душы сённяшняму маладому па- 
каленню.

Магчьша; і наша жыццё паслужыць дакорам для нашых нашчадкаў



Але ж для мяне асабіста лёс майго прадзеда -  бясспрэчны прыклад гераізму, 
ілданасці Радзіме. Дзякуючы такім мужным людзям, як ён; мы сёння жывём і ра- 
луемся мірнаму небу часам не з а думв аючыся; якой цаной адваявана наша свабода.

Мой родны дзядуля; я нізка схіляю перад табой галаву. Я  буду помніць твой 
..ес, ганарыццатабой.

Кузін Іван Мікалаевіч (біяграфічны нарыс са слоў дачкі -  Кузінай Больгі
Ізанаўны)

Кузін Іван Мікалаевіч (15.10.1907 -  29.11.1973). Нарадзіўся ў сялянскай 
сям'і ў вёсцы Машкіна Бранскай губерні. Сям я жыла небагата, а потым; калі 
нсчаўся голад; перабраліся ўХаркаўскую вобласць (Украіна). Каб зарабіць на 
:_ .еб, дапамагчы сям"і; Іван Мікалаевіч працаваў батраком; вучыўся ў сельскай 
жколе; пасля ўдзельнічаўу стварэнні камсамольскіх ячэек; потым скончыў раб- 
: ак8 а ў 1930 паступіў у Інстытут зерневых культур; што ў Харкаве (гэты горад 
гэўны час зяўляўся сталіцай Украіны). Актыўна ўдзельнічаў у камсамольскім 
гуху стаўчленам кампартыі; і праз некаторы час уваходзіў у склад бюро ЦК Кам- 
:амола Украіны. 3 друтогакурса інстытута (1932) па прызывуКПСС пайшоўу 
ігмію. Скончьгў Ленінградскую ваенную школу сувязі і гда 1954 года служьгўу 
гозных ваенных злучэннях сувязі, Самым першым стала танкавая брыгада; што 
:-мяшчалася ў Калузе. У складзе II Беларускага фронта ўдзельнічаў у вызваленні 
Беларусі і Польшчы ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Узнагароджаны за заслугі 
гоыма ордэнамі і медалямі (двума ордэнамі «Красная Звезда» і ордэнам «Крас- 
ное Знамя»). Скончыў службу ў званні падпалкоўніка. Пасля выхаду ў адстаўку 

1954 год -  падчас масавых звальненняў пры Хрушчове) на грамадскіх пачатках 
нрацаваў палітінфарматарам на фабрыцы «Камінтэрн» у Гомелі.

П а ч а т а к  вайсковай службы

Армейскі шлях пачаўся ў Калузе; дзе размяшчалася танкавая брыгада -  
гелізарнае і магутнае злучэнне войскаў. Паводле ўспамінаў бабулі; якая ў той 
час была яшчэ зусім маленькай; ёй былі вельмі цікавыя ўсе гэтыя танкі; танкеткі 
лёгкія бронемашыны); з захапленнем яна назірала за працай вайскоўцаў. Бабу- 

:л  распавяла; што нават марыла ў той час стаць шафёрам ці лётчыкам.
Аднак армія зрэдку стаіць на месцы; і таму праз колькі часу Іван Мікалаевіч 

тжо забяспечваў сувязь высокай частаты ў артылерыйскіх злучэннях на ўсходзе 
РСФСР. Гэты тып сувязі на той час лічыўся немагчымым для перахопу; таму 
з дапамогай менавіта гэтага тыпу перадаваліся самыя сакрэтныя паведамленні, 
Пасля прыйшоў загад аб перадыслакацыі ў Забайкальскую ваенную акругу -  
х Чыту на ваенныя разезды. Уся брыгада стаяла ў непасрэднай блізкасці да 
Ха,\хін-Гола. Там; у танкавых войсках; нёс службу і Л. I. Брэжнеў. Увесь час 
чакалі пачатку вайны; над усім маўкліва луналі напружанасць і трывога; і калі 
ва ўзброеных часцях было толькі змрочнае чаканне; то ў сувязістаў няспынна; 
лзень і ноч ішла праца: падтрымліваліся зносіны з замежнымі разведчыкамі; 
адсылаліся і прымаліся звесткі з усіх бакоў неабсяжных гарызонтаў Радзімы. 
У апаратнай заўсёды стаяў цокат радыётэхнікў ішоў шматгалосны паток



данясеныяў, звестак, распараджэнняў. Гэты пакой ніколі не пуставаў, бо там 
абавязкова павінен быць хоць хтосьцц каб атрымаць ці то важную інфармацыю, 
ці то загад ісці ў бой, і данесці іх да іншых. Праца была цяжкая; нервовая. Бабуля 
ўзгадвае; што бацька ішоў позна ўначы і ўначы вяртаўся дадому Было невядома; 
чаго чакаць. Японія ўсё не пачынала баявых дзеянняў і заставалася толькі тры- 
вожнае чаканне ў бясконцым чаргаванні дзён.

Раптам -  загад: «У бой!». Па начной трывозе паднялі сувязістаў. Войсісі 
рухаліся на усход. Аднак усё скончылася так жа хутка; як і пачалося. Бой 
цягнуўся дні два-тры і раптоўна сцішьгўся. Войскі вярнуліся на пазіцыі,

Пацягнуліся тыя ж дні чаканняў як і раней. Японія так і не адкрывала 
фронт; што дазваляла Чырвонай Арміі сканцэнтраваць асноўныя сілы супраць 
войскаў фашысцкай Германіі,

Н а Захад !

У 1943 годзе стала відавочным, што трымаць войскі тут болып немагчы- 
ма; калі яны так патрэбны на Захадзе; на напрамку асноўнай лініі фронту. Па- 
чыналася наступленне Чырвонай Арміі; патрэбны былі ўсе сілы; каб не даць 
аніводнай магчымасці ворагу замацавацца на сваіх пазіцыях.

Пачыналася вызваленне нашай Радзімы -  Беларусі. Сувязь была патрэб- 
на як ніколі раней. Трэба было скаардынаваць дзеянні на фронце даўжынёй у 
дзве тысячы кіламетраў Нібы кроў па венах; несліся па лініях радыёперадач 
распараджэнні; словы падтрымкі, узмацняючы баявы дух чырвонаармейцаў 
напаўняючы іх сілай; мужнасцю; здольнасцю трымаць зброю і рушыць на во- 
рага. Па радыё перадавалі такія чаканыя і патрэбныя звесткі аб дасягненнях 
змагароў Айчыны.

Да беларускага народа: Зварот Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР; СНК 
БССР і ЦК КП(6)Б; Масква; 23 верасня 1943 года.

«Дорогне товарніцн!
В результате сокрушаюіцнхударов; нанесённых немецко-фашнстскнм пол- 

чніцам нашей доблестной Рабоче-Крестьянской Красной Армней летом это- 
го года; сейчас ндёт успешное наступленне Красной Армнн на всех фронтах. 
Пронсходнт массовое нзгнанне с советской землн гнтлеровскнх захватчнков. 
Красной Армней за короткнй срок от немецкнх захватчмков очніцены: Север- 
ный Кавказ; Донецьснй угольный бассейн; ряд областей Укранньц большннство 
районов Орловской; Смоленской н Калннннской областей.

Успешное наступленне геронческой Красной Армнн продолжается.
Нашн войска находятся на подступах к Кневу; Днепропетровску н Запоро- 

жью. Красная Армня подошла вплотную к граннцам Белорусснн; а на Гомель- 
ском; Могнлёвском н Внтебском направленняхуже перешла граннцы Белорус- 
снн н начала освобожденпе Белорусснн от немецкнх захватчнков. Пдут бон за 
освобожденне белорусскнх городов Внтебска н Гомеля.

Белоруссня становнтся важнейншм театром военных действмй. На террнто- 
рнн Белорусснн часто решалась судьба многшс народов Европы. Здесь в 1812 году



0т ударов русской армнн н партнзансішх отрядов Налолеон на берегах Березнны 
:: Нёмана потерял остаткн своей армнн; пытавшейся завоевать Россню; н сам одн- 
ночкой бежал нз Сморгонн во Францню. Здесь потерпелн пораженне немецкне 
оккупантьц пытавшнеся в 1918 году захватнть напш землн. Так н сейчас гптлеров- 
скне захватчпкп должны найтп себе могнлу на белорусской земле.

Всемн снламн н всемн средствамн нстребляйте немецкнх разбойннков н 
:сюдоедов; чтобы во векп веков не поднялнсь онн; чтобы вечно жнл могучнй н 
чзободолюбнвый наш белорусскпй народ в велпкой п дружной семье народов 
Советского Союза.

Все на помоіць н на поддержку освободнтельннце -  геронческой Крас- 
ной Армнн!

Смерть немецкпм захватчнкам!
Да здравствует наша освободнтельннца -  славная Красная Армня!
Да здравствует свободная Советская Белоруссня!»
Пачыналася вызваленне Беларусі. Іван Мікалаевіч уваходзіў у склад II Бе- 

:_арускага фронта пад кіраўніцтвам генерал-палкоўніка Георгія Фёдаравіча 
Захарава. Фронт быў утвораны 24.04.1944 на Магілёўскім напрамку ў выніку 
кадзелу Заходняга фронта на II і III Беларускія франты, Падчас Беларускай 
іхерацыі; што адбылася ў 1944; фронт правёў Магілёўскую аперацыю 1944; 
Мінскую аперацыю (ва ўзаемадзеянні з I і III Беларускімі франтамі і беларускімі 
~артызанамі); Беластоцкую аперацыю і Асавецкую аперацыю.

Баявое данясенне II Беларускага фронта № 189/063/оп Вярхоўнаму 
гкюўнакамандуючаму аб пераходзе ў наступленне (25,06.1944 г. 17 г 00 хв):

«Войска II Белорусского фронта ударной группой -  49-я армня н в после- 
луюіцем правое крыло 50-й армнн; перейдя в настунленне 23.06.1944 на мо- 
гнлёвском направленнн; прн поддержке масснрованных ударов артнллернн н 
івнацнн; прорвалп снльно укреплённую н развптую в глубнну оборону протпв- 
ннка по западному берегу рекм Проня; на фронте Халюпьц Старый Перевоз.

За трн дня боёв отразнлн многочнсленные атаіш пехоты протпвнкка; поддер- 
:ханной танкамн; самоходнымп оруднямн н авнацпей. Форснровалн водные пре- 
грады -  рекн Проня; Бася; преодолеш протнвопехотные н протпвотанковые за- 
граждення н завалы в лесных масспвах н продвннулнсь на могнлёвском н чаусском 
направленняхвперёд до 30 км; расшнрнв фронт прорыва до 80 км по фронту.

Войскамн фронта очніцено от протнвннка до 850 кв. кнлометров; до 200 
населённых пунктов.

В боях уннчтожено более 5000 фапшстов; захвачено в плен 300 солдат н 
офнцеров; трофен: танков -  9; оруднй н мнномётов разных калнбров -  б0; пу- 
лемётов н автоматов -  375; впнтовок -  2700 н другое военное нмуіцество

Захаров; АІехлпс, Боголюбов»
Мінская аперацыя стала магчымай насля таго; як у выніку ажыццяўлення 

Віцебска-Аршанскай; Магілёўскай і Бабруйскай аперацый 1944 года; пямецкія 
4-я і частка 9-й армій групы «Цэнтр» апынуліся ў паўкальцьц глыбока ахопле- 
ныя савецкімі войскамі. Да зыходу 28 чэрвеня войскі I Прыбалтыйскага фронта



вялі баі на подступах да Полацка і на рубяжы Заазере -  Лепель, войскі III Бе- 
ларускага фронта падышлі да ракі Бярэзіна (у раёне Барысава), ахопліваючы 
праціўніка з Поўначы; войскі II Беларускага фронта наступалі з Усходу з 
міжрэчча Дняпра і Друці, не даючы магчымасці нямецкім войскам адарвацца 
і арганізавана адступіць да Бярэзіны. Войскі I Беларускага фронта; зламаўшы 
абарону нямецка-фашысцкіх злучэнняў на Бярэзіне (у раёне Бабруйска); 
выйшлі на рубеж на Усход ад Свіслачы і Асіповіч, знаходзіліся за 100 кіламетраў 
ад Мінска, у той час як галоўныя сілы праціўніка; што адыходзілі да хМінска, 
за 130-150 кіламетраў ад яго. У гэтых умовах была асноўная баявая задача: 
імклівымі ўдарамі войсклевага крыла III Беларускага фронта і часткі сіл правага 
крыла I Беларускага фронта па некалькіх напрамках на Мінск ва ўзаемадзеянні 
з II Беларускім фронтам завяршыць акружэнне групоўкі войск праціўніка і 
вызваліць Мінск. Адначасова войскі I Прыбалтыйскага фронта і правага крыла 
III Беларускага фронта павінны былі працягваць імклівае наступленне на За- 
хад; знішчыць падыходзячыя рэзервы праціўніка і стварыць умовы для развіцця 
наступлення на шаў\яйскім; каўнаскім і варшаўскім Цапрамках. Войскі III Бе- 
ларускага фронта 30 чэрвеня галоўнымі сіламі фарсіравалі Бярэзіну разбілі 
барысаўскую групоўку гітлераўцаў 1 ліпеня вызвалілі Барысаў Бягомль. Ад- 
начасова ў напрамку Мінска наступалі войскі II Беларускага фронта; якія 29 
чэрвеня вызвалілі Бялынічы; 2 ліпеня -  Чэрвень; 3 ліпеня -  Беразіно. Рухо- 
мыя злучэнні I Беларускага фронта у ноч на 3 ліпеня абышлі Мінск з поўдня, 
выйшлі да паўднёва-ўсходняй ускраіны горада; дзе злучыліся з войскамі III 
Беларускага фронта. Вырашальны ўдар па варожым гарнізоне ў Мінску; які 
складаўся з 3 пяхотных і 1 танкавай дывізій; 3 палкоў СС і розных спецыяль- 
ных падраздзяленняў быў нанесены на досвітку 3 ліпеня. 3 усходу і паўночнага 
ўсходу ў горад уварваліся 2-і гвардзейскі танкавы корпус; з поўначы ўвайшлі 
часці 5-й гвардзейскай танкавай арміі і перадавыя падраздзяленні 11-й гвардзей- 
скай іЗІ-й армій III Беларускага фронта; у сярэдзіне дня з паўднёвага ўсходу -  1 -шы 
гвардзейскі танкавы корпус і часці 3-й арміі I Беларускага фронта. У другой па- 
лове дня Мінск быў поўнасцю вызвалены.

I вось; нарэшце; 27 ліпеня 1944 года -  перадача па тэлеграфу вузла сувязі 
НКА СССР -  «Рабочым; кш\гаснікам; інтэлігенцыі Савецкай Беларусі» (тэле- 
грама камандуючага III Беларускім фронтам I. Д. Чарняхоўскага):

«Вместе со всем велнкнм советскнм народом от нменн бойцов; сержан- 
тов; офнцеров н генералов III Белорусского фронта поздравляем с полным 
освобожденнем многострадальной Белорусснн от немецко-фапшстской 
тнраннн. Прн всенародной поддержке Красная Армня очнстнла всю бело- 
русскую землю от немецкнх оккупантов. Чувством глубокого н радостного 
волнення охвачены сердца воннов III Белорусского фронта. Нам выпала ве- 
лнкая честь сражаться за вызволенпе братского белорусского народа нз фа- 
шнстской неволн. Воодушевлённые этой благородной целью; как одна боевая 
семья; плечом к плечу дралнсь насмерть с врагом русскне н белорусы; укранн- 
цы н полякн; грузнны н армяне; казахн п узбекн; соревнуясь друг с другом в



мужестве н отваге. На весь мнр прогремела слава о белорусскнх партгоанах, 
г? эзных народных мстнтелях; помогавшнх Красной Армпп ковать победу над 
П'ітлер овскнмн убпйцамп п душегубамп.

Спаснбо; родные; за помоіць нашнм войскам. Спаснбо от всех бойцов; сер- 
г:2нтов; офнцеров; генералов III Белорусского фронта за тёплый; сердечный 
ттнём; за отцовскую н матерпнскую заботу которой вы окружнлм нас в днн 
тяжёаых боёв на белорусской земле.

Знаем; что вы н сейчас; не покладая рук; не іцадя свонх снл; работаете для 
Кгасной Армнн; для обеспечення полного разгрома ненавпстного врага.

Слава свободолюбнвому белорусскомународу! Славанародам Советского 
~ :юза; сплотнвшнмся в одну нерушнмую н братскую семью!

Черняховскмй»
У ходзе далейшага наступлення ў верасні-кастрычніку 1944 войскі II Бе~ 

ларускага фронта выйпілі да граніц Польшчы і Усходняй Прусіі; захапш плац- 
лармы на рацэ Нараў У студзені-красавіку 1945 фронт удзельнічаў ва Усходне- 
Прускай аперацыі; у ілютым-сакавіку -  ва Усходне-Памяранскай аперацыі; з 18 
; тасавіка -  у Берлінскай аперацыі; у ходзе якой да 6 мая яго войскі вьійшлі на 
тюэеж Штральзунд -  Вісмар -  Усход Шверына ~ усходні бераг ракі Эльба да 
т :тэнберга; дзе сустрэліся з войскамі англійскай 2-й арміі.

Асноўныя вынікі аперацыі «Баграціён» (паводле ўспамінаў К. К. Рака- 
: оўскага; 1944 г.):

«Подводя птог; можно сказать; что группа фронтов под руководством 
Сгавкп блестягце осуіцествнла Белорусскую операцню. В результате была раз- 
тромлена группа армнй «Центр» н нанесено крупное пораженпе группе ар- 
ш  «Северная Укранна»; освобождена Белорусспя; большая часть Лптвы; 

:зачнтельная часть польскпх земель к востоку от Впслы. Советскпе войска 
:  орспровалп рекп Нёман; Нарев н подопілн к граннцам Восточной Прусснн. 
Немецкпе войска потерпелн крупное пораженне».

Н а мірнай зямлі

8 мая 1945 г. у Карлсхорсце быў падпісаны Германіяй акт аб капітуляцыі. 
Зазяршальнай аперацыяй Вялікай Айчыннай вайны стала Пражская насту- 
тальная аперацыя (6 -  11.05.1945). Фіналам Другой сусветнай вайны лічыцца 
ттызнанне паражэння апошнім нямецкім саюзнікам -  Японіяй (02.09.1945). 
Перамога стала магчымай толькі дзякуючы самаахвярнай дзейнасці савецкіх 
ттамадзян на франтах і ў тыле ворага.

Пасля заканчэння вайны Іван Мікалаевіч працягнуў службу ў Полыпчьц 
т  горадзе Лансберг (зараз Вялікапольскі Гожуў); з 1945 па 1947 год. Потым 
адправіўся ўЛегніцу дзе тады знаходзіўся штаб Паўночнай арміі. Там з 1947 па 
1948 год нёс службу ў артылерыйскім злучэнні.

Пасля Польшчы прыйшоў загад аб адпраўцы ў Беларусь; дзе ў 1954 годзе; 
т  Гомелі; Іван Мікалаевіч у званні падпалкоўніка падаў у адстаўку. У гэты ж час 
адбылося маштабнае скарачэнне арміі (на 300 тысяччалавек).



Увесь час -  і ў вайну, і пасля яе -  I. М. Кузіну як партработніку трэба было 
забяспечваць зносіны па^ож кіраўнштвам і падначаленымі, падтрымліваць су- 
вязь салдат з іхроднымі і сваім прыкладам дэманстраваць; што такое сапраўдная 
любоў і павага да Радзімы. Незлічоныя вьшрабаванні падчас вайны не здоль- 
ныя былі парушыць гэтай веры. Гэткай жа моцнай была і любоў да сваёй сям'і. 
Менавіта любоў і не пусціла яго пранягнуць службу на Далёкім Усходзе; дзе 
прапанавалася званне палкоўніка. Іван УІікалаевіч даведаўся; што школа; якую 
трэба было наведваць дочкам, знаходзыася надта далёка; і таму адйовіўся. Ён 
з сям ей застаўся на мірнай беларускай зямлі. Гэта паказвае; наколькі важная 
сям я для чалавека, які прайшоў вайну і бачыў як яна можа зламаць лёс у адно 
імгненне, пазбавіць таго адзінага, што складала сэнс жыцця. Вось чаму ветэра- 
ны з такой цеплынёй і пяшчотай адносяцца да сваіх блізкіх.

Заключэнне

Другая сусветная вайна тым ці іншым чынам датьгчылася кожнага чалавека. 
Яна запатрабавала такія ахвяры і прынесла такія стратьц што ўявіць іх сёння 
тым; хто не бачьгў вайны; немагчыма. Вялікая Перамога стала магчымай толькі 
дзякуючы таму што нашу зямлю абаранялілюдзі, у сэрцахякіх зіхацела надзвы- 
чайная адданасць сваёй Радзіме і вера ў перамогу. Гэтая вера і адданасць, гэты 
сапраўдны патрятызм бьзў патрэбны не толькі ваенным; але і ўсім людзям на 
нашай зямлі. Заклік «Усё для фронту; усё для перамогі!»  абвясціў адзіную мэту 
для мільёнаў чалавек; што працавалі на заводах; лячылі параненых, дапамагалі 
салдатамЧырвонайАрміііпартызанскіматрадамратаваць сваю Бацькаўшчыну. 
I яны здолелі пайсці на гэты подзвіг і здзейсніць яго. Памяць пра яго жывая ў 
сэрцах ветэранаў як жывы і гонар за Перамогу ў іх нашчадкаў якія сёння мо- 
гуць з удзячнасцю дыхаць вольным паветрам.

Наша сям я бясконца ўдзячна майму прадзеду за яго святую веру ў пера- 
могу над ворагам; яго адданасць беларускай зямлі. Для нас ён прыклад ва ўсім. 
Такіх людзей загартавала Вялікая Айчынная вайна. Прайшоўшы праз яе; яны 
набылі сілы; прагу да жыцця і ўзмацнілі лепшыя чалавечыя якасці. Тая духоўная 
спадчына; якую пакінуў пасля сябе Іван Мікалаевіч; падобная да каранёў магут- 
нага дрэва. Гэтыя карані моцныя і трывалыя. Іх нікому не парушыць.

У заключэнне я хачу прывесці ўспаміны пра дзядулю маёй мамы:
«Мой папа; прадедушка Ванн; был всегда вннмательным; доброжелатель- 

ным к людям; обіцнтельныМ; по.ызовался уваженнем. До Велнкой Отечествен- 
ной войны отношення между команднрамн н подчнненнымн былн более тес- 
нымн; открытымн. У нас дома часто бывалн старшнны нз папнной роты. Мама; 
Ваннна прабабушка; помогала благоустранвать быт в казарме; когда танковая 
брнгада; где служнл папа; переехала нз Калугн на разьезд в Забайкальскнй во- 
енный округ. Это было накануне боёв под Халхнн-Голом н озером Хасан; где в 
бояху^хаствовал Брежнев Л. П. Он служнл тогда в танковых войсках. Брнгада; 
где служнл папа; была по тревоге поднята; но в боях не участвовала; так как во- 
енные действня продолжалнсь два дня. На фронт папа ушёл в 1943; нз частей



связй; которые велн постоянную связь с нашнмн резндентамн (разведчнкамн) 
на Востоке —  Японня, Кнтай; что я узнала уже от мамы.

Воевал папа в составе частей связп II Белорусского фронта; освобождал 
Белоруссню п Польшу от фашйстскнх захватчнков. Пмеет правйтельственные 
награды. После окончання Велнкой Отечественной войны служнл в армнн на 
террнторнй Польшн около 3 лет. Затем служнл в Белорусснн (города Пйнск; 
Мйнск, Гомель). Вышел в отставку в 1954 году когда по указу Хруіцева Н. С; 
секретаря ЦК КПСС; была сокраіцена армня на 300 тыс. человек. Папа всегда 
прнннмалучастне в роднтельскнх комнтетах прн школе; проводнл лекцнн н бе- 
седы со школьнйкамй; рассказывал о войне, о службе в армнн; о людях; которые 
заіцніцалн своё Отечество самоотверженно. Он прнвйвал молодёжн чувство 
ло.\га; патрнотнзма; преданностн н любвн к своей Роднне. Будучн в отставке 
на пенснй; находнлся на партучёте прн гомельской фабрнке «Комннтерн», где 
зёл занятня как полнтннформатор на обіцественных началах. Скончался отец 
от сердечно-сосуднстого заболевання в 1973 году. Былпохоронен с войнскймй 
почестямн (салютом) как подполковннк в отставке н участннк Велнкой Отече- 
ственной войны. Добрая память в семье сохранена н по каіхш днн».

/\онь Кузіта Ольга Мвановна (врач)

о--------- -------------------------

Аляксандр ПЫТ/1ЯК
Студэнт факультэта хімічнай тэхналогіі

і тэхнікі (ХТіТ)

Беларуская сям'я на працягу XX стагоддзя

Эсэ

XX стагоддзе -  стагоддзе крывавых войнау шматлікіх людскіх страт; зла- 
маных чалавечых лёсаў; але і стагоддзе перадавой мірнай працы; стагоддзе 
гераічных пасляваенных аднаўленняў. Лёс краіны ў XX стагоддзі -  лёс грамад- 
ства. Лёс грамадства -  лёс сямі.

Пачатак XX стагоддзя азнаменаваўся пачаткам у 1914 годзе Першай сус- 
ветнай вайны; а яшчэ раней была Руска-Японская вайыа; у якой удзе.\ьнічаў мой 
продак; а менаваіта нехта з боку матчыных сваякоў хутчэй за ўсё брат маёй 
прабабулў па прозвішчы Заблоцкц але падрабязна пра яго я нічога не ведаю; бо 
жыў ён даўно. Ведаю толькў што быў ён марак і служыў на нейкім судне ў Ціхім 
акіяне. У часы Першай сусветнай вайны шматлюдзей з Заходняй Беларусі адсту- 
пала ў Расію. Нейкі час жылі на Кубані і бацькі маёй прабабулі па бацькоўскай 
лініі. Пасля рэвалюцыі яны вярнуліся на Радзіму. А Радзіма ў той час ляжала ў 
развалінах; і сям'ю карміць патрэбна; таму бацька ўжо друтой маёй прабабулў 
па матчынай лініі; і некаторыя іншыя мужчыны з нашай мясцовасці ў 20-я гады



ездзілі на заробкі ў ЗША -  гэта і дапамагло выжыць. Прывёз прапрадзед з-за 
мора швейную машынку і трошкі грошай, якіх ледзьве хапіла, каб купіць 
шнур зямлі.

У 1939 годзе пачынаецца новая вайна. Гёрманія нападае на Полынчу куды 
ў той час уваходзіла заходняя частка беларускіх земляў Шмат юнакоў з За- 
ходняй Беларусі абавязаны былі ісці ў польскае войска. Быў прызваны і мой 
прадзядуля па матчынай лініі Кучынскі Маркіяк Ільіч. Два гады ён праслужыў 
ва ўланскім палку а потым не стала Рэчы Паспалітай, і ў адну ноч ён і яшчэ 
некалькі хлопцаў пераплылі раку Буг і апынуліся на тэрыторыі Беларусі. А праз 
два гады -  новая вайна і новыя выпрабаванні; бадай, самыя цяжкія -  германскія 
працоўныя лагеры, Пабывалі ў іх і прадзядуля з прабабуляй па матчынай лініі. 
Там; у 1943 годзе; у нямецкім горадзе Лерта нарадзіўся цудам і цудам выжыў 
мой дзядуля -  Кучынскі Васіль.

Скончылася вайна. Вярнуліся з лагераў мае прабабуля і прадзядуля з сям ей; 
прыйшоў з фронта другі прадзед са шматлікімі падзякамі і медалём, і пачалося 
мірнае жыццё ў штодзённых клопатах і гаспадарчых сгіравах. За шматгадовую 
добрасумленную працу прабабуля і прадзядуля былі ўзнагароджаны медалямі 
«Ветэран працы».

Нараджаліся дзеці -  мае бабулі і дзядулі; хутка вырасталі. Затым у іх таксама 
нарадзіліся дзеці -  мае бацькц дзядзькі і цёткі. А пасля ўжо ў іх, у маіх бацькоў 
нарадзіліся я і мая сястра; у дзядзькоў і цётак -  мае стрыечныя браты і сёстры. 
Праз змену ў часе пакаленняў працягваецца беларускі род -  адна вялікая сям'я; 
якая сюгадаецца і з тых; што жылі; і з тых; што жывуць і будуць жыць.

У наш час вялікая ўвага з боку дзяржавы і грамадства надаецца сям?і; але 
я лічу; што толькі ад саміх ч/генаў гэтай сямі залежыць; якой будзе гэта сям я. 
А сапраўдная беларуская сям я; на мой погляд; гэта тая сям я; якая з гонарам 
глядзіць ў мінулае і з надзеяй у будучыню. Такой сапраўднай беларускай сямей 
я і лічу сваю Сям ю.

Таццяна СІНЯКІНА

Студэнтка факультэта хімічнай тэхналогіі
і тэхнікі (ХТіТ)

Вайна праз лёс маёй сям?і 

Эсэ

Я  хачу расказаць аб тым; як вайна паўплывала на лёс маёй сямУ Бабуля і 
дзядуля майго бацькі ўдзельнічалі ў Вялікай Айчыннай вайне. Дзед мой да вайны 
жыў на тэрыторыі сучаснай Расіі; а бабуля жыла ўсё сваё жыццё на Беларусі. Дзед 
працаваўурачом у маленькай бальніцы, а бабуля вучылася, Але; калі настала вай~



на, і бабуля, і дзядуля пайшлі на фронт. Дзед пачаўпрацаваць урачом, а бабуля ра- 
шыла памагаць людзям, і яе ўзялі працаваць медсястрой. У час ваенных дзеянняў 
>:а_й мой прадзед быў на вайне, яго вельмі цяжа раніла ў нагу. I яго прыйшлося 
лячыць. Яму дапамагалі яго калегі, але ён усё роўна кульгаў на гэту нагу ўсё сваё 
жыццё. Потым; пасля ранення, яго перавялі на працу ў Беларусь, дзе ў той час 
нрацавала бабуля. Вось такяны і пазнаёміліся і адразу знайшлі агульную мову.

Калі закончылася вайна; дзядуля пераехаў на Беларусь, і яны ажаніліся. Купілі 
:~:аля Оршы кавалак зямлі і пабудавалі там свой уласны дом. У ім яны і пражылі ўсё* 
сваё жыццё. У іх трое дзяцей: бацькава матуля і двое яе братоў. Калі яны закончылі 
вясковую школу то прыехалі вучыцца ў Мінск. Спачатку мая бабуля, яна старэй- 
шая за ўсіх; а потым і яе браты. Але ўсё роўна яны наведвалі сваіх бацькоў. Калі я 
была маленькая, то таксама кожнае лета прыязджала да іх. Мне вельмі падабалася 
бываць у іх. На жаль; ніхто з іх не дажыў да цяперашняга часу. Спачатку памёр 
іградзед, а потым і прабабуля; яна пражыла болып за 90 гадоў.

Яшчэ я хацела сказаць; што ў маёй бабулі было шмат сясцёр і братоў. Нека- 
торыя з іх загінулі ў час вайны. На іх вёску напалі фашысты. У доме былі толькі 
малыя дзеткі; але фашысты іх не пашкадавалі і амаль уёіх расстралялі. Нават ма- 
ленькую дзяўчынку якой было ўсяго 4 месяцы.

Тыя; хто застаўся жыць; і зараз жьівуць у той жа вёсцы; у вёсцы Высокае. 
Раз у год я з бацькамі наведваюся да іх. Гэта вельмі добрыя людзі. Там засталіся 
: магілы маіх родзічаў.

Вось так паўплывала вайна на лёс маёй сям’і.

гл
--------- -------------------------

Касандра ШДХАБ
Вучаніца пятага класа беларускамоўнай гімназіі №23 горада 

Мінска. Піша вершы і казкі, малюе; вывучае кітайскую мову. Унуч- 
ка Кузьміч В. А.) загадчыка кафедры беларускай мовы БДТУ.

Пажары -  гэта цяжкія раны маёй зямяі

Эсэ

Аднойчы; калі мне было дзесьці пяць ці шэсць гадоў бабуля села каля мяне і 
пачала расказваць страшэнную сямейную гісторыю пра тое; якія выпрабаванні 
выпалі на лёс маіх продкаў у гады Бялікай Айчыннай вайньі. Гэтая гісторыя глы- 
бока кранула маё сэрца.

Тая жудасная вайна забрала ў маёй бабулі дзвюх яе родных сястрычак. Адна 
з іх; двухгадовая Валечка; была спалена зажыва разам з пяццюстамі жыхарамі



вёскі Бабовішча на Біцебшчыне. У полымі гэтага пажару палалі нявінныя жыцці. 
У полымі такіх пажараў гарэла Хатынь і яшчэ 627 беларускіх вёсак. Калі я пачула 
гэта, мне стала жудасна. Балючыя слёзы паліліся з маіх вачэй, сэрца сціснулася, 
а ў душы маланкава прамільгнулі жахлівыя ўрыўкі вайньц якой я (дзякуй Богу!) 
ніколі не бачыла. Доўгі час мы шукалі спаленую вёску-могілкі. Некалькі гадоў 
назад знайшлі толькі поле з маленысім помнічкам ахвярам страшнай трагедыі ...

На тым полі звініць цяжкая цішыня; ад жаху ўспамінаў пра мінулае хочацца 
крычаць... Як можна?! Як можна спаліць жывыхлюдзей?!... Часам мне здава- 
лася; што агонь палае вакол мяне і я пасярод вогненнага кола. Я быццам чула 
галасы ахвяраў-душаў. I трывожна-шчымлівыя радкі напоўнілі маю душу.

Над маёй роднай зямлёю;
Над тымі; хто душы аддаў 
I смак жыцця не паспытаў... 
Заўсёды ў маёй памяці 
Баш страшны боль застанецца, 
Зямлі беларускай кветачкў 
Зусім маленькія дзетачкў 
Ахвяры страшэннай вайны...

Я да таго часу не разумела цану жьіцця! Мая сям я паказала мне, што пажар -  
гэта наступства; а галоўная бяда жьюе ў чалавечых думках і ўчынках.

Цяпер я многа ведаю пра наша цяжкае мінулае; пра многія пажары войнаў і 
экалагічных катастроф. Але Беларусь наша; як птушка Фенікс, была адроджана з по- 
пелу пажарышчаў. Яна перамагла духоўнае і фізічнае вынішчэнне. Наша зямля -  як 
кветка, якая нараджаецца і ніколі не адцвітае, як зорка Надзеі, якая ніколі не згасае.

Калі-небудзь я зраблю штосьці такое для Беларусі; што дапаможа людзям 
стаць больш добрымі; чулымі; адказнымі. I перш за ўсё для людзей; з якімі я по-

бач. Я адчуваю адказнасць за 
сваю зямлю. Я павінна яе абе- 
рагаць. Ад чаго? Ад пажараў 
бездухоўнасці і жорсткасці; 
якія нараджаюць пажары вай- 
ны. Ад пажараў зайздрасці і 
злосці; якія паляць душу ча- 
лавека. Ад пажараў чалавечай 
безадказнасці; якая стаіць за 
ўсімі экалагічнымі бедамі і 
катастрофамі.

У ідэале будучыню нашай 
зямлі і Беларусі я і сёння бачу 
так; як пяць гадоў таму назад.

На тым месцы; дзе шуміць трава; 
Сплятаецца ў косы памяць.
Праз яе ціха ступаю я;
I сэрца ўспаміны раняць.
Дзесьці там; удалечыні;
Перад вамі я апускаю ся;
I малітва ў маёй душы 
Ціха-ціха нараджаецца...
Божа; злітуйся нада мною;



I  ады бацысі паслалі на міжнародны конкурс мой малюнак, які дэманстраваўся ў 
'Кэневе каля будынка ЮНЕСКА сярод малюнкаў дзяцей з розных краін свету.

У цэнтры малюнка вялікае сонца як сімвал жыцця, да якога імкнуцца со- 
нечныя людзі. I ўсім ім, людзям розных нацыянальнасцей, цёпла і радасна ў пра- 
пннях агульнага сонца. Ніякія беды і нягоды не страшныя ім; бо яны жывуць у 

ладзе ды згодзе, а на такой планеце пажараў не бывае!
Я  спадзяюся, што людзі, якія гэта прачытаюць, не будуць саманадзейнымі, 

жорсткімі і будуць любіць усіх і ўсё вакол нас. Маленькая запалка раўнадушша 
не павінна стаць вялікім полымем б е счалав ечнасці!

гл
--------- -------------------------

Юлія ШЭМЕЛЬ
Студэнтка факультэта тэхналогіі 

і тэхнікі лясной прамысловасці (ТТАП)

Член літаратурнага клуба «Ветліца». /\ыпламант рэспубліканскіх конкурсаў 
« Халакост. Гісторыя і сучаснасць» (2008), « Вайна ва ўдзячнай памяці беларускага на- 
рода» (2009), « Аўтограф» (2010). За ўдзел у рэспубліканскім конкурсе «Аўтограф» 
йтрымала /\ыплом I ступені Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь у намінацыі 
« Публіцыстыка».

Вайна праз лёс маёй сям'і 

Эсэ

Гора заўсёды прыходзіць тады; калі яго не чакаеш. Так і вайна...
Яна ўварвалася ў жыццё кожнай беларускай сям'ц гвалтоўна губячы 

лушьц калечачы чалавечыя лёсы. I мабыць, у гэтыя гады сямя стала сапраўднай
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крэпасцю, моцнай апорай падчас ліхалеццяў; дзе можна было знайсці спакой 
і ўпэўненасць.

Вялікая Айчынная вайна стала не толькі трагедыяй у гісторыі нашага народа, 
але і трагедыяй кожнай сям'і паасобку. Не абмінула яна і маіх бабулю і дзядулю.

... Быў май 1944 года. Роўна год заставаўся да канца вайны. Здавалася; што 
нішто не магло азмрочыць надзею на перамогу на шчаслівае выратаванне.

Май буяў толькі гэтая квецень 
Недарэчы і не да душы,
Бо за дротам -  старыя і дзеці 
Як ім выжыць? Як жыць ім; скажы?

Аднойчы непадалёку ад вёскі; дзе жывуць мае бабуля і дзядуля; узарваўся 
паліцай; які ехаў на парцы коней. Фашысты абвінавацілі ва ўсім парачан. За 
гэтую страту немцы выбралі васьмёра мужчын; роўна столькі; колькі было 
конскіх ног. Загадалі капаць яму. А потым; паставіўшы васьмярых на яе краі; -  
расстралялі. Сярод іх быў і мой прадзядуля -  Матэцкі Франц Іосіфавіч:

г

I вялі іх; нявінных ахвяраў 
Праз дзве вёскі; на поле; туды;
Дзе; як гром; як маланка; ударыў 
Стрэл. Разнеслася рэха бяды.

Напужаныя вайной, людзі выносілі з хат найболын каштоўнае і закопвалі 
ў зямлі; каб ніхто не знайшоў.

У хуткім часе вёска была поўнасцю спалена. Так як печы не гарэлі; у іх 
закладвалі міны; якія потым узрывалі. Па шчаслівай выпадковасці адна з мін не 
ўзарвалася. I на ўсю вёску засталася адна печ; праўда; без хаты.

Усіх парачан сагналі ў канцэнтрацыйны лагер. Колькі жудасных момантаў 
перажылі тады людзі; асабліва маці! Як няпроста ім было глядзець у галодныя 
вачаняткі сваіх дзяцей; ці; што япічэ жудасней; прыціскаць да грудзей нежывое 
цела. Але яны трымаліся; бо іншага выбару ў іх проста не было:

Не забуду той лагерны голад 
I грудное дзіцё на руках.
Памірае. У душы -  той жа холад;
Няма ў мамкі яго малака.

Але і тых нямногіх; што вытрымалі пакутьц магло ўвогуле не застацца.
... Акупацыя блізілася да канца. Немцы вымушаны былі адступаць; але пакідаць 

пасля сябе яны нічога не хацелі. I ў адну з раніц усіх зняволеных вывелі на вуліцу і 
паставілі на краі ямы. Маю бабулю(Матэцкую Галіну Францаўну -  ёй было 7 год) 
хаваў пад крысо паліто родны дзядзька; каб хоць неяк засланіць дзіцё ад небяспекі.

Колькі страху і душэўных хваляванняў перажылі «маленькія чалавечкі»; 
калі глядзелі ў вочы смерці! Хочацца жыць; радавацца -  а ў цябе бяздумна 
забіраюць гэтае права.



I тут да начальніка лагера падышоў перакладчык, жыхар гэтай вёскі, нешта 
яму сказаў і расстрэл адмянілі.

Шчаслівае выратаванне!.. Здавалася 6; гэта можа быць толькі ў казцы. Але; 
магчыма, нейкая еднасць; павага да зеМі\якоў дапамагла ў гэты момант.

Вярнуўпіыся ў вёску пагарэльцы знайпілі там адзінокую печ. Тых клункаў 
якія яны закопвалі напярэдаднў не 6ыло; бо жыхары суседняй вёскі думалі;што 
ўжо ніхто сюды не вернецца.

Прыйшлося пачынаць усё спачатку. 13-гадовыя хлопчыкі самі будавалі 
хаты; бо з дароСі\ых мужчын амаль нікога не засталося. Агульнае гора; тра- 
гедыя згуртавалі ўсіх ў адзшую і цэлую сям'ю, якая не ведала спакою; пакуль 
будаўніцтва не было заверніана.

Дзеці; не па гадах дарослыя; ведаючы цану хлебу жыццю; адчувалі сябе 
нароўні са старэйшымі. Можа; таму і да выпрабаванняў ставіліся з выключнай 
пярплівасцю і самастойнасцю. Але яны вытрымалц выжылі; і нават складанасці 
часу не маглі аспрэчыць гэтага факту

Сям я стала сэнсам працягу жыцця; той духоўнай тэрыторыяй; дзе кожны 
адчуваў сябе моцным і нязломным.

Нягледзячы на бесчалавечыя абставіньц ваеннае пакаленне здолела за- 
хаваць і перадаць нашчадкам добразычлівасць; узаемадапамогу паважлівыя 
адносіны да старэйшых; працавітасць і спагадлівасць.

Хочацца перагарнуць ваенныя гады; як старонкі ў кнізе; забыцца на іх. 
Але яны пакінулі глыбокі след у памяці. I чым больш жудасны ён; тым ярчэйшы 
агеньчык памяці; які гарыць і днём і ноччу гарыць і ўлетнюю спякоту і ўлютую 
сцюжу гарыць; як боль у матчыным сэрцьц не ведаючьц што такое забыццё.

Вялікая Айчынная вайна прынесла вялікае гора на тэрыторыю Беларусі; 
дзе загінула вельмі шмат дарослыхлюдзей і малых дзетак.

У той час маёй бабулі было ўсяго 4 гады. Калі пачалася вайна; мой прадзед 
адразу пайшоўу ваенкамат; іў  той жа дзень яго забралі на фронт. Бабуля мая за- 
сталася з маці; братам і сястрычкамі. Праз 5 дзён немцы захапілі вёску. Раніцай 
шостага дня яны павялі ўсіхжанчын на расстрэл. Так бабуля мая засталася без 
маці. Разам з сястрычкамі і братам яны збеглі ў лес; дзе іх знайшла і забрала да 
сябе адна жанчына; якая стала для іх новай маці.

Вікторыя ЯНУШ

Студэнтка факультэта хімічнай тэхналогіі
і тэхнікі (ХТіТ)

Вайна праз лёс маёй сям’і

Эсэ



Мая бабуля і зараз памятае ўсё тое, што было тады; як быццам гэта было 
толькі ўчора:

«Бельмі часта былі чуваць моцныя выбухі. Яны працягваліся дзень і ноч, 
ім не было ні пачатку ні канца. Немцы расстрэльвалі ўсіх; хто трапляўся ім на 
вочы; нягледзячы на тое; стары гэта ці малы. Вельмі моцна хацелася есці; але 
нічога ўжо не было; бо немцы ўсё забралі. Гэта быў вельмі цяжкі час.. .»

Прадзед вярнуўся дамоў з залатым медалём; ажаніўся з той жанчынай; якая 
стала маці яго дзецям.

Бацька майго прадзеда таксама ўдзельнічаў у абароне радзімы; але з вайны 
ён не вярнуўся.

Вайна -  гэта вельмі цяжкі час для кожнага чалавека. Мы павінны ўсімі 
намаганнямі дабівацца міру на зямлі.

<



НАВУКОВА-ТВОРЧЫЯ ПРАЦЫ

Алена ЕЎСЯВІЦКАЯ
Студэнтка факультэта выдавецкай справы 

і паліграфіі (ВСіП)

За ўдзел у рэспубліканскім конкурсе «Аўтограф» атрымала Дыплом II ступені 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусьу намінацыі «Публіцыстыка».

; Кіраўнік: Кузьміч В. А., загадчык кафедры беларускай мовы̂  
заслужаныработнік адукацыі БССР, выдатнік адукацыі

Вялікая Айчынная вайна вачыма маладых

Гэта трэба не мёртвым -  гэта трэба жывым 

Уступ

Дзве даты назаўсёды ўвайшлі ў гісторыю чалавечай цывілізацыі —  22 чэр- 
веня 1941 г. і 9 Мая 1945 г. Іх раз ядноўвае 1418 дзён і начэй, апаленых раз- 
лютаваным польшем бязлітаснай; разбуральнай і кровапралітнай вайны. 
А аб ядноўвае гераічная барацьба народаў былога Савецкага Саюза з фашысц- 
кай Германіяй і яе саюзнікамі.

Незвычайная ў гісторыі па маіятабах і жорсткасці Вялікая Айчынная вайна 
завяршылася Вялікай Нерамогай 65 гадоў назад, Але і сёння яе боль адгукаецца 
ў сэрцах не толькі ветэранаў але і ў моладзі.

Юбілей Перамогі зноў ускалыхнуў хвалю грамадскага інтарэсу да гісторыі 
Вялікай Айчыннай вайны. Мільёны людзей ва ўсім свеце перагортваюць яе 
сгаронкц насычаныя крывёю, імкнуцца ўлічыць урокі мінулага, каб даць адказы 
на выклік сучаснасці. Усё далей у глыб гісторыі адыходзяць падзеі вайны, але 
значэнне нашай Перамогі не гасне ўвачах грамадства, наадварот, набывае боль- 
шы сэнс; становіцца болып рэльефным на фоне сучасных палітычных рэалій,

Юбілей Перамогі беларускі народ разам з народамі іншых краін свету 
адзначае як самае вялікае; агульнае свята. I гэта зразумела. Вайна аказалася 
галоўнай справай старэйшага пакалення; яна склала цэлую эпоху ў гісторыі бе- 
ларускага народа; як і ўсіх народаў былога СССР; увабраўшы ў сябе лёс мільёнаў 
людзей; гора; пакуты; ахвяры. Але было і іншае: вайна распраміла людзей; вы- 
несла на паверхню лепшыя іхякасці; усё добрае; узнёслае; што хавалася ў душах: 
самаадданы патрыятызм; з яднанасць і дружбу братніх народаў. Такога чыстага 
праяўлення любові да сваёй Айчыны; такога ахвярнага напалу і гатоўнасці ад- 
датть жыццё за яе болын не было ніколі.

Тэма Вялікай Айчыннай вайны ў апошні час інтэнсіўна распрацоўваецца ў 
СМІ; выдаюцца шматлікія кнігі; брашуры; артыкулы аб вялікай Перамозе. Ня- 
рэдка інфармацыя (асабліва ў СМІ) падаецца даволі супярэчлівая; што выклікае
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сурезную палеміку. Сёння; як гэта ні прыкра/не толькі за мяжой; але і ў нашай 
літаратуры няма адназначнай ацэнкі Вялікай Айчыннай вайны і дасягнутай у ёй 
перамогі. Разам з прызнаннем сусветнагістарычнага значэння перамогі над фа- 
шызмам усё болын гучыць меркаванняў, якія наогул адмаўляюць ёй у станоўчай 
ацэнцы. Чуюцца нават галасы аб дарэмнасці супраціўлення фашысцкаму нашэс- 
цю, аб памылковасці пазіцыі заходніх краін, што сталі на бок Савецкага Саюза. 
На думку прыхільнікаў такіх сцвярджэнняў супраціўленне фашызму і перамога 
над ім мелі рэгрэсіўнае значэнне, паколькі затрымалі крушэнне камуністычнага 
рэжыму. Адсюль вынікае, што і ўласаўцы, і паліцэйскія; і дэзерціры, і іншыя 
здраднікі былі дальнабачнымі, прагрэсіўнымі людзьмі; бо яшчэ тады пачалі ба- 
рацьбу супраць сталінскага рэжыму а тыя; хто змагаўся на фронце; у партызанах, 
падполлі; большасць нашага народа; аказаліся несвядомай, непаўнацэннай масай.

Нягледзячы на гістарычную абсурднасць і амаральнасць такіх меркаванняў 
ад іх нельга адмахвацца, таму што гістарычны нігілізм, скажэнне сапраўдных
фактаў тэндэнцыйны каментарый у друку на тэлебачанні; у школьных і

*

студэнцкіх падручніках прымушаюць недасткова інфармаваныхлюдзей верыць 
усёй гэтай бязглуздзіцы.

Вялікая Айчынная вайна ўвайшла ў нашу гісторыю як небывалая па 
жорсткасці; трагізму і гераізму барацьба народаў супраць гітлераўскага фашыз- 
му, ПІлях да Перамогі быў доўгім і цяжкім. Цікавасць да падзей тых гадоў да 
асэнсавання наступстваў і ўрокаў вайны не слабее. Яна тлумачыцца і той роляю; 
якую адыграла вайна ў жыцці нашага народа; часткова недасканалымі адказамі 
на многія пытанні; якія ўжо вырашаны нашым часам,

Вялікая Перамога над дзяржавамі агрэсіўнага блока была атрымана ў імя 
міру і жыцця на Зямлі. Яна аказала велізарнае ўздзеянне на ўвесь ход сусветнага 
развіцця ўжо таму; што аб ектьгўна з явілася гістарычным прысудам фашызму і 
мілітарызму пераканаўчым пацвярджэннем важнасці аб яднання самых розных 
палітычных; сацыялыіыХ; ідэалагічных сіл супраць ваеннай пагрозьц усякага 
роду рэваншызму фашызму і неафашызму

Аб ектыўныя гістарычныя матэрыялы і факты сведчаць: рашаючы ўклад у 
вызваленне народаў Еўропы і Азіі ад фашысцкага рабства; у выратаванні сус- 
ветнай цывілізацыі ўнеслі народы Савецкага Саюза і Савецкія Узброеныя Сілы.

Але ў апошнія гады прыкметна пацішэла патрыятычная дзейнасць у нашых 
школах; маладзёжных арганізацыях. Усё гучней сталі чуваць галасы скептыкаў: 
«Правайнушматнавыдумляна»; «Іэтатэмаўжо надакучыла»; «Невартабыло 
змагацца за тое; што мы маем сёння»; «Мы змагаліся не за тое; што трэба...»

Крыўдна і балюча слухаць такія думкі ад юнакоў якія не бачылі вайны; 
не зведалі ўсіх пакут. Аднак моладзь —  гэта люстэрка грамадства; і калі мы 
размаўляем пра недахопы ў патрыятычным выхаванні; то карані іх неабходна 
шукаць у неэфектыўнай працы педагогаў вучоных, палітыкаў

Маладое пакалеыне беларусаў выхоўваецца ва ўмовах палітычнай 
нестабільнасці ў свеце; моладзь зяўляецца найменш устойлівай часткай 
насельніцтва. Таму яна жыва ўспрымае ўсе палітычныя і сацыяльныя хваляванні



7  грамадстве, у тым ліку і негатыўныя. Мы павінны абараніцца ад адмоўнага 
лтілыву неанацызму навязвання ілжывага ўспрымання Другой сусветнай вай- 
ны; змяншэння ролі савецкага народа ў справе Вялікай Перамогі.

У апошнія часы сусветнае супольніцтва сутыкнулася з феноменам неанацыз- 
му які праяўляецца ў частковым апраўданні фашызму праслаўленні былых членаў 
арганізацыі «Ваффен СС» і рэанімацыі яе расавай і нацыянальнай нецярпімасці. 
Самае дзіўнае; што нават некаторыя палітыкі і навукоўцы спрабуюць перапісаць 
гісторыю. Згадаем: яшчэ падчас святкавання 60-годдзя Перамогі прэзідэнт 
Аатвіі В. Віке-Фрэйберга заявіла аб сваім незадавальненні тым; што правядзен- 
не міжнароднага святкавання адбудзецца ў Маскве; бо змаганне Савецкай арміі 
з фашысцкімі захопнікамі ў гады Другой сусветнай вайны; па яе словах; латы- 
шы ўспрымаюць як савецкую акупацыю; рэабілітуючы такім чынам латышскіх 
ветэранаў С С I нават сёння даводзіцца чуць галасы аб адмаўленні Халакосту што 
зусім не даравальна; калі гэта чуеш ад каталіцкіх высокапастаўленых асоб.

Калі палітыкі такога высокага ўзроўню дапускаюць рэабілітацыю фашьісцкіх 
ззерстваў то гэта знаходзіць свой адбітак і на выхаванні сучаснай моладзі. У 
свядомасці маладыхлюдзей; якія зусім не ведаюць вайну фарміруюцца нігілістычныя 
адносіны да мінулага. У той жа час у сучаснай моладзі фарміруюцца няправільныя ма- 
ральныя прыярытэты пад уплывам масавай культуры. Гэта сведчыць аб палітычнай 
некарэктнасці і праявах непавагі да старэйшага пакалення; якое прайшло вайну 
аб несфарміраванасці маральных прыярытэтаў у ацэнцы вайны; нацыяналізму 
антысемітызму ксенафобіў расавай або рэлігійнай нецярпімасці. Каб выхаваць у 
маісадых людзей каштоўнасці; створаныя стагоддзямі; іх асноўнымі маральнымі 
арыенцірамі павінны быць культурна-цьшілізаваныя і ваенна-гістарычныя аспекты.

Так; вайна пакінула крывавы след у гісторыі нашага народа; у кожнай бе- 
ларускай сямі} яе лёсе. Нават тыя; каму ўдалося выжыць; вярталіся з вайны 
швалідамі; духоўна скалечанымі людзьмі. Ці ж такое забываецца?! У Беларусі 
загінуў кожны трэці яе жыхар. Сума матэрыяльных страт Беларусі скла- 
ла 75 млрд. руб. (у цэнах 1941 г.). Спалены поўнасцю ці часткова знішчаны 
фашыстамі 9200 беларускіх вёсак. Такое не забываецца.

«Гістарычная памяць — аснова патрыятызму»; — сказаў Прэзідэнт 
краіны А. Р. Лукашэнка. I гэта сапраўды так. Нам; моладзі; трэба шанаваць гэ- 
тую памяць і данесці яе наступным пакаленням.

А цэнка дасведчанасцг вучняў мінскіх хакол адносна 
падзей Вялікай А йчы ннай вайны

Ва ўмовах такога рознага стаўлення да гісторыі Вялікай Айчыннай вайны 
і Вялікай Перамогі выхоўваецца новае пакаленне беларусаў далёкае ад пад- 
зей Вялікай Айчыннай вайны. Якім чынам маладое пакаленне ўспрымае гэ- 
тую вайну? Які вобраз Вялікай Айчыннай вайны зяўляецца прыярытэтным 
для маладых людзей; улічваючы тое; што інфармацыя аб ёй перадаецца так 
супярэчліва? 3 аднаго боку; адносіны да Вялікай Айчыннай вайны ў маладога 
чалавека фарміруюцца падчас яе вывучэння ў школе. Аднак ці ўражваюць урокі



гісторыі падлеткаў так, як уражвае матэрыял; пададзены ў СМІ? Увогуле; ці 
цікавіць сучаснага маладога чалавека гісторыя Бялікай Айчыннай вайны? Ці 
ўсведамляюць маладыя людзі сябе нашчадкамі народа, які спыніў «карычневую 
навалу»; ахвяраваў сабой дзеля свабоды нашай краіны і мірнага жыцця?

Здаецца, не цікавіцца гэтым проста нельга. Трагедыя Вялікай Айчыннай вай- 
ны закранула фактычнакожную беларускую сямю, пакінуўшыневылечнуюрану 
ў сэрцах родных і блізкіх. Не ў кожнай сямі былі непасрэдныя ўдзельнікі ваенных 
дзеянняў на фронце, але былі і партызаны, і падпольшчыкі, і проста жыхары аку- 
паваных тэрыгорый, якім прыдодзілася выжьшаць у жудасныхумовах, ілюдзі, якія 
зведалі на сабе ўсе жахі фашысцкіх канцлагераў. Ці ведаюць маладыя людзі пра 
тыя выпрабаванні, праз якія вымушаны былі прайсці іх родныя, ці цікавяцца яны 
іхлёсам, гісторыяй сваёй сям'і? Гэтыя пытанні былі пакладзены ў аснову даследа- 
вання. Гісторыя вайны, разгледжаная ў маштабе лёсу аднаго чалавека, выклікае 
значна большую цікавасць, чым сухія факты і лічбы школьных падручнікаў.

Менавіта таму мэта даследавання —  выяўленне ступені дасведчанасці 
старшакласнікаў аб Вялікай Айчыннай вайне і яе ролі ў гісторыі нашага народа.

Даследаванне праводзілася метадам анкетнага апытання з выкарыстаннем 
элементаў інтэрвю. У ходзе даследавання былі апытаны 434 рэспандэнты — вучні 
8-11 класаў СШ № 210 з эстэтычным ухілам і агульнаадукацыйнай СШ № 200. Ім 
была прапанавана анкета з наступнымі пытаннямі:

1. Што Бы ведаеце аб Вялікай Айчыннай вайне?
2. Якія подзвігі беларусаў Вам вядомы?
3. Які з іх Вас найболып уразіў?
4. Паспрабуйце вызначыць ролю беларускага народа ў Другой сусветнай і 

Вялікай Айчыннай вайне.
5. Дзе знаходзіліся Вашы родныя ўчас Вялікай Айчыннай вайны?
6. Ці прымалі яны актыўны ўдзел у змаганні з фашыстамі?
7. Якія гісторыі таго часу захаваліся ўВашай сямЙ?
8. Як паўплывала Вялікая Айчынная вайна на сённяшняе жыццё Беларусі і 

яе імідж у сусветным супольніцтве?
Былі вырашаны наступныя задачы:
-  выявіць ступень дасведчанасці рэспандэнтаў па кожным пытанні анкеты;
-  параўнаць дасведчанасць вучняў якія толькі што вывучалі гісторыю 

Вялікай Айчыннай вайны; з астатнімі;
-  параўнаць дасведчанасць вучняў якія не вывучалі гісторыю Вялікай Ай- 

чыннай вайны; з астатнімі;
-  выявіць, які вобраз вайны з яўляецца для рэспандэнтаў прыярытэтным: 

сфарміраваны школай, СМІ ці сямейнай гісторыяй,

Аналіз вынікаў даследавання

Былі атрыманы наступныя вынікі:
Напытанне «Што Выведаеце аб ВялікайАйчыннайвайне?» вучніадказалі 

наступным чынам:



СШ № 210 з эстэтычным ухілам: 40% рэспандэнтаў указвалі толькі 
храналагічныя рамкі вайны; 30% — асобныя факты з гісторыі (што сведчыць 
аб частковым валоданні інфармацыяй) ; 19% апытаных паказалі добрыя веды ў 
ыежах школыіай праграмы; 9% вучняў зададзенае пытанне выклікала цяжкасці 
пры адказе; 2% вучняўувогуле давалі памылковыя звесткі,

Агульнаадукацыйная СШ № 200: 39% рэспандэнтаў указвалі толькі 
храналагічныя рамкі вайны; 28% —  асобныя факты з гісторыі (што сведчыць 
аб частковым валоданні інфармацыяй); 9% — паказалі добрыя веды ў межах 
зікольнай праграмы; 24% вучняў зададзенае пытанне выклікала цяжкасці пры 
ілказе; у рэспандэнтаў СШ № 200 аказаў з памылковымі звесткамі не аказалася.

Другое і трэцяе пытанні аб найбольш вядомых подзвігах беларусаў 
з ыклікала цяжкасці:

СШ № 210 з эстэтычным ухілам: 19% вучняў не змаглі ўказаць ні ад- 
наго подзвігу; 21% рэспандэнтаў прыводзілі ў прыклад подзвігі і герояў 
ззесткі аб якіх яны атрымалі са школьнай праграмьц і паказалі добрае вало- 
танне матэрыяламі школьных падручнікаў; 21% апытанцгх пісалі толькі агуль- 
ныя звесткі аб подзвігу ўсяго беларускага народа; 17% вучняў у сваіх адказах 
тказвалі толькі імёны герояў; 16% вучняў — наадварот, толысі іх подзвігі — гэта 
сзедчыць аб няпоўным валоданні фактычным матэрыялам; 6% рэспандэнтаў 
лалі няправільныя звесткц памылкова ўказваючы герояў (І.Сусаніна), блытаю- 
чы герояў і здзейсненыя імі подзвігі.

Агульнаадукацыйная СШ № 200: 13% вучняў не змаглі ўказаць ні аднаго 
подзвігу; 45% рэспандэнтаў прыводзілі ў прыклад подзвігі і герояў звесткі аб якіх 
яны атрымалі са школьнай праграмы, і паказалі добрае валоданне матэрыяламі 
тжольных падручнікаў; 3% апытаных пісалі толькі агульныя звесткі аб подзвігу ўсяго 
беларускага народа; 17% вучняў школ у сваіх адказах указвалі толькі імёны герояў; 
11% вучняў —  наадварот, толькі іх подзвігі — гэта сведчыць аб няпоўным валоданні 
оактычным матэрыялам; 11% рэспандэнтаў далі няправільныя звесткі; памылкова
з-казваючы герояў (I. Сусаніна); блытаючы герояўі здзейсненыя імі подзвігі.

На жаль; і з чацвёртым заданнем (вызначэнне ролі беларускага народа ў 
Другой сусветнай вайне) болыпасць рэспандэнтаў не справіліся ўвогуле або 
зыканалі яго нягіравільна:

СШ№ 210 зэстэтычнымухілам: 53% вучняўне справілісязпытаннем; 47% 
вучняў правільна вызначылі ролю беларусаў і іхуклад у справу вялікай Перамогі.

Агульнаадукацьхйная СШ № 200: 54% вучняў не справіліся з пытаннем; 46% 
зучняў правільна вызначылі ролю беларусаў і іх уклад у справу вялікай Перамогі.

Пятае і шостае пытанні дапамаглі вызначыць, наколькі добра нашы равеснікі 
знаёмы з гісторыяй сваёй сямі ў гады вайны:

СШ № 210 з эстэтычнымухілам: 31% —  родныя прымалі непасрэдныўдзелу 
ваенных дзеяннях на фронце; 30% апытаных сцвярджаюцц што іх родныя падчас 
вайны знаходзіліся на акупаванай тэрыторыі; але актыўнага ўдзелу ў змаганні з 
фашысцкімі захопнікамі не прымалі; 9% вучняў —  хтосьці з родных быў у пало- 
не ці канцэнтрацыйным лагеры; 3% вучняў —  на прымусовых працаху Германіі;
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6% рэспандэнтаў маюць родных —  удзельнікаў партызанскага руху 4% —  род- 
ныя супрацоўнічалі з партызанамі; 1% ізучняў —  родныя знаходзіліся ў тыле. На 
жаль; 16% апытаных не змаглі адказаць на пастаўленыя пытанні; а гэта сведчыць 
аб адсутнасці цікаўнасці да свайго асабістага мінулага, гісторыі сваёй сям'і.

Агульнаадукацыйная СШ № 200: 40% —  родныя прымалі непасрэдны 
ўдзел у ваенных дзеяннях на фронце; 26% апытаных сцвярджаюць, што іх род- 
ныя падчас вайны знаходзіліся на акупіраванай тэрыторыі; але актыўнагаўдзелу 
ў змаганні з фашысцкімі захопнікамі не прымалі; 9% вучняў з родных быў у 
палоне ці канцэнтрацыйным, лагеры; 2% вучняў — на прымусовых працах у 
Германіі; 6% рэспандэнтаў маюць родных —  удзельнікаў партызанскага руху; 
4% —  родныя супрацоўнічалі з партызанамі; 1% — родныя знаходзіліся ў тыле; 
10% апытаных не змаглі адказаць на пастаўленыя пытанні; а гэта сведчыць аб 
адсутнасці цікаўнасці да свайго асабістага мінулага; гісторыі сваёй сямі.

У сёмым заданні; у якім неабходна было ўспомніць адну з сямейных 
гісторый перыяду вайны; ставілася мэта высветліць асабістую зацікаўленасць 
падлеткаўу веданні гісторыі сваёй ся м і У выніку высветлілі:

СШ № 210 з эстэтычным ухілам: толькі 5% вучняўу поўнай ступені валодаюць 
інфармацыяй аб гісторыі сваёй сям і; 42% рэспандэнтаў валодаюць інфармацыяй 
часткова і ведаюць толькі найболын цікавыя факты з жыцця сваіх продкаў.

Астатняя частка апытаных не ведаюць ніякіх сямейных гісторый ваеннага 
перыяду па розных прычынах: 45% вучняў — таму што самі не цікавяцца гэтай 
тэмай; 4% —  таму што ўжо няма жывых сведак вайны; 4% вучняў — таму што 
тэма вайны у сям'і па нейкіх прычынах не абмяркоўваецца.

Агульнаадукацыйная СШ № 200: 5% вучняў у поўнай ступені валодаюць 
інфармацыяй аб гісторыі сваёй сяыі; 36% рэспандэнтаўвалодаюць інфармацыяй 
часткова і ведаюць толысі найболын цікавыя факты з жыцця сваіхпродкаў

Астатняя частка апытаных не ведаюць ніякіх сямейных гісторый ваеннага 
перыяду па розных прычынах: 52% вучняў —  таму што самі не цікавяцца гэтай 
тэмай; 4% —  таму што ўжо няма жывых сведак вайны; 3% вучняў — таму што 
тэма вайны у сямЧ па нейкіх прычынах не абмяркоўваецца.

Апошняе пытанне «Як паўплывала Бялікая Айчынная вайна на сённяшняе 
жыццё Беларусі і яе імідж у сусветным супольніцтве?» аказалася найбольш 
цяжкім для адказу:

СШ № 210 з эстэтычным ухілам: 45% рэспандэнтаў так і не здолелі на яго 
адказаць; 39% апытаныхлічаць; што ўклад беларускага народа ў справу перамогі 
ўзняў аўтарытэт нашай краіны ў свеце і паўплываў на фарміраванне беларусаў 
як нацыі; 13% вучняў засяроджваюць увагу на негатыўных праяўленнях вайны; 
такіх; якшматлікіяразбурэнні; знішчэнні вялікай колькасці мірнага насельніцтва; 
пасляваенны эканамічны крызіс і інш; 3% апытаныхлічаць, што Вялікая Айчын- 
ная вайна ўвогуле не аказвае ніякага ўплыву на сённяшняе становішча краіны і 
з яўляецца проста часткай гісторыі мінулага Беларусі.

Агульнаадукацыйная СШ № 200: 36% рэспандэнтаў так і не здолелі на яго 
адказаць; 44% апытаныхлічаць; што ўклад беларускага народаў справу перамогі



• нят а’ггарытэт нашай краіны ў свеце і паўплываў на фарміраванне беларусаў 
г нацыі; 20% вучняў засяроджваюць увагу на негатьгўных праяўленнях вайны; 
газгх якшматлікіяразбурэнні; знішчэнні вялікайколькасці мірнага насельніцтва; 
~ атляваенны эканамічны крызіс і інін; 1% апытаных лічаць; што Вялікая Айчын- 
зая гайнаўвогуле не аказвае ніякага ўплыву на сённяшняе становішча краіны і 
; ттляецца проста часткай гісторыі мінулага Беларусі.

Параўнаўшы адказы вучняў СШ № 200 і СШ № 210 з эстэтычным ухілам; 
х ігрьппплі да высноў што дасведчанасць рэспандэнтаў абедзвюх школ 

і -ііходзіцца прыкладна на адным узроўні незалежна ад статусу школьц у якой 
еет: вучацца (агульнаадукацыйная ці з эстэтычнымухілам).

Таксама мы прыйшлі да высновы; што фактычным матэрыялам па гісторыі 
г хлікай Айчыннай вайны лепш за іншых валодаюць вучні 9 класаў якія непас- 
Г гхна ў студзені скончылі вывучэнне гэтага перыяду. Веды вучняў 8, 10 і 11 
і-іасаў знаходзяцца прыкладна на адным ўзроўні. Аднак трэба адзначыць; што 
і_:г-іаццацікласнікі ў большай ступені асэнсоўваюць гістарычныя падзеі; іх зна- 
чэнне і рОі\ю ў сусветнай гісторыі на прыкладах свайго народу.

Самы тыповы адказ на пытанне аб тым; што яны ведаюць аб Вялікай Ай- 
тыгшай вайне; быў наступны:

— Вялікая Айчынная вайна пачалася 22 чэрвеня 1941 г. Распачала вайну 
ГерманіЯ; нечакана напаўшы на СССР. Скончылася вайна перамогай СССР
9 мая 1945 года.

— Кожную гадзіну на палях вайны гінула 14104 чалавека; кожную хвіліну —
10 чалавек; 6 секунд забіралі жыццё аднаго чалавека. Мова лічбаў скупая; але вы 
толысі ўявіце; што калі б мы захацелі ўшанаваць памяць кожнага з загінуўшых 
V вайне хвілінай маўчання; то чалавецтву прыйшлося б анямець на 20 мільёнаў 
хвь\ін; на 38 з лішнім гадоў. (10 клас СШ № 210)

Самым цікавым; на наш погляд; адказам аб подзвігах беларусаў які 
сустрэўся ў анкетах толькі аднойчьц быў аб подзвігу А. Р. Мазанік. Н. В. Тра- 
ян, М. Б. Восіпавай; якія былі удзельыіцамі аперацыі па знішчэнні генеральнага 
камісара Беларусі В. Кубэ 22 верасня 1943 г.

У анкетах сустракаліся адказьц якія сведчаць аб тым; што вучні блытаюць 
падзеі і герояў розных гістарычных эпох. Напрыклад:

— Мяне найболып уразіў подзвіг I  Сусаніна; які завёў вялікую нямецкую 
армію ўлес; якія болып адтуль не выйшлі; і сам па-геройску загінуў.

Тыповымі фармулёўкамі аб ролі беларускага народа ў Вялікай Айчыннай 
вайне былі наступныя:

—  Самы вялікі подзвіг; які быў здзейснены ў час вайны; — гэта подзвіг на- 
рода. Беларускі народ вылучыўся ў гады Вялікай Айчыннай вайны стойкасцю 
і сь\ай духу. Мы сталі першымі на шляху фашыстаў. Дзякуючы барацьбе бела- 
рускага народа быў сарваныплан «маланкавайвайны» фашыстаўізявіўсячас 
для падрыхтоўкі абароны Масквы.

-— На тэрыторыі Беларусі дзейнічала вялікая колькасць партызанскіх атрадаў 
была разгорнута актыўная падпольная дзейнасць. Адной з найбуйнейшых



аперацый партызан стала «рэйкавая вайна», падчас якой былі знішчаны многія 
чыгуначныя камунікацыі ворага.

Адказы на апошняе пытанне аб уплыве Вялікай Айчыннай вайны на сён- 
няшняе жыццё Беларусі і яе іміджы ў свеце, былі самыя разнастайныя:

— Гэта вайна паўпльівала на наша жыццё і нашу культуру. У Беларусі створана 
шмат кінастужак на ваеннуто тэматыку беларускія пісьменнікі; такія як I. Шамякін, 
В. Быкаў А. Куляшоў П. Панчанка; М. Танк; звярталіся да падзей Вялікай Айчын- 
най вайны ў сваіх творах. Шмат музеяў выстаўеяюць экспазіцыі па тэме Вялікай Ай- 
чыннай вайны; якія вяртаюць нас у тыя цяжкія гады нашых дзядоў і бабуль.

— Калі б не было Вялікай Айчыннай вайны, мабыць, чалавек не задумваўся 
б аб тым, што сваю Радзіму трэба шанаваць; любіць; абараняць яе і захоўваць 
сваю гістарычную спадчыну бо ўлюбы момант мы можам страціць яе.

На мой погляд, на імідж нашай краіны Вялікая Айчынная вайна ніяк не 
паўплывала. Па-першае; мала хто ведае ў свеце; што ўвогуле існуе такая краіна; 
як Беларусь. А па-другое; тыя краіньц што ўваходзілі ў антыгітлераўскую 
кааліцыю; прызнаюць перамогу сваёй заслугай. Але памяць аб перажытым і 
нянавісць да ворагаў застануцца назаўсёды ў душах беларусаў

Заклтчэнне

Такім чынам; прааналізаваўшы сабраную інфармацыю; мы прыйшлі да 
агульных высноў: веды сучасных школьнікаў аб гісторыі Вялікай Айчыннай вай- 
ны фарміруюцца школай; а не сямейным выхаваннем ці СМІ і з яўляюцца да- 
статкова павярхоўнымі. На вывучэнне тэмы вайны ў школьнай праграме адве- 
дзена недастаткова часу. Нельга абмяжоўваць вывучэнне гісторыі сваёй краіны 
ў гады Вялікай Айчыннай вайны некалькімі гадзіыамі; падчас якіх нават фактыч- 
ны матэрыял немагчыма засвоіць у поўнай ступенг

Вельмі добра; што ў 2006 годзе быў уведзены новы абавязковы курс 
«Вялікая Айчынная вайна». Ён паглыбіць веды школьнікаў дасць ім магчымасць 
па-новаму асэнсаваць вайну Аднак; на наш погляд; такі курс павінен уводзіцца 
не ў 11 класе; калі ў вучняў ужо ў значнай ступені сфарміравана ўяўленне аб 
асноўных падзеях вайны; а значна раней; каб з маленства дзеці ўсвядомілі сябе 
нашчадкамі народа; які здолеў перамагчы фашысцкіх захопнікаў

Галоўнай матывацыяй пры вывучэнні Вялікай Айчыннай вайны; як і любой 
іншай тэмы; для вучняў з яўляецца сацыяльная: жаданне атрымаць высокую 
адзнаку. Таму набытыя веды нетрывалыя; бо наша памяць захоўвае толькі тое; 
што асэнсавана намі на эмацыянальным і духоўным узроўнў што «прапушча- 
на праз сябе». Тэму адсутнасць у падручніках матэрыялу які даваў бы магчы- 
масць «ажывіць» герояў дапамагчы зразумець матывы іх учынкаў асэнсаваць 
усе жахі вайны негатыўна ўплывае на фарміраванне вобразу вайны ў падлеткаў 
Аналіз гістарычных падзей мінулага дапамагае знаходзіць выйсце з сучасных 
канфліктных сітуацый.

Мы лічьіМ; што ўсім нам трэба задумацца аб будучыні нашай краіны. Што 
будзе з краінай; каліяе маладое пакаленне забываеццанаяе гістарычную спадчы-



ну; калі маладыя людзі перастаюць цікавіцца не толькі гісторыяй сваёй краіньц 
пле і асабістай гісторыяй сваёй сям'і? Мы рызыкуем паўтарыць памылкі нашых 
продкаў калі не будзем лічыцца з тымі ўрокамц якім навучыла нас гісторыя. Мы 
павінны рабіць усё магчымае; каб Вялікая Перамога засталася з намц стала су- 
часнасцю  ̂легла ў падмурак нашай ідэалогіі; а не ўспрымалася як частка гісторыі.

Многія з удзельнікаў Вялікай Айчыішай вайны яшчэ жывуць сярод нас; і мы 
маем не шмат часу для таго, каб дазволіць ім сказаць свае словы гісторыц якую 
яны некалі стваралі. А праўда аб вайне, памылках мінулага нам вельмі патрэбна, 
ісабійва цяпер. Менавіта ў гэты час, калі перад нашай краінай стаіць пытанне аб 
оарміраванні нацыянальнай ідэалогіі, праблема пошуку асабістага піляху тых 
:-саштоўнасцей; якія будуць пакладзены ў падмурак новай дзяржавы, мы павінны 
звярнуцца да нашага гістарычнага мінулага. Трэба ўсвядоміць, што нельга пабуда- 
ваць новае дэмакратычнае грамадства; калі замест мінулай хлусні ці ўпрыгожвання 
пісторыі будуць пладзіцца новыя фальсіфікацыі. Да якога болып справядлівага 
всыцця можна прыйсці на пустым месцы; без сапраўднага і моцнага падмурку?

Наша Перамога вартая таго; каб ёй ганарыліся не толькі мы; але і нашы 
нашчадкі; людзі на ўсёй планеце, таму што гэта агульная Перамога ўсіх народаў 
над фашызмам. Памяць аб ёй не павінна служыць сродкам канфрантацыі ні ў на- 
шай краіне, ні за мяжой. Наадварот, яна прызначана яднаць людзей на шляху да 
лепшай будучыні. На тое вельмі спадзяваліся ўдзельнікі Вялікай Айчыннай вайны.

9 Мая адзначаецца нашымі людзьмі як свята і асабістае, і сямейнае, і 
лзяржаўнае, і інтэрнацыянальнае. Зноў і зноў углядаемся ў падзеі Вялікай Ай- 
чыннай вайньц імкнёмся глыбей зразумець значэнне бітваў якія адбыліся на 
беларускай зямлі і адыгралі важную ролю на піляху да поўнай перамогі над фа- 
піысцкай Германіяй. Цяжкім быў гэты шлях. Памяць аб ўсіх; хто не вярнуўся 
з фронту хто загінуў абараняючы зямлю сваіх бацькоў свяшчэнная. Яна -  
галоўны фактар дзяржавы. Не будзе такой памяці — не будзе і дзяржавы.

Але вынікі і ўрокі Вялікай Айчыннай вайны накіраваны не толькі ў мінулае. 
Калі глядзіш на сучаснае палітычнае становішча ў свеце; разумеені; што не 
ўсведамляюць нашы сучаснікі ўсіх жахаў вайны; не жадаюць вучыцца на памылках 
мінулыхпакаленняў. Гэта знаходзіць свой адбітак у развязванні лакальных войнаў 
патуранні міжнароднаму тэрарызму экспансіі «бархатных» рэвалюцый; прапа- 
гандзе культу насілля і нажывы. Людзі забываюцца на тыя жудасныя падзеі; якія 
ўскалыхнулі ўсю Еўропу 65 гадоў назад: забываюцца на Асвенцым і тыя 1;5 млн. 
чалавек; якіх знішчылі там гітлераўцы; на ўрокі Халакосту —- мэтанакіраванага і 
жудаснага знішчэння яўрэйскага насельніцтва фашыстамі (6 мля.); на кожнага 
трэцяга беларуса; забітага падчас Вялікай Айчыннай вайны. Але на гэта нельга за- 
быцца; бо ёсць магчымасць паўтарьгць жудасную памылку Еўропы 40-ых гадоў 
XX стагоддзя. Менавіта таму сёння неабходна зрабіць усе намаганні; для абу- 
джэння цікавасці да вывучэння гісторыі Вялікай Айчыннай вайыы; асабліва сярод 
маладога пакалення; якому належыць будучыня; за якім стаіць лёс чалавецтва. Ад 
таго; наколькі добра ў маленстве яны ўсвядомяць; што такое вайна; залежьпдь іх 
грамадзянская пазіцыяў будучыні; а значыць —  і сама будучыня.
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Вынікі адказаў на чацвёртае пытанне вучняў 
СШ № 210

правшьна
вызначылі

ролю
беларусаў і 
ўклад; 47%

г няправільна 
53%

Вынікі адказаў на чацвёртае пытанне вучняў
СШ № 200

правільна 
вызначылі 

ролю і 
ўклад 

беларусаў 
46%

няправшьна
54%

Вынікі адказаў на першае пытанне вучняў
СШ № 200

з гісторыі 
30%

выклікала 
цяжкасці пры 

адказе

добрыя веды ў 
межах 

школьнай 
праграмы 

9%

ТОЛЬКІ

храналагічныя 
рамкі вайны 

39%

асобныя факты 
з гісторыі 

28%

Вынікі адказаў на другое ітрзцяе пытанне 
в у ч ш ў С Ш Ы ш і т

толькі дал*
подзвігі няправільныя 

толькіімёны \\% звесткі
герояў

Вынікі адказаў на другое і трэцяе пытанне 
вучняў СШ № 210

няправільныя выклікала 
цяжкасці

Вынікі адказаў на першае пытакне 
СШ №210

вучняў

цяжкасці пры

добрыя веды ў 
межах 

школьнай

указвалі толькі 
храналагічныя

герояў
17% агульныя 

звесткі аб 
подзвігу 

ўсяго
беларускага

народа
21%

валоданне
матэрыяламі
школьных

падручнікаў 
(подзвігі і 

героі); 21%

агульныя
звесткі аб 
подзвігу

ўсяго ~л 

беларускага 
народа 

3%

цяжкасці
13%

паказалі добрае 
валоданне

матэрыяламі
пжольных

падручнікаў 
(подзвігі і героі) 

45%



ВынікГадказаў ш  пятае і шостае пытанні
еучняўСШ Ш 210 Вынікі адказаў на пятае і шостае пытанні вучняў 

СШ № 200

родныя
супрацоўнічалі 
з партызанамі 

4%

не змапн 
адказаць на 

пастаўленыя 
пытанні 

16%

родныя
супрацоўнічал

родныя 
прымалі ўдзел 

у ваенных 
дзеяннях на 

фронце 
31%

родныя
знаходзіліся на 

акупіраванай 
тэрыторыі, але 

актыўнага 
ўдзелу ў 

змаганні не 
прымалі 

30%

знаходіліся у 
тыле 
1%

хтосьціз 
родных быўу 

палоне ці 
канцэнтрацый 
ным лагеры

9%

не змаглі 
адказаць на 
пастаўленыя 

пытанні 
10%

родныя 
знахдзіліся на 
акупіраванай 

гэрыторыі, але 
актыўнага 
ўдзелуў 

змаганніне 
прымалі 

27%

родныя 
прымалі ўдзел 

у ваенных 
дзеянняў на 

фронце 
41%

Вынікі адказаў на свтае -пытанне- еучняў 
СШ М« 210

Вынікі адказаў на сёмае пытанне вучняў 
г  СШ № 200

не ведаюць, 
бо ўжо няма 

жывых 
сведкаў 
вайны 

4%

не ведаюць 
ніякіх 

сямейных 
гісторый, бо 
не цікавяцца 

45% у

ведаюць 
толькі 

цікавыя 
факты з 

жыцця сваіх 
продкаў 

42%

не ведаюць, бо 
тэма вайны ў у поўнан ступені

Вынікі адказаў на восыуае пытанне вучняў 
СШ № 210

Выні&і адказаў на восьмае пытанне вучняў 
СШ № 200

засяроджва- 
юць увагу на 
негатыўных

лічаць, што 
вайна не

ніякага 
ўплыву на 
сённяшняе 
становішча 
Беларусі 3%

засяроджваюць 
увагу на 

негатыўных 
праяўленнях 

вайны 
20%

лічаць, што 
вайна не 

аказала ніякага

не здолелі на 
яго адказаць 

36%

лічаць, што 
падняўся 

аўтарытэт 
нашай краіны 

43%

Г \



Вольга КАВАЛЁВА
Студэнтка факультэта выдавецкай справы 

і паліграфіі (ВСіП)

Кіраўнік: Федарцова Т М.} канд. філ. навук} 
дацэнт кафедры беларускай мовы

Дзяцінетва, апаленае вайной

Выжылі яны на зло вайне

Уступ

Ганарыцца славаю сваіх продкаў не толькі можна; але і трэба. Ведан- 
не гісторыі сваіх бацькоў і дзядоў спрыяе выпрацоўцы актыўнай жыццёвай 
пазіцыр першым чынам патрыятызму. Для таго; каб па-сапраўднаму любіць 
сваю Радзіму трэба добра ведаць яе гісторыю, людзеД якія стваралі гістарычнае 
мінулае роднай краіны.

... 22 чэрвеня 1941 года. Гэта дата памятная нам як адна з самых трагічных 
у гісторыі нашай Радзімы. У гэты дзень фашысцкая Германія напала на СССР. 
Над светам навісла смяротная небяспека.

Вялікая Айчынная вайна была жахлівай падзеяй не толькі для тых; хто на 
перадавой ірваўся ў бой пад шквальным агнём фашыстаў у каго на вачах варо- 
жыя снарады разрывалі на шматкі цела сябра, з якім на прывале, у час кароткага 
адпачынку перад 6оем; выкурылі адну на дваіх цыгарэту. Вайна была жахам і 
для тых; хто глядзеў на свет праз краты нямецкіх лагераў смерці.

Ыямецка-фашысцкія канцэнтрацыйныялагеры — гэта месцы масавага зня- 
волення і фізічнага знішчэння праціўнікаў нацысцкага рэжыму ваеннапалон- 
ных і грамадзянскіх асоб.

У 1944 годзе ў распараджэнні фашыстаў знаходзілася 20 асноўных 
канцлагераў не лічачы сотняў іх філіялаў Для забойства зняволеных немцы 
выкарыстоўвалі атрутныя рэчывьц газавыя камеры. Трупы закопвалі ў зямлю 
або спальвалі ў адмысловых печах. Сотні тысяч грамадзян знішчаліся адразу 
ўжо па прыбыцці ўлагер смерці. Вязні выкарыстоўваліся на розных цяжкіх пра- 
цах для «патрэб Трэцяга рэйха».

Паўсядзённы гвалт і тэрор з боку ахоўнікаў рабская праца; недаядан- 
не і хваробы знясільвалі арганізмы зняволеных, даводзячы іх да смерці ў 
самы кароткі час. У вязняў адбіралася ўся лішняя маёмасць, а знойдзеныя 
каштоўнасці перадавалісяўведаыне імператарскага банка. 3 1933 па 194$ гады 
праз нямецкія канцлагеры прайпілі каля 18 мільёнаўчалавек, з якіх 11 мільёнаў 
былі забіты і закатаваны. Шматлікія вязні, якія змаглі выжыць, назаўжды 
засталіся інвалідамі.

Час ідзе... Ужо прайшло болын за шэсцьдзесят шд; як скончылася Вялікая 
Айчынная вайна. Але ў сэрцы народа назаўсёды засталася памяць пра мінулае. Мы 
ўшаноўваем ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, з падзякай успамінаем іх ратныя і



працоўныя подзвігі. Абавязкова ўспамінаем і тых, хто ўсе жахі вайны спазнаўяшчэ 
.ізіцём. Дзеці і вайна. Два паняцці, якія не могуць існаваць разам. Дзеці безабарон- 
ныя і нявінныя. Для шматлікіх мільёнаў дзень 22 чэрвеня 1941 года стаў апошнім 
лнём дзяцінства. Вайна перавярнула ўсё іхжыццё.

Колькі дзяцей было ў дзеючым войску; у партызанскіх атрадах і падполь- 
ных арганізацыях?! Радзіма не забыла подзвігаў маленькіх абаронцаў: многія 
з іх былі ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі, атрымалі высокае званне Героя 
Савецкага Саюза. Але былі і тыя; для якіх жахі вайны пагаршаліся іх поўным 
гяспраўем, штодзённымі знявагамі і жахам за сваё жыццё. Гэта малалетнія 
зязні канцлагераў.

1 Дзяцінства за калючым дротам

1.1. Засталіся толькі горы маленькіх чаравікаў...

Пускай сегодня знают люды 
Про тех, кто вырос в дш войны. 
Мы ншогда не позабудем,
Что былн дваждырождены...

С. Воўк

Гэтыя радкі з верша Самуіла Рафаілавіча Ваўка, малалетняга вязня Мінскага 
гета; можна аднесці да ўсіх дзяцей вайны, але асабліва да тых, хто правёў свае 
лзіцячыя гады ўдалечыні ад Радзімы, за калючым дротам у фашысцкай няволі, 
на прымусовых працах. Дзіцячыя гады без дзіцячых гульняў і смеху без самых 
блізкіх людзей, якія маглі б абараніць і прыгалубіць, праспяваць калыханку. Ці 
гожна забыць пекла, праз якое прайшлі гэтыя людзі ў самую пяшчотную пару 

жыцця — у дзяцінстве?
Вайна —  усенародная бяда. I гэта агульнавядомая ісціна. Але калі яе так 

тазумеюць сталыя людзі, то дзеці... У іх сваё ўспрыманне свету: пачуццёва-ка- 
ляровае. Радасць — гэта мяккія добрыя рукі маці; цяпло сонца, зеляніна тра- 
зы. У бяды зусім іншыя колеры -— шэра-чорны; халодны і галодны; адчуванне 
страху; болю; якія ўтойваюцца ў вачах і ў рухах; у імкненні стаць непрыкмет- 
ным; нябачным. заплюшчыць вочы — тады зло абыдзе цябе; не ўбачыць. Гэта 
чыста дзіцячае жаданне ўцячы; схавацца хаця б у мроях. Толькі хіба ўцячэш 
ад памяці? Памяць; горкая; страшная 
ўсплывае па начах; калі былыя малалетнія 
вязні засынаюць пасля працоўнага дня; 
хатніх клопатаў. Гавораць; што з гадамі да 
чалавека зноў прыходзіць дзяцінства: зда- 
валася; шматлікае забылася; сцерлася. але 
потым па пэўных законах псіхікі рэальныя 
падзеі дзіцячых гадоў усплываюць так вы- 
разна; ясна і праўдзіва; нібы на кінаэкране 
пракручваецца зноў тваё жыццё. Часам гэ- 
тыя ўспаміны такія вострыя; што былыя
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дзеці-вязыі нібы нанава пера- 
жываюць ўсё тое, што было ў 
дзяцінстве. I балюча заходзіцца 
сэрца; і страх падступае да 
горла, і фары машыньц якая 
праязджае па начной вуліцы; 
падаюцца пражэктарамі; сна- 
памі святла; якія наносяць 
удар па цёмным бараку і пакой 
напаўняецца пахам попелу спа- 
леных людзей.

Вайна — гэта галоўным 
чынам знявечанае дзяцінства, 

адчай і гора маці. Увесь час у войнах былі забітыя і палонныя; але ні ў адной 
вайне так не пакутавалі дзеці; як падчас Вялікай Айчыннай вайны. Фашызм не 
прызнаваў узроставага адрознення. Птлераўская машына знішчэння людзей 
перамолвала ўсіх з аднолькавай акуратнасцю і бязлітаснасцю: старых; жанчын; 
дзяцей. Дзень і ноч дымілі крэматорыі незлічоныхлагераў смерці на тэрыторыі 
самой Нямеччыны і акупаваных ёю дзяржаў. Нібы чорны сып; пакрыла цела 
Еўропы сетка гэтых лагераў.

Больш за мільён дзяцей і падлеткаў у час вайны было вывезена ў канцлаге- 
ры і асуджана на рабства; дзе працягласць жыцця не перавышала сямі-дзевяці 
месяцаў. Дзіцячая праца неміласэрна эксплуатавалася на аб ектах Трэцяга рэй- 
ха. Маленькія вязні станавіліся прымусовымі донарамі; біялагічнай сыравінай 
для злачынных; нялюдскіх медыцынскіх эксперыментаў. Яны выкарыстоўваліся 
як жывое прыкрыццё для фашысцкага войска; іх пасылалі для «прачэсван- 
ня» мінных палёў і смяротных дарог. Толькі адзін з дзесяці дзяцей-вязняў 
канцлагераў застаўся жывы і быў вызвалены. Колькасць астатніх; знішчаных або 
памерлых; ужо ніколі не будзе ўсталявана. Ад іх засталіся толькі горы маленькіх 
чаравікаў ды цацак...

Сёння людзей; якія ў дзяцінстве перанеслі жах і нягоды жыцця ў канцлаге- 
ры; застаецца ўсё менш; і трэба спяшацца; каб дапамагчы ім пакінуць нашчад- 
кам урок мужнасці і стойкасці. А зрабіць гэта можна толькі падчас сустрэч і 
размоў са сведкамі тых жудасных падзей; якія адбываліся ў лагерах смерці. Вя- 
дома; такія сустрэчы для былых малалетніх вязняў — няпростае выпрабаванне; 
бо яны нібы зноў перажываюць перанесеныя ў дзіцячыя гады жахі. Мяркуючы 
па тьіМ; як хвалююцца нашы суразмоўцы; успамінаючы перажытае; відаць; што 
праз усё жыццё неслі яны боль; жах і роспач. Ім цяжка без слёз ўспамінаць тыя 
дні; але яны робяць гэта; каб распавесці сваім нашчадкам праўду пра змаганне 
народа за сваё жыццё; за сваю волю і абудзіць у іх пачуццё адказнасці за сучас- 
насць і будучыню.

У творчай працы пададзены старонкі з жахлівай гісторыі вязняўканцлагераў 
а таксама ідзе размова пра канкрэтныхлюдзей; якія перажылі ў іх свае дзіцячыя



гады, змаглі выжыць у цяжкіх умовах вайны, змагаліся з цяжкасцямі; не баяліся 
працы. На жаль, зараз мы несправядліва і незаслужана мала ўспамінаем пра тых; 
хто таксама выпакутаваў перамогу ў Вялікай Айчыннай вайне; чые лёсы звяза- 
ныя з гітлераўскім палонам. Хацелася, каб іх біяграфія не была намі забыта, як 
забываюцца шматлікія іншыя.

12Н г} пра вайну не буду
— Дзядуля, дзядуля, а я хачу паслухаць што-небудзь цікавае!
— Не, ўнучак. Не бачыш; што мне зараз няма калі?
— Дзядулечка, хоць трошачкі...
— Ну толькі трошачкі. I ўсё. I што ж ты жадаеш; шкодны хлопчык?
— Пра вайну. I пра танк, пра той, што мне дзядзька Антось падарыў.
Дзядуля цяжка уздыхнуў.
— Не, пра вайну не буду. Ідзі адсюль...
Раззлаваны Дзімка пабег у сад да свайго «сховішча» пад яблыняй. «Чаму 

ну чаму ж дзядуля заўсёды так гаворыць? — бубніў хлопчык. — Гэта ж так 
цікава: танкі, кулямёты...»

Шмат гадоў прайшло з таго часу. Дзімка 
зусім вырас і зараз вучыцца ў Полацкім 
дзяржаўнымуніверсітэце. Нажаль, яго дзядулі;
Пудава Пятра Мікалаевіча, ужо няма ў жывых.
Аі\е засталася памяць пра гэтага цудоўнага ча- 
лавека, якую захаваў не хто іншы, як яго ўнук, 
які толькі праз некаторы час зразумеў чаму 
ж дзядуля так не жадаў расказваць пра вай- 
ну. Незадоўга да смерці Пятра Мікалаевіча 
Дзмітрый зноў задаў дзядулю тое ж пытанне.
Але цяпер яго ўжо цікавілі не танкі і кулямёты, 
а менавіта жыццё Пятра Мікалаевіча ў вайну 
і пасля яе. Дзякуючы гэтаму на доўгія гады 
ўнук захаваў памяць пра свайго дзядулю, які 
падчас Вялікай Айчыннай вайны быў вязнем 
працоўнага і канцэнтрацыйнага лагераў.

...Вёска Пруткі, якая знаходзілася ў 
Віцебскай вобласці; да вайны жыла звычайным 
жыццём Беларусі. Белая Русь. Куток; дзе кож- 
ны чацвёрты, а па апошніх звестках, кожны 
трэці загінуў у гады Вялікай Айчыннай вайны.
А колькі лёсаў пакарабачана ёю — гэтага не 
падлічыць.

Вайна зрывала людзей з наседжаных 
месцаў. Нямала пакут яна прынесла людзям; 
якія апынуліся ў акупацыі. Сваім чорным кры-



лом кранула яна і сям ю Пудавых. Калі яшчэ малому Пятру споўнілася толысі 
дзевяць год; то яго разам з бацькамі, братам і сястрой накіравалі ў канцэнтра- 
цыйны лагер Саласпілс.

Усіх прывезлі на чыгуначную станцыю. Там ужо было шмат народу: жан- 
чын; дзецей; старых і хворых мужчын, якіх не ўзялі ў войска па хваробе, такіх жа 
арьнптаваных сем'яў, як і сям я Пятра. Перагрузілі усіху таварны вагон, які бьгў 
бітком набіты людзьмі.

Саласпілс —  лагер, які падчас Другой сусветнай вайны знаходзіўся на 
тэрыторыі Латвіі за васемнаццаць кіламетраў ад Рыгі. Раней там знаходзіўся 
налігон для салдат царскага войска, якія стралялі па мішэнях. Для гітлераўцаў 
мішэнямі сталілюдзі...

Калі змардаваныя людзі з хворымі, закатаванымі дзецьмі заганяліся за дра- 
цяную агароджу канцэнтрацыйнага лагера, для дарослых і асабліва для безаба- 
ронных дзяцей пачыналася пакутлівае існаванне, насычанае цяжкімі псіхічнымі 
і фізічнымі катаваннямі і здзекамі з боку немцаў і іх паслугачоў

Пудаў Пётр Мікалаевіч успамінаў, як усіх сагналі разам і размеркавалі па 
бараках. На другі дзень аб явілі каранцін, прымусілі прайсці праз горача напа- 
леную лазню, прымусілі распрануцца. Каранцін цягнуўся тры дні, пакуль во- 
пратка палонных не прайшла хімічную апрацоўку.

Хворых і малых дзяцей адабралі яшчэ ў першыя дні. Адабралі і маленькую 
сястрычку Пятра, якую ён больш ніколі не бачьгў: з яе «высасалі» ўсю кроў. 
Хворых змясцілі ў лякарню, абяцалі іх адпусціць дахаты, але на працягу двух 
тыдняў усіх атруцілі. У лагеры Пётр лічыўся ўжо дарослым дзіцём, і таму яго 
разам з іншымі дзецьмі вазілі у Рыгу на працу.

Найбольш сумную вядомасць лагер Саласпілс атрымаў менавіта з-за асо- 
бых адносін да дзяцей, якія, пачынаючы з груднога ўзросту, утрымліваліся 
немцамі асобна і строга ізалявана.

3 Акта аб знішчэнні нямецка-фашысцкімі захопнікамі на тэрыторыі 
Аатвійскай ССР 35000 савецкіх дзяцей:

«Грязные, вонючне камеры фашнстскпх тюрем ннкогда не проветрнва- 
лнсь, нх не отаплнвалн в самые лютые морозы. На грязных, кшдевншх насеко- 
мымн, сырых н холодных полах валяются несчастные матерн, которые былн вы- 
нуждены собственнымн глазамн беспомоіцно наблюдать постененное угасанне 
свопх детей, еслн пуля фашнста не прнчнняла нм более легкую смерть. 100 гр 
хлеба в день н пол-лнтра мутной воды было тем пнтаннем, которым детн поль- 
зовалпсь наравне со взрослымн. Меднцннская помоіць не оказывалась. Прн 
кровавых расправах с заключённымн в тюрьмах, где немцы расстрелнвалн в 
однн прнём по несколько сот человек, не суіцествовало нсключення для детей. 
Онн гнблн той же смертью.

Пногда немцы, расстрелнвая мать, забывалн расстрелять её детей, н детп 
продолжалн влачнть мучнтельное суіцествованне до той поры, пока не насту- 
пала смерть, нлн немцы прн очередном расстреле убнваш н этнх маленькнх 
несчастных страдальцев».
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Бруд, нястача ежы прыводзілі да таго, што дзеці 
мьсава гінулі. Нямецкая ахова штодня ў вялікіх 

: ~ т к ах выносіла з дзіцячага барака адубелыя 
: :  ~ікі малых вязняў якія загінулі пакутлівай смер-

Тр)піы сьсідаліся ў выграбныя ямы, спальваліся 
: ігароджай лагера і часткова закапваліся ў лесе.

3 Акта аб знішчэнні нямецка-фашысцкімі за- 
■ о кнікамі на тэрыторыі Латвійскай ССР 35000 са- 
зесхіх дзяцей:

«Немецкне фашпсты нзобретают гнусный 
ніэсоб нспользованпя советскпх детей до пх 
::.:нчательного пстреблення. Фашнсты органпзовывают сеть распределптель- 
еых пунктов  ̂ в которых торгуют детскнм невольнпчьпм трудом... Советскне 
летм-малюткй; не могугцне быть пспользованнымн в качестве рабочей сплы, за- 
зс зіілнсь немцамн пз лагерей в русскпй женскнй монастырь, гор. Рнга. В апреле 

: 43 года к женскому монастырю г. Рпга, по ул. Кр. Барона 126 подходят кры- 
'Лг военные немецкпе автомашпны. Нх сопровождают немецкпе солдаты под 
шмандой офпцера. Жуткая картпна представплась перед глазамп очевпдцев: 

закрытых грузовпков не раздаётся нп звука; не слышны детскпе голоса. Ког- 
дд эткндывается брезенц взору открываются десяткп замученных, больных, 
ывурённых детей. Онп скорчплпсь н дрожат от холода. Лохмотья еле прнкры- 

зсі-от маленькпе тельца, покрытые нарывамп, лпшаямп п коростой. Детп босы, 
: ез головных уборов. Нз-под грязных тряпок, прпкрываюіцнх несчастных, на 
ггтдн внднеются кусочкн грязного картона; прнвязанного на верёвке. На этнх 
гао.шчках нмеются надпнсн: фамнлня; пмя н возраст ребёнка. Целый ряд бп- 
:  ::: однако; содержнт только одно слово: «УНБЕКАННТЕР» (нензвестный). 
Летп жмутся друг к другу н молчат. Детскнй барак в лагере, вечный страх н 
тгтюзы, пыткп н террор фашнстскпх саднстов отучнлп маленькпх страдальцев 
::зорпть. Машпна следует за машпной. 579 пзмученных советскнхребят в воз- 
:  ігге от 1 года до 5 лет доставляют фашпсты в женскпй монастырь...»

Бесперапынную смяротнасць дзяцей выклікалі тыя эксперыменты, для якіх 
т  ролі лабараторныхжывёлін выкарыстоўваліся маленькія пакутнікі Саласпілса. 
Нямецкія лекары-дзетазабойцы з доктарскімі дыпломамі хворым дзецям рабілі 
н екцыі —  упырсквалі разнастайныя вадкасці, уводзілі у прамую кішку мачу 

ггымушалі прымаць «лекі», кармілі атручанай кашай. Усе гэтыя медыцынскія 
ггыёмы выклікалі адзін агульны нязменны вынік — дзеці паміралі. Кіраваў 
::гымі эксперыментамі нямецкі лекар Майзнер.

Аднак самым агідным злачынствам у дачыненні да знішчаных немцамі ў кан- 
г : нтрацыйным лагеры дяцей было «выкачванне» дзіцячай крыві. Прыхарчаванні, 
г-:эе складалася з 100 грам хлеба і Уг літра вадкасці накшталт супу ў дзень, худыя 
хворыя дзеці выкарыстоўваліся як крыніца крьюі для патрэб нямецкіх шпіталяў. 

Ф ашысты арганізавалі ў лагеры Саласпілс цэлую фабрыку, дзе за ўвесь час існавання 
ггера імі было «вьпсачана» з савецкіх дзяцей не меней за 3500 літраў крыві.

Мемарыяльны комплекс 
на месцы канцлагера Саласпілс



Пудаў Пётр Мікалаевіч

У кастрычніку 1944 года, каб замесці сля- 
ды дасканалых злачынстваў, канцлагер Саласпілс 
быў знішчаны; а яго персанал — як немцы, так : 
латышскія паліцаі, — эвакуіраваны. Шматлікія з іх 
так і не панеслі пакарання.

У Саласпілсе былі закатаваны болып за сем ты- 
сяч дзяцей...

Хіба толькі цудам можна растлумачыць тое; штс 
Пётр Мікалаевіч застаўся ў жывых; пасля таго як прай- 
шоўўсе жахлівыя колы фашысцкага пекла ў Саласпілсе.

Да вясны 1944 года ў асноўным толькі маладых 
вязняў адпраўлялі ў іншыя краіны; якія былі акупа- 
ваныя фашыстамі. Такім чынам Пётр Мікалаевіч 
апынуўся ў Аўстрыі. Пасля лагера смерці Саласпілса 
лёс закінуў хлапчука ў працоўны лагер.

Па даных Міжнароднага Чырвонага Крыжа; у 
час Вялікай Айчыннай вайны ў Германію і Аўстрыю былі вывезены каля 100 000 
дзяцей. Сярод іх апынуўся і Пётр Мікалаевіч.

Насельніцтва працоўнага лагера ўвесь час бадзялася па паддашках; хлявах; 
зямлянках. Людзі месяцамі не мелі магчымасці памыцца. Вашывасць; бруд; го- 
лад і холад прыводзілі людзей да хвароб і смерці. Усіх памерлых скідалі ў глыбо- 
ка выкапаныя траншэі.

Цяжкія выпрабаванні перанес Пётр Мікалаевіч. Часта яму прыходзілася на 
сняданак; абед і вячэру задавольвацца невялікім кавалкам хлеба з пілавіннем. 
Разам з іншьші дзецьмі ён працаваў з 
раніцьі да позняга вечара; недаядаў і 
недасыпаў. Хлопцы і дзяўчаты былі па- 
добныя на хадзячыя шкілеты.

У абавязкі хлапчука ўваходзіла 
карміць сабак. Здаецца; справа зусім не- 
складаная. Але як цяжка яна давалася 
хлапчуку! Жывёлінам трэба было несці 
ежу; якая зусім не была падобнай на тую; 
што давалі вязням. Часам гэта былі косці 
з кавалачкамі мяса; іншы раз — магла 
быць каша; якая была густа запраўлена 
тлушчам. Як у гэтым выпадку галодны; 
знясілены хлапчук мог выстаяць перад 
такой спакусай? Усю дарогу да сабак ён 
прагна глытаў прыгатаваную для жывёл
ежу. Але аднойчы Пятру не пашанцава- м ш ш л м ё м д в »  
ла. Яго ўбачыў наглядчык. Хлапчука жу- Пётр Мікалаемч разам 3 жонкай 
дасна пабілі. ідзецьмі
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У працоўным лагеры жылі і яўрэі. Адзін з іх навучыў Пятра будаваць печьц 
за што Пётр Мікалаевіч быў удзячны яму ўсё сваё жыццё.

Не думалася малалетняму вязню, што выжыве... I ўсё ж такі выжыў вярнуўся 
з чужой зямлі дадому. На гэты момант хлапчуку было трынаццаць гадоў.

Цяжкі і складаны пасляваенны час нёс не менш пакут, чым сама вайна, якая 
і прынесла іх. Голыя і галодныя дзеці імкнуліся да жыцця, жадалі атрымаць аду- 
кацыю. Перад вайной Пётр Мікалаевіч скончыў два ьсласьц але зараз працягваць 
вучобу было немагчыма: трэба было дапамагаць сваім бацькам аднаўляць гаспа- 
дарку зноў будаваць жыццё.

Скончылася вайна. Каб жа на гэтым скончылася гора хлопца. Доўга яшчэ 
на яго глядзелі з аглядкай/ маўляў быў у палоне. У лагеры і жалезнаму няцяжка 
было зламацца. Пётр Мікалаевіч вытрываў. А калі аказаўся на волі, хацелася па- 
гаварыць пра перажытае. Не было з кім...

Увесь час Пётр Мікалаевіч працаваў на роднай зямлі. Усю моц, усе намаганні 
ён аддаваў на тое, каб аднавіць родны куточак пасля той жудаснай вайны, якая 
закранула і яго лёс. Ён заўсёды марыў пра ўласных дзяцей і пра тое, каб яны 
ніколі не чулі слова «вайна>>, каб не перанеслі тыя шцоды, якія яна прыносіць. 
Так і здарылася. Яго жонка, Лідзія Яўхімаўна, падаравала яму двух сыноў якія 
ўвесь час былі апорай для свайго бацькі. Праз некаторы час з явіўся і ўнук 
Дзімка. Вядома, зараз ён ужо зразумеў чаму дзядуля так цяжка ўздыхнуў калі 
малы хлопец хацеў пачуць аповед пра танкі і кулямёты...

Цяжка чытаць, глядзець па тэлебачанні. слухаць аповед сведак. Але як жа 
цяжка было перыжыць усё гэта?! Якой трэба было валодаць мужнасцю і адвагай, 
каб застацца жыць? Быць практычна адзінокім і, нягледзячы на гэта; здолець вы- 
жыць у цяжкіхумовах акупацыйнага рэжыму змагацца з цяжкасцямі, пэўна; змог 
бы не кожны дарослы; а тым болын дзіця. Але Пётр Мікалаевіч змог зрабіць гэта.

1.3 Вязень №167302
Жыццё па-сапраўднаму сутыкнула мяне з малалетнім вязнем канцлаге- 

ра — Анатолем Васільевічам Губаравым. 3 дзяцінства памятаю я гэтага 
дзівоснага чалавека. Але пра тое; што ў малым 
ўзросце ён знаходзіўся ў няволі, даведалася зусім 
нядаўна ад сваёй бабулі, якая ўсё жыццё сябрава- 
ла з Анатолем Васільевічам.

«Партызанскія злучэнні Полацка-Лепель- 
скай зоны пасля працяглых жорсткіх баёў з 
фашысцкімі карнікамі ў маі 1944 года каля вёсак 
Пліна і Паперына здзейснілі легендарны прарыў 
варожай блакады. Іх было 17195 супраць 60 ты- 
сяч. Мужнасць народа перамагла. Смерць стала 
неўміручасцю ».

Сярод гэтых людзей была і сямя Анато- 
ля Васільевіча Губарава. Пасля «прарыву» яго
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бацька, Васіль Апанасавіч; вярнуўся да партызан, пакінуўшы жонку з трохгадо- 
вым сынам у вёсцьц дзе ўжо былі фашысты.

«Маці часта ўспамінала баі ў маі 1944 года. Яны былі настолькі жахлівымі; 
што маленькая рачулкаУшачка, якая працякалаўздоўжлініі абароны, была поўная 
крыві. Крывёй было заліта ўсё вакол. «Прарыў» цяжка даўся савецкім людзям.

«Змагацца або памерці» —  такі быў дэвіз байцоў партызанскіх атрадаў і 
яны засталіся яму вернымі да канца».

Пасля блакады немцы пачалі шукаць тыхлюдзей, у якіх атрымалася прайсці 
праз агністае кальцо акружэння. Дзеля выратавання Таццяна Аляксееўна, маці 
маленькага Толі; узяла назадсваё дзявоцкае прозвішча і запісала сябе і сына на 
Цюлекавых. Аднак гэта не выратавала іх. Сярод мясцовага насельніцтва было 
шмат не толькі абаронцаў Радзімьц але і здраднікаў.

«Пасля блакадыхтосьці выдаў. Забралі вяскоўцаўу чым яны былі, не даўшы 
нікому ўзяць нічога з рэчаў. Прывезлі нас у Полацк; да вакзала; куды пад язджалі 
машыны і згружалі чарговую партыю людзей. Крык. Плач. Людзі абдымаліся; 
енчылі; быццам разумеючьц што развітваюцца назаўжды. Быў сфарміраваны 
цягнік; у якім апынуўся я; сястра і маці. Ён накіраваўся ў Асвенцым...»

Асвенцым быў буйнейшым лагерам знінгчэння; яго звалі «фабрыкай 
смерці»; «канвеерам смерці»; «машынай смерці». Фактычна ў польскай 
Сілезіі на некалькіх тысячах гектараў была пабудавана самая жахлівая «  дзяржа- 
ва» ў свеце з насельніцтвам у некалькі мільёнаў чалавек; з якіх ацалелі меней за 
тры тысячы.

У маі 1940 года гітлераўцы стварылі канцлагер Асвенцым (Аўшвіц) — 
самы буйны ў Полынчы канцлагер; які стаў месцам правядзення масавага ге- 
нацыду. Лагер Аўшвіц займаў тэрыторыю ў 4675 гектараў на якой знаходзіліся 
40 лагераў. У шасцістах дваццаці бараках лагера Асвенцыма ўтрымоўвалася 
ад ста васьмідзесяці да двухсот пяцідзесяці тысяч зняволеных. Першыя вязні 
з явіліся ў Асвенцыме ў 1940 годзе. 3 прыбылых тады ў лагер 728 жыхароў Кра- 
кава не выжыўніхто. 23 верасня 1941 годаў Асвенцым былі дастаўлены першыя 
савецкія ваеннапалонныя. Усе яны былі знішчаныя ў газавай камеры. Усяго па 
розных звестках у Асвенцыме загінула ад паўтара да трох з паловай мільёнаў 
чалавек; сярод якіх —  болын за мільён дзвесце тысяч яўрэяў сто сарок тысяч 
палякаў дваццаць тысяч цыганаў дзесяць тысяч савецкіх ваеннапалонных і 
дзесяткі тысяч вязняў іншых нацыянальнасцей.

3 дня заснавання да вызвалення Асвенцыма савецкімі войскамі 27 студзе- 
ня 1945 года ў ім загінулі каля чатырох мільёнаў вязняў больш за ўсё яўрэяў і 
жыхароў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. Болып за 5 000 вязняў Аўшвіца 
складалі жыхары Беларусі (у асноўным з Мінскай і Віцебскай абласцей); 
адпраўленых у лагер падчас барацьбы з партызанамі. Пераважна гэта былі 
жанчыны і дзеці. 3 усіх вязняў Асвенцыма дзеці і падлеткі; узрост якіх 
не перавышаў васемнаццаці гадоў складалі каля 234 000 тысяч. 3 іх — 
220 000 тысяч яўрэйскіх дзяцей; 11 тысяч цыганскіх; некалькі тысяч беларускіх; 
украінскіх; рускіх; польскіх.



Вытрымка са стэнаграмы пасяджэння Міжнароднага Ваеннага Трыбунала 
ўНюрнбергу:

«Долета 1941 г. Освенцнм был пренмуіцественно концентрацнонным ла- 
герем; в котором пока еіцё не пронзводнлнсь массовые уннчтоження. Поэтому 
первые массовые уннчтоження явнлнсь для заключённых лагеря неожнданно- 
стью. Онн началнсь летом 1941 г.; когда однажды вечером разлнчные номера 
былн вызваны после проверкн (я очень хорошо помню; что средн ннх было 
18 мужчнн только нз Кракова). Людям; номера которых былн названьц было 
прнказано явнться в раздевалку где онн должны былн снять свою одежду; вме- 
сто неё онн получнлн старые лохмотья (рубашку н штаны).

Затем онн былн отведены к карьеру где добывалн гравнД н расстреляны нз 
пнстолетов с блнзкого расстояння. Другне заключённые не прнсутствовалн во 
время расстрела, но казнн проводнлнсь такнм образом; что почтн весь лагерь 
мог являться свндетелем этого. После казнн была назначена зондеркоманда для 
закапывання трупов. Это пронсшествне вызвало снльное беспокойство в лаге- 
ре, так как мы до снх пор полагалп; что отправка в кцнцентрацнонный лагерь 
нсключала смертную казнь за преступлення протнв безопасностн Германской 
нлшернн. Начнная с этого дня казнн проводнлнсь через более плп менее регу- 
_\ярные промежуткн временн; жертвы вызывалнсь по вторннкам н пятннцам. 
Позднее на террнторнн лагеря было отведено особое место для казней -  сво- 
бодное место между блоком № 10 н блоком № 11, где в дальнейшем казнн, как 
правнло, проводнлнсь по утрам».

Для лагернага начальства дзеці былі непатрэбным баластам. Наконт іх 
меліся адмысловыя загады. Ніхто з дзяцей не адважваўся пакідаць блок. Лагер- 
нае начальства меркавала, што дзецям досыць свежага паветра, пакуль яны ста- 
яць на апелях. Ім не дазвалялася мець цацак; маленькія вязні павінны былі ціха 
сядзець у куце барака.

Вошы; крываўка, дыфтэрыя; адзёр... Пакутлівайсмерцю паміралімалалетнія 
дзеці; і смерць гэтая прымалася як пазбаўленне ад пакут. Страшны факт: сярэд- 
няя працягласць жыцця ў Асвенцыме не перавышала пяці-шасці месяцаў. Ды- 
пламаваныя забойцы ў белыххалатах праводзілі садысцкія доследы над людзьмі.

Ці шмат засталося у вас ўспамінаў з дзяцінства, калі вам было ўсяго тры- 
чатыры гады? Вядома; у кожнага ў памяці ўсплываюць якія-небудзь яркія падзеі. 
Але нішто не параўнаецца з тым; што і па гэты дзень памятаю ць маленькія вязні; 
якія знаходзіліся ў Асвенцыме. Дзяцінства, якое было перакрэслена вайной, 
пакінула ў іх душах жахлівы адбітак на ўсё жыццё.

«Канцлагер —  лагер смерці. Калі прыехалі; то нас адразу расфарміравалі. 
Дзяцей разлучылі з маці».

Вытрымка са стэнаграмы пасяджэння Міжнароднага Ваеннага Трыбунала 
ў Нюрнбергу:

«Транспорт; который я вндел; состоял нз польскнх евреев. Целымп днямн 
онн не получалн воды. Когда дверн товарных вагонов былн открыты; мы полу- 
чнлн прнказ выгнать нх с громкпм крнком. Онн былп совершенно нзнурены;



н около ста человек умерло в путн. Оставшнеся в жнвых должны былн постро- 
нться в пять шеренг. Наша работа заключалась в том; чтобы вытаіцнть нз ваго- 
нов трупьц умнраюіцнх н нх пожнткн. Трупы (а к ннм тегіерь прнчнслялся каж- 
дый; кто болыіхе не мог держаться на ногах) былп сложены в кучу. Чемоданы н 
узелкн былп собраны н сложены отдельно. Затем прншлось основательно по- 
чнстнть железнодорожные вагоны, так чтобы не было заметно ннкакнх следов 
ужасного груза.

Комнссня полнтнческого отдела начала «отбор» прнблнзнтельно 10 про- 
центов мужчнн н 5 процентов женш;нн н распоряднлась доставнть нх в лаге- 
ря. Остальные былн погружены на грузовнкп, отправлены в Бнркенау н там 
умеріцвлены газом; мертвые н умнраюіцне былн доставлены непосредственно 
к печам для сжнгання. Часто случалось; что маленькнх детей жнвымн бросалн 
на грузовнкп вместес трупамн».

«Часам нам давалі з ёй сустракацца. Вядома, яна як магла дапамагала 
мне і малодшай сястрычцы: перадавала хоць трошкі нейкіх харчоў. Тое; што 
прыносіла маці; падавалася вельмі смачным. Ужо пасля вайны я даведауся; 
што гэта было на самой справе. Зараз можа здацца неверагодным; але тым 
непераўзыдзеным смакам валодаў гнілы сыр.

Доўгі барак; трохпавярховыя нары; састаялае паветра, Дзеці размяшчаліся 
ў бараках па ўзросце. Тыя; хто былі старэйшымі; адбіралі; што можна было; у 
меншых. Жылі па прынцыпе «хто выжыве». Часам і тое; што прыносіла мне 
маці; даставалася іншым.

Нам строга забаранялася пакідаць барак. Але дзеткі залазілі на нары і 
глядзелі ў вакенцы на святло; на сонца; на снег. Дрэўпаблізу не было. Ваколгола 
і шэра. I нейкі прыкры пах дыму. Ад яго шчыкала ў вачах. Вельмі хацелася есці.

Дзяцей; якія былі зусім маленькімі; адбіралі; каб вопыты праводзіць. Кроўу 
іх бралі для нямецкіх салдат.

Кармілі нас бручкай —  варанай баландай; рэдкай і невыноснай. Пах гэтай 
поліўкі настолькі ўеўся; што і зараз памятаю яго. Доўга яшчэ пасля вайны не мог 
пераносіць пах варанай гародніны. Калі маці свінням варыла — уцякаў кожны 
раз. Ыевыносны пах.

Барак. Памятаю; пасярод ад печы праходзіла доўгая труба; якая ўвесь час 
была «абчэпленая» дзецьмі. Быў жудасны холад; і мы ўсаджваліся на яе і хоць 
трохі саграваліся.

Шторанку прыходзілі немкі ў эсэсаўскай форме. Яны запускалі 
аўчарак —  адганялі нас ад трубы на нары. За ноч некаторыя паміралі; 
таму дзяцей пералічвалі.

Зіма. На вуліцы было шмат снегу. Малым апраналі драўляныя чаравікі 
і выпускалі на вуліцу. 3 часам пласт снегу прыліпаў да такога абутку. Хадзіць 
было немагчыма і вельмі цяжка. Усе падалі...

У лагеры маці пазнаёмілася з полькай Ірэнай Бялых. Гэта жанчына праца- 
вала ў шпіталі і час ад часу дапамагала туды ўладкоўвацца — там лепей кармілі; 
можа; дзякуючы гэтаму і засталіся жывыя.



Зрэдку нас выводзілі гуляць па лагеры; дыхаць свежым паветрам. Падчас 
такіх «прагулак» мы праходзілі каля вялізных памяшканняў у якіх, напэўна, не 
было дзвярэй, і таму ў нас была магчымасць убачыць усё; што ў іх знаходзілася. 
Трупы там ляжалі даверху...

Яўрэяў якіх прывозілі ў Асвенцым, адразу адпраўлялі ў крэматорый».
Вытрымка са стэнаграмы пасяджэння Міжнароднага Ваеннага Трыбунала 

ў Нюрнбергу:
«Еврен должны былн по прнбытнп оставлять все свон веіцн на перроне. 

До того как нх пропускалн; нм прнказывалн раздеться, п нх одежда п прочпе 
веш;п; которые онн с собой прнвознлн; оставалнсь на перроне; а затем направ- 
лялпсь в большне баракн; где разборку веіцёй пропзводнла команда; которую 
называлн «Канада». В бараках вегцн сортнровалп н отправлялн в Германню. 
Там былн всевозможные предметы; драгоценностн; меховые манто н т. д.».

«Былі нават негры з афрыканскага фронту; цыгане. 3 імі не зацягвалі: адра- 
зу знішчалі. Маці потым успамінала; што чорны дым цэлымі днямі вісеў над кан- 
цлагерам тоўстым дыванком».

3 пісьмовага сведчання кашталяна лагера Асвенцым Рудольфа Гесса:
« О ч е н ь  ч а сто  ж ен іц н н ы  п ы тал н сь сп р я тать  с в о н х  д етей  п о д  од еж д ой ; н о; кон еч - 

но; когда м ы  об н ар у ж н вал н  н х ; м ы  отп р авлялн  н х  в  кам ер ы  у н н ч то ж ен п я . Н а м  бы ло 

п р н к азан о  п р о во д н ть  в с е  э т о  п стр еб л ен п е  

тай но; н о  у ж а са ю іц н й  т о ш н о т во р н ы й  см р ад  

о т  п о ст о я н н о го  сж н ган н я  т р у п о в  зап олн ял  

в с ю  террнторнЮ ; н  в с ё  н аселен н е; п р о ж н ва - 

ю іц ее  в  о к р е с т н о с т я х ; знало; ч т о  в  О све н ц н - 

м е  п р о во д п л о сь  н стр еб л ен п е  л ю д е й » .

«У фашыстаў нічога не знікала. Эша- 
лоны дабра ішлі ў Нямеччыну. Валасы; 
золата (нават залатыя зубы!); скура ча- 
лавечая... А ад печаў адыходзілі сцёкі; 
так па іх чалавечы тлушч сцякаў I яго 
выкарыстоўвалі...

Вызвалілі нас 27 студзеня 1945-га го- 
да войскі Першага Беларускага і Першага 
Украінскага франтоў. Памятаю; спачат- 
ку самалёты лёталі; лістоўкі скідвалі. Неўзабаве і нашы Чырвоныя прыйшлі 
(я думаў што іх Чырвонымі завуць таму; што твар чырвоны ва ўсіх салдат быў 
(смяецца); мне ўсе вайскоўцы вельмі смешнымі падаваліся).

Народ бегаў. Жанчыны дзяцей адразу пачалі шукаць. Немцы шматлікіх 
людзей сагналі.

Адправілі нас у Кракаў даведкі складаць. Дзе былі; у двары танк стаяў 
падбітьц дык дзеці там увесь час гулялі.

Дахаты дарога цяжкая вельмі была. Шмат цягнікоў змянілі; на вакза-

Анатолій Васільевіч 
з жонкай і дачкой

ле жылі. . .»



3 гэтых маленькіх урыўкаў можна скласці поўную карціну якая адбывалася 
ў Асвенцыме. I яна жудасная.

Вайна скончылася, і; нягледзячы на ўсе цяжкасці, трэба было працягваць 
жыць. У 1947 годзе Анатоль Васільевіч пайшоў у школу а праз дзесяць гадоў 
паехаў у Мінск, каб паступіць у Тэатральна-мастацкі інстытут на мастацкі фа- 
культэт. Аднак гэтаму не наканавана было адбыцца.

«У Мінск прыехаў я з сябрам. Тады яшчэ вакол ўсё ў развалінах было — 
адны руіны. Горад і немцы, і нашы аднаўлялі. 3 дзяцінства падабалася мне маля- 
ваць; і; сказаць па праўдзе, нядрэнныя працы атрымоўваліся. Таму і вырашыў у 
інстытут на мастацкае аддзяленні паступаць.

Здалі мы свае працы ў прыёмную камісію. Праз некаторы час дайшлі да дэкана, а 
той параіў нам паступаць лепш у Біцеб скую мастацкую вучэльню; боўМінскуконкурс 
занадта вялікі быў а ў Віцебску ўжо паменш. Наогул, школа; у якой я вучыўся; была 
вельмі добрая. Некаторыя нават пасля таго; як заканчвалі ў ёй вучыцца, атрымоўвалі 
далейшую адукацыю ў вайсковых установах. I ганьба была таму хто нікуды не змог 
паступіць. Таму дахаты вяртацца ні з чым было сорамна, і мы паехалі ў Віцебск.

Вучыцца мне спачатку падабалася. Але праз некаторы час прыйшоў час 
практыкі, якую праходзілі ў школьных установах. Значыць, трэба было праца- 
ваць настаўнікам! А менавіта гэтага мне хацелася менш за ўсё; бо праца з дзецьмі 
— гэта ўжо сапраўды не для мяне.

Да гэтага часу я пазнаёміўся са студэнтамі Віцебскага медыцынскага 
інстытута. Атрымоўвалася так, што вялікую частку свайго часу я праводзіў з 
імі: займаўся ў інструментальным ансамблі, гуляў па вуліцах Віцебска, нават 
наведваў іх інстытут. Неўзабаве я ўсвядоміў: медыцына стала прыцягваць мяне 
болыіц чым выкладанне. На першым курсе ў шматлікіх вышэйшых навучальных 
установах праграма была амаль аднолькавая, і таму здаўшы некаторыя прадме- 
ты; я вырашыў перавесціся ў медыцынскі інстытут».

Такім чынам; Анатоль Васільевіч перакваліфікаваўся з мастака ў лекара. Ме- 
навіта ў гэтым інстытуце ён сустрэўся са сваёй будучай жонкай. Любоў 
Аляксандраўна на ўсё жыццё стала яго лепшым сябрам. Пасля атрымання

дыпломаў маладую сямю накіравалі пра- 
цаваць у гарадскі пасёлак Бешанковічы; 
які знаходзіцца ў Віцебскай вобласці; а 
праз некаторы час яны пераехалі ў горад 
Наваполацк. Любоў Аляксандраўна стала 
працаваць у дзіцячай паліклініцы старшай 
медсястрой; а Анатоль Васільевіч — у цэн- 
тральнай гарадской бальніцы гастраэн- 
тэролагам. У хуткім часе ў іх нарадзілася 
дачка Аляксандра.

Першакласны адмысловец



чутках, бо сама не раз заходзіла ў кабінет эндаскапіі Наваполацкай гарадской 
бальніцы. Пацыенты Анатоля Басільевіча папраўлялі сваё здароўе і зараз пра- 
цягваюць жыць менавіта дзякуючы гэтаму чалавеку.

Сёння Анатоль Васільевіч ужо не працуе. Гады з кожным днём даюць ве- 
лаць пра сябе. Разам з ім заўсёды знаходзяцца яго родныя і любімыя людзі: жон- 
ка; дачка і ўнучкі. I ён заўсёды застаецца такім жа жыццярадасным, якім быў і ў 
студэнцкія гады.

Анатоль Васільевіч перажыў Асвенцым. Ён змогустаяць. Ён змог не зламацца 
духам. Дзяцінства; перакрэсленае вайной; не перашкодзіла стаць гэтаму чалавеку 
лепшым спецыялістаМ; кахаючым мужам, клапатлівым бацькам і дзедам.

Мне здаецца; што ў дзяцей-вязняў ды і наогул усіх дзяцей вайны былі цал- 
кам іншыя каштоўнасці ў жыцці, чым у сучасных дзяцей. Яны шанавалі тое; што 
нам; можа быць; падаецца цалкам звычайным. Мы імкнёмся да нейкіх вышыняў 
спрабуем дасягнуць нязведанага. А для людзей; якія перажылі пекла і жах 
лагераў галоўным было і з яўляецца спакой ва ўсім свеце,

Я гляджу ў вочы свайму суразмоўцу — яны напоўнены горыччу страт і па- 
кут; крыўдай; якая і дагэтуль жыве ў сэрцы; несціхальным болем; недараваныем 
тым; хто адняўу яго дзяцінства. Менавіта зараз мне давялося перажыць з ім усё 
зноў. Разам з ім я змагла акунуцца ў гушчыню тых падзей; як быццам сама па- 
бывала ў Асвенцыме, Перадаць усе пачуцці ад таго; што паведаміў мне Ашатоль 
ВасільевіЧ; немагчыма; іх проста нельга выказаць словамі на лісце паперы.

Ён маўчаў. Не магла болып задаваць пытанні і я. Кожны з нас быў паглы- 
нуты сваімі думкамі. Анатоль Васільевіч бьгў устрывожаны: пальцамі левай 
рукі церабіў абрус. «Як жа можна было быць такімі нялюдскімі? — падумала 
я. — Рудольф Гёс; Ёзэф Мэнгеле... Яны былі гаспадарамі жыцця і смерці ўла- 
геры. Безумоўна; гэтыя імёны кожыы з нас чуў у сваім жыцці. Але ці сапраўды 
мы ўсвядомілі тое, што здзяйснялі яны ў Асвенцыме? Як сусветная супольнасць 
магла дапусці ць такія здзеісі з людзей?»

I толысі зараз мой позірк спыніўся на левай руцэ былога вязня — нумар 
167302. Так; гэта быў адзін з тых нумароў які прысвойваўся кожнаму зняволе- 
наму ўлагеры і замяняўяму прозвішча. Нумаравалі ўсіх; нават немаўлят. I нума- 
ры гэтыя заставаліся не толькі на руках; але іў  душахусіх былых вязняў лагераў 
смерці на ўсё жыццё...

«Пасля вайны нацягнутыя адносіны былі да тых; хто быў у палоне; у кан- 
цлагерах. Людзі маўчалў яны нікому не казалі; што падчас вайны былі ў няволі. 
А я — не. Заўсёды ў анкеце адзначаў што быў палонным. Гэта зараз ужо па- 
іншаму стала. А раней...»

Сапраўды лёс былых вязняу быў трагічны. 3 падачы Сталіна яны станавіліся 
«здраднікамі». Вырваўшыся з фашысцкага палону людзі траплялі ў абдымкі 
савецкіх лагераў Рэпрэсіям падвяргаліся іх сваякі і дзеці. Душа гэтых людзей 
была поўная глыбокага жаху.

Сустрэча з Анатолем Васільевічам дала мне шмат адказаў на розныя 
пытанні; але ў мяне з явілася яшчэ болын пытанняў на якіх няма адказаў



Чалавеку дадзена адно жыццё, і ніхго не ў праве быць суддзёй у вырашэнш 
пытання жыцця і смерці.

Прайшло шмат часу і звераватыя каты Асвенцыма —  Крамёр, Грэзц Клейк 
Геслер —  паплаціліся ўласным жыццём за смерць і пакуты дзесяткаў тысяч 
нявінных людзей. Але ніколі не забыць Анатолю Васільевічу чорныя дні, пра- 
ведзеныя ў пекле Асвенцыма.

2 Праблема аЬносін у грамадстве да малалетнгх вязняў

2.1. Адносіны дзяржавы да малалетніх вязняў
Вялікая Айчынная вайна знішчыла мільёны жыццяў а як зрабіць так, ка: 

гэта ніколі не паўтарьыася? Гэта адна з самых важных праблем нашага часу і мы 
павінны яе вырашыць. Патрэба ў вывучэнні дадзенага гістарычнага матэрыялт 
абумоўлена тым; што на тэрыторыі нашай краіны сёння пражывае вялікая коль - 
касць былых малалетніх вязняў фашысцкіх канцлагераў

Лёс дзяцей, якія падчас вайны знаходз іліся ў канцлагерах; іх барацьба; жыд- 
цё пасля вайны доўгі час з яўляліся «забароненай тэмай» у гісторыі не толы: 
Вялікай Айчыннай вайньц але і Савецкай гістарычнай навукі. Малалетнія вязн 
прайшлі жахі канцлагераў У іх было імкненне выжыць і застацца звычайным 
людзьмі; навучыцца жыць для будучыкі. I яны зрабілі гэта. Але рэпатрыянт: 
якія вярнуліся на Радзіму станавіліся людзьмі «другога гатунку» і праз усё 
жыццё ім прыйшлося несці нялёгкі груз «прыгнечаных». Калі малалетнія вязы 
выраслі; то сумленна працавалі; ніколі не былі ўтрыманцамі; але нярэдка яны 
падвяргаліся знявазе чыноўнікаў і цярпелі іх абыякавасць.

Нейкім пачуццём былыя вязні знаходзілі адзін аднаго ў шэрагах і натоўпах 
Збіраліся разам; успаміналі нялёгкія часіны зняволення. Верылў што на іхнекал 
дзяржава зверне ўвагу.

Нарэшце; у 1986 годзе адбыўся XXVII зёзд КПСС; пасля якога ў грамал- 
стве пачалося «пацяпленне» адносін да ахвяр сталінскіхрэпрэсій; якімі нярз_ 
ка станавіліся і былыя вязні фашысцкіх канцлагераў гета і іншых месцаў прымт- 
совага ўтрымання.

У сувязі са з яўленнем галоснасці з 1988 года ў Маскве пачаў дзейнічатт 
« Міжнародны саюз былых малалетніх вязняў фашызму»; які існуе і сёння. 
руху былых малалетніх вязняў цяпер удзельнічае звыш 550 тысяч чалавек — 
грамадзян Расіў Украіньц Беларусц Латвіц Літвы; Эстоніў Малдовьц Казахст: 
на; Узбекістана.

У 1990 годзе Савет Міністраў СССР выдаў пастанаўленне ас 
распаўсюджванні льгот і прывілеяў якімі карысталіся ўдзельнікі Вялікай Ат 
чыннай вайны; у тым ліку былыя непаўналетнія вязні канцлагераў

«Предоставнть бывшнм несовершеннолетннм узннкам фашпстскнх кох 
цлагерей с 1 нюля 1990 г. прав бесплатного пользовання на террнторпн Бел: 
русской ССР городскнм пассажнрскнм транспортом (за нсключенпем таксн 
в сельской местностн — автобусамн на прнгородных н междугородных марх 
рутахв пределах адмнннстратнвного района по месту жнтельства».
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Гэта было замацаванаўжо ў суверэннай Рэснубліцы Беларусь Законам «Аб 
стэранах» (1992 г.). Але неўзабаве Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб 

“ арадкаванні некаторых ільгот для асобных катэгорый грамадзян», які быў 
гтыняты ў 1995 годзе; прыпыніўяго дзеянне.

Праз некаторы час кіраўніцтвам нашай дзяржавы зацвярджаліся 
іханадаўчыя актьц якія былі звязаны з атрыманнем ільгот былымі вязнямі 

: ашысцкіх канцлагераў у тым ліку і былымі непаўналетнімі вязнямі:
«Положенне о порядке обеспечення ннвалндов; а также пенснонеров н 

тэых категорнй граждан; которые не являются ннвалндамн; но по меднцнн- 
□жм показанням нуждаю гся в средствах реабнлнтацнп; техннческнмн сред- 
ггзамн соцнальной реабшштацнн; выделяемымн бесплатно нлн на льготных 
ыловнях органамн здравоохранення».

Пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны Савецкае кіраўніцтва 
адмаўлялася прымаць рэпарацыі ад Германіі ў поўным а6еме; матывуючы 
гэта магутнасцю краіны; але рэальна не прыдпрымала нічога для сацыяльнай 
ттдтрымкі ахвяр фашызму. Толысі 14 чэрвеня 1993 года пастановай Саве- 
жа Міністраў быў заснаваны Беларускі рэспубліканскі фонд «Паразуменне і 
хпымірэнне». На працягу 1993-1995 гадоў урад ФРГ пералічыў фонду грошы 
_-я выплат фінансавай дапамогі грамадзянам.

Выплаты праводзіліся былым вязням канцлагераў турмаў гета і іншых 
месцаў прымусовага ўтрыманшц якія былі створаны фашыстамі і іх саюзнікамі. 
12 жніўня 2000 года ўступіў у сілу Закон ФРГ «Аб стварэнні фонду “Памяць; 
ідказнасць і будучыня”». Стварыўшы дадзены фонд; урад ФРГ і германскія 
традпрыемствы жадалі прадэманстраваць усведамленне сваёй гістарычнай і 
:таральнай адказнасці за падзеі Другой сусветнай вайны і дапоўніць кампенса- 
тыйныя меры; яісія выконваліся дагэтуль. Мэта фонду —  выплата фінансавых 
сродкаў прымусовым працаўнікам і пацярпелым ад іншай самаўпраўнасці ў 
:іды вайны У нашай рэспубліцы бьь\о вырашана здзяйсняць такія выплаты праз 
Беларускі рэспубліканскі фонд « Паразуменне і прымірэнне».

У цяперашні час былыя вязні нацызму забяспечаны бясплатнымі лекавымі 
трэпаратамі. 1 кастрычніка 1998 года Фондам і Евангельскай Царквой у Ге- 
сэн і Насаў (Нямеччына) у Мінску быў адчынены бясплатны аптэчны пункт 
для пацярпелых ад нацысцкай самаўпраўнасці. У далейшым такія ж бясплат- 
ныя аптэчныя пункты для былых вязняў былі адчыненыя ў Брэсце і Віцебску. 
У  дабрачьюных аптэках Беларускага рэспубліканскага фонду «Гіаразуменне і 
прымірэнне» бясплатна атрымоўваюць медыкаменты былыя вязні фашызму 
йсіх катэгорый старэйшыя за 70 гадоў а таксама; незалежна ад узросту; былыя 
зязні канцлагераў турмаў і гета.

У 1992 годзе ў Беларусі было створана грамадскае аб яднанне «Белару- 
ская асацыяцыя былых непаўналетніх вязняў фашызму» (у 1989-1992 гадах 
існавала секцыя «Дзеці вайны» пры Беларускім дзіцячым фондзе). Асацыяцыя 
аб ядноўвае тысячы былых непаўналетыіх вязняў фашызму (фашысцкіх лагераў 
турмаў і ініных месцаў прымусовага ўтрымання) і зяўляецца рэспубліканскай
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арганізацыяй;АзеючайнапрынцыпахАобраахвотнасці;самастойнасціігалоснасці. 
Мэта арганізацыі — саАзейнічаць рэалізацыі грамадзянскіх; эканамічных; сацы- 
яльных; арганізацыйных і культурных правоў былых малалетніх вязняў.

А с а ц ы я ц ы я  с п р ы я е  за х а в а н н ю  с я р о д  н а с е л ь н іц т в а  і м а л а д о г а  п а к а л е н н я  

ід э а л а ў  гу м а н ізм у ; л іт а с ц і і ад А ан асц і Б а ц ь к а ў ш ч ы н е ; в ы х а в а н н ю  п а А р а ста ю - 

ч а га  п а к а л е н н я  н а  п р ы н ц ы п а х  в ы с о к іх  м а р а л ь н а -э с т э т ы ч н ы х  і г р а м а д з я н с к а - 

п а л іт ы ч н ы х  н о р м ; ф а р м ір а в а н н ю  я г о  а к т ы ў н а й  ж ы ц ц ё в а й  п а з іц ы і. П р а к т ы к у - 

е ц ц а  п р а в я д зе н н е  ў  ш к о л а х  і в а й с к о в ы х ч а с т к а х  в ы с т у п а ў  б ы л ы х  в я з н я ў  д зе  я н ы  

р а с к а з в а ю ц ь  п р а  с в о й  л ё с  і п е р а ж ы т ы х  н а с т у п с т в а х .

Шматлікім ахвярам палону; пакінутымужывых; выплачваюццакампенсацыі; 
але ўжо ніхто не зможа вярнуць гэтым людзям іх дзяцінства і ўжо ніхто не верне 
загубленыя дзіцячыя душы.

11 красавіка — Міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх 
канцлагераў гэты дзеньтаксамазяўляецца днём былогамалалетнягавязня. Ад- 
нак мы павінны памятаць аб гэтыхлюдзях не толькі ў гэты дзень. Ім патрэбна да- 
памога; у тым ліку і грашовая; бо сёння былыя вязні ўжо людзі сталага ўзросту 
і іх былое знаходжанне ў канцлагерах адбілася на іх здароўі.

Болыяасць былых дзяцей-вязняў —  інваліды; практычна ўсё маюць матэ- 
рыяльную патрэбу. Малалетнія вязні не паспелі атрымаць патрэбную адука- 
цыю; працавалі чорнарабочымі; таму і пенсіі ў іх невялікія. Раны; атрыманыя ў 
дзяцінстве; не зацягнуліся —  з надыходам старасці яны адкрываюцца зноў каб 
загаіць іх; патрэбныя не толькі дарагія лекі; але і высакароднасць усіхлюдзей.

Выгад для сябе малалетнія вязні фашызму не шукаюць. Жыццё прывучыла 
іх жыць сумленна. Яны патрабуюць для сябе аднаго— людзьмі звацца. Наша 
ўвага; наш клопат павінны стаць ім гарантыяй у гэтым.

2.2. С тан праблемы ў сучасным грамадсмве
У цяперашні час; асабліва сярод моладзі; распаўсюджана меркаванне аб 

тым; што нельга дасканала вывучыць гісторыю сваёй Радзімы і свету ў цэлым; 
што кожны чалавек павінен ведаць толькі асноўныя факты і паняцці; з дапамо- 
гай якіх з'яўляецца магчымасць павярхоўна пазнаёміцца з этапамі фарміравання 
і станаўлення свету. Падобныя высновы матывуюцца тым; што наш сучаснік 
стаў носьбітам новых меркаванняў аб свеце; якія якасна адрозніваюцца ад 
меркаванняў нашых продкаў якія болыд уважліва ставіліся да гісторыі свай- 
го краю. Сучасны чалавек думае рацыянальна; і меркай праўдзівасці яго 
меркаванняў становіцца эксперымент. Галоўная роля пачынае адводзіцца 
развіццю новых тэхналогій; укараненню інавацый. Людзі імкнуцца дасягнуць 
неймаверных вышынь; стварыць прагрэсіўную краіну. I гэта вельмі добрыя 
мэты. Але немагчыма пабудаваць хату калі няма падмурка. Так і грамадству якое 
не ведае сваіх каранёў гісторыі Радзімьц немагчама развівацца ў правільным на- 
прамку будаваць вышэйшы ўзровень свайго развіцця.

Праблема захавання пераемнасці гісторыі народа у адносінах паміж 
пакаленнямі вельмі актуальная на сучасным этапе развіцця грамадства. Пе-



гіемнасць як механізм перадачы калектыўнага досведу мінулых пакаленняў 
іказвае ўплыў на самаадчуванне чалавека; яго ідэнтыфікацыю з пэўным этна- 
: ам. Асабліва гэта важна для тых групп, якія ў сілу шэрагу чыннікаў знаходзяц- 
кі  ў кантактах або пераходных этнічных зонах. Да падобных груп адносяцца 
: ірадскія жыхары.

3 мэтай вызначэння ступені інфармаванасці сучаснага грамадства; а такса- 
я  яго адносін да былых малалетніх вязняў у ходзе даследчай працы сярод роз- 

ных узроставых груп насельніцтва гарадоў Беларусі было праведзена анкета- 
з інне. Рэспандэнтам была прапанавана анкета; якая ўключала ў сябе пытанні, у 
ізчх разглядалася тэма дзяцей-вязняў якія апынуліся падчас Вяліжай Айчыннай 
я аш ы ў канцлагерах.

Анкета паказала, што значная частка насельніцтва ведае аб лёсе былых 
ілалетніх вязняў вельмі павярхоўна (45%). Варта адзначыць; што асноўную 

частку гэтай групы складае маладое пакаленне (школьнікі; студэнты). Рэспан- 
лэнты адзначалі; што ва ўстановах адукацыі падчас навучальнага працэсу тэме 
іязняў і, наогул; канцлагераў надаецца мала ўвагі. ?

Боа\ьшасць рэспандэнтаў паказалі; што яны са спагадай ставяцца да былых 
ілалетніх вязняў канцлагераў (72%). Гэты факт звязаны са светаўспрыманнем 

іеларусаў якія з'яўляюцца спачувальнай і неабыякавай у адносінах да любога 
чалавека нацыяй.

Толькі 27% працэнтаў апытаных лічаць дзяцей-вязняў несправядліва 
ісуджанымі. Настолькі невялікі працэнт звязаны адсутнасцю або недастатко- 
васцю інфармацыі аб вязнях не толькі ў перыяд іх зняволення ў канцлагерах; 
але і ў пасляваенны час. Рэспандэнты; сярод якіх вялікую частку складае ма- 
-ідое пакаленне; не ведаюць; што пасля фашысцкіх канцлагераў былыя вязні 
іказаліся ў сталінскіх лагерах у якасці ворагаў савецкага грамадства. Але як жа 
людзі; якія вынеслі столькі пакут; якія не здрадзілі сваёй Радзіме; могуць быць яе 
зорагамі? Яны так чакалі вызвалення; яны марылі аб мірным жыцці; а ўсё апы- 
нулася па-іншаму...

Абыякава ставіцца да дзяцей-вязняў 21% працэнт апытаных. Сярод іх 
13% — падлеткі ва ўзросце ад 14 да 16 год; якія навучаюцца ў сярэднеадука- 
лыйных школах. Гэты паказчык дае магчымасць меркаваць аб тым; што ў школах 
латрэбна надаваць большую увагу тэме былых вязняў фашысцкіх канцлагераў 
тым больш; што яна закранае пытанні аб дзецях і падлетках вайны. Такім чынам; 
навучэнцы змогуць зразумець актуальнасць дадзенай праблемы.

Студэнтам і школьнікам было прапанавана наступнае пытанне: «  Ці 
чраводзіліся ў вашай навучальнай установе сустрэчы з былымі вязнямі 
канцлагераў ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны?» Толькі 34% з усіх 
шрошаных рэспандэнтаў адказалі; што кіраўніцтвам навучальных устаноў 
ірганізоўваліся падобныя сустрэчы. Адсюль сгановяцца зразумелымі абыя- 
:-;авыя адносіны некаторых навучэнцаў да праблемы былых малалетніх вязняў 
башысцкіхканцлагераў (якужо адзначаласяраней; угэту групууваходзяць 21% 
рэспандэнтаў). Апытаныя звярталі ўвагу на тое; што сустрэчы з удзельнікамі



Вялікай Айчыннай вайны патрэбна праводзіць часцей. Кнігі; часопісы, інтэрнэт 
даюць нам некаторую інфармацьто, звязаную з падзеямі вайны, але нішто так 
відавочна не дапаможа зразумець усю сутнасць пастаўленнага пытання, як зна- 
ёмства з лёсам тыхлюдзей; якія прайпьй ўсё пекла фашысцкага прыгнёту.

Па звестках анкет можна зрабіць вьшік аб тым; што ў насельніцтва нашай 
краіны веды аб былых малалетніх вязнях вельмі кароткія і павярхоўныя; гэта тлу- 
мачыцца надахопам інфармацыі па гэтым пытанні. У асноўным; менавіта мала- 
дое пакаленне вельмі аддалена ад дадзенай праблемы і; пазнаёміўшыся з падзеямі 
Вялікай Айчыннай вайны па агульнаадукацыйнай праграме; яно не можа цалкам 
усвядоміць тое, што перажыў савецкі народ падчас фашысцкай акупацыі. На занят- 
ках па гісторыі Беларусі выкладаецца тэарэтычны матэрыял; які выкарыстоўваецца 
«для завучвання». Здаецца экзамен. 3 ім праходзяць і ўсе «завучаныя» веды; а ў 
сэрцы нічога не застаецца. Тэорыя не кранае сэрца; яна не вучыць спачуванню; па- 
вазе да людзей; якія выжььп ў барацьбе за сваё жыццё; за будучыню Радзімы.

У савецкім грамадстве тэма былых вязняў канцлагераў была не столькі не 
закранута; колькі забаронена. У наш жа час былым вязням проста мала нада- 
юць увагі. Вядома; існуюць розныя фонды і асацыяцыі; дзе кожнаму хто мае 
патрэбу ў дапамозе; акажуць яе. Але; ставячы гэтае пытанне; я маю на ўвазе 
кожнага грамадзяніна нашай краіны. І кожны ў сілах зрабіць нешта дзеля тых; 
чыё дзяцінства было апалена вайной. У Рэспубліцы Беларусь такіх «дзяцей» 
вельмі шмат; некаторыя нават да гэтага часу баяцца прызнацца ў тым; што 
падчас Вялікай Айчынная вайны яны былі ў фашысцкім палоне. Некаторыя з 
гэтых людзей праводзяць сваю старасць у адзіноце. Нямеччына выплаціла ім 
кампенсацыі; але ім патрэбны не грошы. Больш за ўсё ім неабходна ўвага і кло- 
пат. А гэта можа аказаць кожны чалавек; яісі паважае свой народ і ўдзячны тым 
людзям; якія зрабілі так; каб сёння наша неба было блакітным; а не чорным ад 
выбухаў снарадаў каб мы чулі спевы птушак; а не страляніну з аўтамата.

Заключэнне

На лёс пакалення былых вязняў каму зараз 70-80 гадоў выпаў неверагодны 
цяжар перажыць тое; чаго; здаецца; быць не магло. Месяцы і гады іх дзяцінства 
прайшлі на нарах; у бараках і адрынах на чужой зямлі; у няволі з марамі і снамі 
пра радзіму і бацькоўскую хату... Перажыўшы знявагі, замахі на жыццё; трагедыю 
вайны і палону яны ў сваіх параненых сэрцах захоўваюць трагічныя ўспаміны 
ваеннага ліхалецця. Яны і дагэтуль баяцца сабак; калючага дроту памятаюць 
бамбёжкі і свіст канчукоў падпаленыя баракі з людзьмі і дым печаў крэматорыяў

Гады ляцяць імкліва. На змену дзецям вайны прыходзіць новае пакален- 
не людзей; якія выраслі пад мірным небам. Для ўсіх пакаленняў і для кожна- 
га пэўнага чалавека яно аплочана пакутамі мільёнаў таму памяць пра гады 
ліхалецця павінна быць захавана жывымі.

3 кожным месяцам становіцца ўсё менш сведкаў пакут і страхаў якія выпалі 
ў гады вайны на дзіцячыя галовы вязняў-пакутнікаў Але тое; што адбылося з імі; 
павінна застацца ў памяці народа назаўсёды. Каб ніколі не паўтарылася пекла



Бтхенвальда, Асвенцыма, Саласпілса; каб наша Радзіма заўсёды была незалеж' 
вай і суверэннай краінай. Мы павінны паважаць усіх тых; хто прайшоў Вялікую 
йнічынную вайну. I як сказаў Першы Прэзідэнт Рэспубмкі Беларусь Аляксандр 
7'ыгоравіч Лукашэнках: «Гэта было вялікае пакаленне пераможцаў. I зараз 
менавіта высокі патрыятызм —  краевугольны камень у аснове нашага агульнага 
_ома; імя якому Беларусь».

Колькі выпрабаванняў выпала на тваю долю; родная краіна. Колькі гора; 
5яды і няшчасця вынес наш працавіты і сціплы народ падчас Вялікай Айчыннай 
вайны?! Такое нельга ні прабачыць; ні забыць. I пра такое варта помніць усім: 
тым; хто змагаўся за ГІерамогу і тым; хто сёння спажывае галоўную заваёву — 
:кыццё. Жыць і помніць — такі запавет для моладзі. Помніць дзеля таго; каб 
кіколі; ніколі; не было паўтарэння жудасных старонак гісторыі.

Балюча будзе чытаць старонкі са страшнымі лічбамі; за якімі стаяць лёсы; 
:кьш;ці ні ў чым не павінных людзей.

Але чытайце; людзі! Асэнсоўвайце; думайце; рабіце высновы.
Мне таксама баліць. Там; у азарыцкіх балотах гінулі і змагаліся за жыццё 

любыя мне людзі. Верагодна; няма ў нашай краіне сям'і; якая б не спазнала гора 
ад той вайны; якую распачалі людзі-нелюдзі.

Дакументальныя лічбы — сведчанне таму. I пакуль жыве памяць, будзе мір; 
будзе той светлы дзень; які мы маем сёння.

Дык няхай ён будзе назаўсёды! Няхай ніколі свет не здрыганецца ад такіх 
бедаў і няшчасцяў якія спазнала Беларусь.

Любіце жыццё! Беражыце мір! Цаніце родную Бацькаўшчыну і слаўных 
людзей яе!

Вялікая Айчынная... Яна падзяліла людзей на жывых і забітых; але ўсе яны 
навекі засталіся ў адзінай памяці нашай Радзімы, Вайна —  знявечаныя людскія 
лёсы; незваротныя страты; кроў і жах. Такое ніколі не забудзеш.

Тауцяна КІШКО

Студэнтка факультэта выдавецкай справы 
і паліграфіі (ВСіП)

Кіраўнік: Кузьміч В. А.} загадчык кафедры беларускай мовы, 
заслужаныработнік адукацыі БССР; выдатнік адукацыі

Азарычы - боль мой на ўсё жыццё

Суайчыннік! Запомні навек

Ад аўтара



Пра фашызм чалавецтва ведае; здаецца; усё. Попелмільёнаў яе ахвяр стукае 
ў сэрцы людзей.

I ўсё ж сям-там спрабуюць зноў і зноў абяліць гэтую чуму XX стагоддзя —  у 
вачах новых пакаленняў якія самі не перажылі жахаў Другой сусветнай вайны.

Аднак жа ёсць яна; жыве народная памяць — непадкупная памяць пра 
фашызм гестапаўскі, канцлагерны, хатынскі. Суд народаў не закончыўся ў 
Нюрнбергу. Ён працягваецца ў памяці народнай. Суд гэты ідзе дзеля жыцця. 
Бо нездарма гаворыцца, што той; хто не памятае свайго мінулага; асуджаны 
зноў яго перажыць. I таму так важна; жыццёва важна; каб на ўвесь свет гучала 
народная памяць; праўда пра фашызм.

Гісторыя любога народа пішацца розным колерам. I разам са святочнымі 
датамі стаяць чорныя; трагічныя; напоўненыя ўсеагульным болем. Так; 22 чэр- 
веня 1941 г. для многіх людзей гэты дзень стаў апошнім; а для астатніх — не- 
загойная рана на ўсё жыццё. Менавіта ў гэтую раніцу мірнае жыццё савецкага 
народа было прыпынена вайной. Беларуская краіна адной з першых апынулася 
пад фашысцкімі бомбамі і да канца жніўня 1941 г. была поўнасцю акупавана 
нямецкімі захопнікамі.

Акупанты стварылі на тэрыторыі Беларусі сістэму турмаў канцэнтрацый- 
ных лагераў і гета; дзе без суда і вызначэння тэрміну зняволення знаходзіліся 
сотні тысяч людзей. На акупаванай тэрыторыі дзейнічалі больш за 200 канцэн- 
трацыйныхлагераў іх філіялаўі аддзяленняў: для ваенапалонныхі для цывільнага 
насельніцтва; жаночыя; штрафныя; перасыльныялагеры СС і інш. (Дадатак А).

Знішчэнне населы-ііцтва мела мэтанакіраваны характар; што вьшікала з нацысц- 
кай ідэалогіі і захопніцкай палітыкі германскіх акупантаў. Расправы над людзьмі 
былі жудасньія і пераўзыходзілі па жорсткасці сярэдневяковыя варварствы.

Такое нельга ні прабачыць; ні забыць!

Нявінны я душ ы

Прысеячаецца былым вязням фашысцкіх канцлагераў.
Упершыню выконвалася на мітынгу ў Азарычах (чэрвень 2002 г.)

Словы I. ЦітаўцаМузыка I. Аучанка

У сумнае пекла ішлі эшалоны; 
ДьшіўсяАсвенцым. СтагааўТрасцянец. 
I неслі Азарычы катам праклёны;
I меры не ведаў свінец.

П р ы п е ў ;

Вязні былыя;
Вязні былыя;
Чорнага часу дымы.
Чым правініліся душы нявінныя; 
Сонца нязгасныЯ; Вы?

Дык схілім; мой сябра; галовы сівыя 
Над прахам ахвяраў Айчыннай вайны; 
3 табой мы — далёкія сведкі жывыя;
3 кім слёзы дзялілі яны.

П р ы п е ў

Часцінка малая ад іх застала ся;
Ад тых незлічоных; знямоглых жывых. 
Ды памяць людская з тым горам сплялася -  
Тьіх жыццяў апошні ўздых.

П р ы п е ў



1. Азарыцкі лагер смерці

Яшчэ пасля разгрому пад Масквой у фашысцкага кіраўніцтва з'явілася 
:лэя аб стварэнні бактэрыялагічнай зброі. Аб яе практычным карыстанні 
загаварылі пры стварэнні лагераў смертнікаў на пярэднім краі абароны 
вермахту.

«Азарычы» сталі буйнейшым лагерам такога тыпу. Рэдкалесная забалоча- 
ная тэрыторыя; абнесеная калючым дротам... Тут людзей нічым не кармілц і 
кожны дзень адбіраў чалавечыя жыцці.

Адгароджаныя ад Чырвонай Арміц якая ішла ў наступленне; масай мірнага 
насельніцтва, як шчытом прыкрыцця; камандаванне вермахту збіралася праз 
заражаных вязняў распаўсюдзіць эпідэмію сыпнога тьіфу ў нашых перадавых 
часцях і тым самым сарваць наступленне савецкіх войскаў

Людзі змяшчаліся ў загонах пад адкрытым небам, абгароджаных калю- 
чым дротам; якія ахоўваліся з вышаіц пастаўленых па перыметры. Пады- 
ходы былі замініраваны. Тэмпература паветра ў той час х^сталася ад 0°С 
ла -15°С ; выпадаў снец дажджы змяніліся маразамі. Крыніц водазабеспя- 
чэння не было: людзі елі снег або пілі ваду з балот на тэрыторыі лагера. 
Арганізаванага харчавання ў лагеры не было; палонным раз у некалькі дзён 
на тысячы чалавек давалі бульбу і па некалькі дзесяткаў буханак хлеба. Хлеб 
іхова лагера кідала ў галодны натоўп. Палонным забаранялася разводзіць 
кастрьі; збіраць сучча на падсцілку. За спробу парушэння гэтага рэжыму па- 
лонных расстрэльвалі.

У лагеры было шмат дзяцей; якія страцілі сваіх бацькоў Памерлых хавалі 
тут жа; на тэрыторыі лагера. Частка забітых заставалася непахаваная.

Паводле плана нямецкага камандавання першапачаткова было вырашана 
стварыць адзін магутны лагер; які ўмяшчаў бы 46 000 чалавек. Затым было 
вырашана абсталяваць 3 лагеры перад пярэднім краем абароны немцаў у якія 
сагналі ў паўтара раза больш людзей; 70 834 чалавек. Палову з іх склалі дзеці 
да 15 гадоў. Гэтыя канцлагеры знішчэння размяшчаліся ў ыаселеных пун- 
ктах Дзерць; Азарычы; Падасіннікі як асноўныя. Акрамя таго; былі лагеры 
«прамежнага» значэння. Там здаровая частка насельніцтва перамешвалася з 
хворымі на тыф.

Калі немцы адступалі; яны пакідалі за сабой выпаленую «мёртвую зону». 
Болын за трыста жанчын з дзецьмі; старых; сабраных для этапіроўкі ў канцла- 
гер « Азарычы» і «Падасіннікі»; каля вёскі Аюбань яны загналі ў спецыялыіьія 
хкрыцці. Затым гэтыя ўкрыцці былі ўзарваньц а людзі; якія засталіся жывыя; 
знішчаліся з агнямётаў.

...Вызваленне канцлагера «Азарычы» пачалося 19 сакавіка 1944 г. 
войскамі 65-й арміі пад камандаваннем П. Батава. Пры вызваленні мястэчка 
загінула болын за дзве з паловай тысячы савецкіх салдат і афіцэраў.

Лёс азарыцкіх вязнікаў —  гэта сімвал лёсу ўсяго беларускага народа; які 
пазнаў гора Хатыні; Трасцянца; Дальвы... Па колькасці знішчанага грамадзян-



скага насельніцтва канцлагер «Азарычы» займае другое месца пасля Трасцян- 
ца. Тут загінула 51 000 чалавек.

Такое нельга ні прабачыць, ні забыць!

2. Вайна — незагойная рана  
для маёй сям'і

Вайна... Яна не абышла і маю сям'ю. На фронце ваявалі прадзядул: 
У канцлагеры каля мястэчка Азарычы змагаліся за сваё жыццё бабуля і прг- 
бабуля.

Мая бабуля, будучы тады яшчэ малой дзяўчынкай, зведала ўсе жахі і пг 
куты канцлагернага рэжыму (Дадатак В). I заўсёдьц калі я прашу расказаш 
пра канцлагер, ёй зрабіць гэта нялёгка. Даводзіцца зноў вяртацца ў той стан 
у тыя канкрэтныя адчуванні дзіцячага ўзросту. Здавалася 6, гэта немагчымі 
Але адбываецца дзіўнае: праз воблік пасівелай жанчыны раптам праглядае ма- 
ленькая дзяўчынка, якая ў свае дзесяць гадоў змагалася за жыццё, змагаласі 
па-даросламу. Яна перажыла за гэтыя некалькі дзён амаль усё жыццё, бачьш 
смерць любых ёй сяс трычак, зведала голад і холад. Але ж самае галоўнае — янь 
засталіся жывымі.

I ў памяць аб тых, хто застаўся ляжаць назаўсёды на той зямлі, яны — вязніі: 
канцлагера « Азарычы» — кожны год прьшзджаюць туды і са слязьмі на вача: 
успамінаюць тыя жудасныя дні.
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Дай Вам бог не вмдеть того9 ч т о  мы увыделм, пережнлм м мспыталм на 
себе 80 время войны. Берегмте себя м свом семьм.

Суваженыем Сокур Марыя Мвановна

3. Успаміны вязняў канцлагера сеедчаць

3 успамінаў былога кіраўніка медыцынскай службы 65-й арміі генерал-маёра 
У.А. Калодкіна абуратаванні вязняў Азарыцкіх лагероў.

Часці якія пачалі наступленне размініравалі падходы к Азарыцкім лагерам 
смерці і вызвалілі цудам выжыўшых вязняў.

У гады ваеннага ліхалецця Азарычы былі зонай смерці. На гэтай тэрыторыі 
гітлераўцы зрабілі тры канцэнтрацыйныя лагеры асабога прызначэння. Яны 
хацелі выявіць; як сыпны тыф падзейнічае на савеціх воінаў якія будуць вызва- 
ляць хворых вязняў. Болып за 50 тысяч жаычын. дзяцей і старых сталі матэрыя- 
лам для бесчалавечных доследаў. Савецкія салдаты змаглі вызваліць толькі каля 
35 000 вязняў. Гэтыя тры лагеры размяшчаліся: першы — на балоце сярод не- 
высокагалесу за 1 км на захад адхутара Дзерць (памерам 200x400 м); другі — у 
балоцістымлесе — за 2 км паўночней мястэчка Азарычы (памерам 600x350 м); 
трэці (памерам 350x650 м) — на балоце — за 2 км на захад ад вёскі. Гэтыя лаге- 
ры ўяўлялі сабой нічым не абсталяваныя пляцоўкі; абнесеныя калючым дротам; 
подступы да іх былі заміраваны. Ніякіх будынкаў нават самага лёгкага тыпу; на 
тэрыторыі лагераў не было. Людзі размяшчаліся на снезе пад дрэвамі; а нека-



горыя ў шалашах з галля дрэў. Сярод вызваленых з лагераў дзеці складалі каля 
60%, да 15% — людзі сталага ўзросту; а астатнія — жанчыны. У лагерах было 
халя 500 дзяцей, якія страцілі сваіх бацькоў Ва ўсіхлагерях памерлыххавалі тут 
:ка; на тэрыторыі лагера. Частка забітых заставалася непахаванымі.

У лагеры знаходзілася частка людзей; якія былі хворыя на сыпны тыф, боль- 
шая частка з іх не магла самастойна перамяшчацца па тэрыторыі лагера.

Пры набліжэнні нашых войскаў гітлераўская ахова ўцякла. Палонныя 
зламалі агароджу і ўсе; хто мог рухацца, хлынулі насустрач наступаючым 
войскам. Людскія натоўпы літаральна захлынулі перадавыя падраздзяленні не- 
хоторыхчасцей арміі. Вызваленыя горача дзякавалі воінам за ўратаванне. Воіны 
лапамагалі вызваленым выйсці на дарогу дзяліліся з імі прадуктамі харчавання 
: аказвалі іншыя віды дапамогі. Такім чынам; частка перадавых падраздзяленняў 
арміі мела цесную сувязь з вызваленымі з лагераў і гэта было абумоўлена 
эпідэміялагічнымі вынікамі.

Вызваленае населг»ніцтва; якое імкнулася абагрэцца і абсушыцца, памкну- 
лася да бліжэйшых населеных пунктаў і гасцінныя гаспадары з радасцю далі ім 
прытулаК; не задумваючыся пра небяспеку заражэння.

Медыцынскі аддзел арміі; маючы гэту інфармацыю; ацаніў становішча і 
адзначыў напрамкі асноўных намаганняў медыцынскай службы:

— ратаваннне жыццяў насельніцтва; вызваленага з канцэнтрацыйныхлагераў;
— прадухеленне заносу сыпнога тыфу ў войскі Чырвонай Арміі;
— ліквідацыя эпідэміі сыпнога тыфу сярод асоб; якія былі вызвалены з лагераў
— прадухіленне распаўсюджання сыпнога тыфу сярод насельніцтва.
Было прызнана неабходным стварыць аператыўную групоўку медыцын-

скага аддзела арміі пад кіраўніцтвам армейскага эпідэміёлага, падпалкоўніка 
медслужбы С. М. Юлаева для арганізацыі і правядзення намечаных 
мерапрыемстваў

Для абслугоўвання насельніцтва; вызваленага з лагераў з армейскага запасу 
выдзелены зводны батальён колькасцю 536 чалавек. Пасля выканання асноўных 
работ на працядгу 18 і 19 сакавіка частка асабовага складу была вернута ў полк; 
астатнія 327 чалавек неслі службу аховы на рубяжы р. Іпа і чыгуначнай лініі 
Шацілкі-Калінкавічьі; ахоўваючы каранцінную зону.

Было выяўлена, што на тэрыторыі лагера Азарычы на 19.03.1944 года 
вязні сканцэнтраваліся ў населеных пунктах Рылавічы; Хамічьц Замашчаны; 
Курадзішчы. У гэтыя населеныя пункты былі накіраваны эпідэмгрупы; узна- 
чаленыя ўрачамі армейскага санітарна-эпідэміялагінага атрада: маёрам меды- 
цынскай службы Голубевым і капітанам Фёдзер з чатырма ўрачамі; дэзтэхнікай 
і двума баннымі атрадамі.

Інтэрвю з Жураўлёвай Нядзеяй Канстанцінаўнай

Я жыла ў вёсцы да лютага 1944 года. Калі да Рагачова пачалі падыходзіць 
войскі Чырвонай Арміі немцы эвакуіравалі нас у глыбокі тыл. Я трапіла ў вёску 
Хамутоўка Кіраўскага раёна Магілеўскай вобласці.



Там я пражыла адзін тыдзень. У нядзелю раніцай у Хамутоўку прыйшлі 
машыны. на якія пагрузілі ўсіх жыхароў і павезлі да станцыі Цялуша — тут 
нас адразу пагрузілі ў вагоны. У вагоне, дзе я ехала; было 75 жанчын з дзецьмі. 
Вагонаў было шмат: мая сястра налічыла 65. Наступнай раніцай мы былі ўжо на 
станцыі выгрузкі. Гэтую станцыю я не ведаю; толькі пасля выгрузкі нас адвялі 
кіламетры за тры ўлагер; абнесены калючым дротам.

Тут мы засталіся на начоўку а раніцай усіх жанчын з малымі дзецьмі 
пагрузілі ў грузавыя машыны. Старых і інвалідаў у машыны не саджалі. Калі 
адна жанчына (пасля я даведалася, што яна была са Жлобіна) хацела ўзяць з са- 
бой сваіх бацькоў дык нямецкісалдат; рэгуляваўшы пагрузку нічога не кажучы, 
з пісталета застрэліў іх абодвух. Яны тут жа ўпалі ў гразь.

Разам са мной было тры мае сыны (4-х, 8-мі і 14-ці гадоў); а таксама бацька 
75'ЦІ гадоў Я з малодшым сынам узлезла на машыну і за рукі начала ўсцягваць 
другога сына, Генку. Афіцэр, які стаяў побач з машынай (казалі, што гэта камен- 
дант) узяў у салдата вінтоўку і стукнуў Гену па назе. У выніку ў сына атрымаўся 
пералом нагі. Я паехала з двума малодшымі сынамц а барька і старэйшы сын 
засталіся. Прыехалі мы ўлагер. Праз некаторы час да нас далучыўся і мой баць- 
ка. Вось тут я даведалася, што майго старэйшага сына Толю немцы забралі і 
кудысьці вывезлі; пры гэтым яго моцна білі палкамі.

У гэтым лагеры мы прабылі тры ночы. Нас зноў пагрузілі на машыны і 
павезлі ў ыаступны лагер. На нейкай мясцовасцц дакладна не ведаю; але перад 
лагерам пралягаў шлях, які вёў у Азарычы (прыкладна 4 -  5 км ад Азарычаў). 
Так як лагер быў запоўнены, нам прыйшлося размясіцца ля варот. Прабылі мы 
тут тры дні; пасля чаго лагер быў вызвалены Чырвонай Арміяй.

Сярод палонных у лагеры было шмат хворых, Большую колькасць хворых 
немцы прывозілі; але шмат палонных захворвалі ў лагеры. Асноўная маса хво- 
рых —  тыфозныя. Да іх немцы адносіліся асабліва па-варварску. Знаходзячыся 
ля варот; я назірала, як падязджалі машыны з хворымі на тыф, выгружаныя 
такім чынам. Кожная машына змяшчала каля 60 чалавек, магчыма і больш. 
Увогуле на маіх вачах скінулі больш за 100 чалавек. Хворых скідвалі прама 
на бальшаК; а нас прымушалі перацягваць іх на тэрыторыю лагера. Жанчы- 
ньі; убачыўшы такія машыньц самі беглі да іх, разгружалі — большая частка 
там былі дзеці ва ўзросце ад года да пяці, Маладых дарослых амаль не было. У 
выніку здзекаў са 100 чалавекхворых; скінутых з машын; не менш за 40 памерлі 
адразу ж; а астатнія —  праз некаторы час. Болыпая колькасць загінуўшых — 
старыя людзі. Дзеці выжывалі. На адной з машын прывезлі дзяўчыну на вы- 
гляд гадоў 1 7 - 1 8 .  Яна была зусім голая і вельмі хворая; не магла гаварыць — 
не адказвала ні на адно наша пытанне. Яна ляжала на снезе ў тым рыззі; якое 
ёй надзелі жанчыны. Праз два дні яна памерла. Смяротнасць у лагеры была 
вялікай. Я бачыла шмат загінуўшых дзяцей і старых. Хто меўродных; быў паха- 
ваны. Адна з жанчын налічыла 61 магілу.

Пасля вызвалення лагера войскамі Чырвонай Армі жанчыны знаходзілі 
сваіх дзяцей у іншых лагерах.



Інтэрбю  з Аазебнікавай Наталляй Барысаўнай

Прыкладна 15 лютага 1944 года; знаходзячыся у сваей хаце, я захварэла 
на тыф; праляжала 10 дзён. Мяне ніхто не лячыў. У гэты час па вуліцах ыа- 
шай вёскі хадзілі нямецкія жандармьц якія вышуквалі хворых. Даведаўшыся; 
што я хворая на тыф; яны ў той жа дзень адправілі да мяне салдата, які на 
возе адвёз мяне ў вёску Прыстой — за 8 км ад нашай вёскі. У гэтай вёсцы 
оыў лазарэт, у які немцы звозілі хворых жыхароў з усіх бліжэйшых сёл. Калі 
мяне прывезлі сюдьц там было ўжо каля 150 чалавек. 3 іх 70 -  80 —  хворыя 
на тыф; астатнія хварэлі на грып; былі разбіты паралічом; а таксама былі ра- 
неныя ў час абстрэлу.

Тут быў адзін рускі ўрач і каля 10 медсясцёр. Прадуктаў харчавання 
нам не давалі — мы елі тое; што прыносілі родныя з дому. У лазарэце я 
прабыла 17 дзён.

Прыблізна 12 сакавіка ў сяло на машынах прыехалі двое нямецкіх салдат, 
Усіх хворых; у тым ліку і мяне; пагрузілі на машыны і прывезлі нас у лагер на 
станцыі Красны Бераг. Лагер быў абнесены калючым дротам. У гэтым лагерьц 
хто на мокрай зямлі; а хто і ў вадзе —  мы прасядзелі суткі, Ноччу нас пагрузілі 
ў таварныя вагоны і кудысьці павезлі. Багоны былі зачынены. Але мы хіалічылі, 
што везлі нас амаль суткі. У дарозе нам не давалі нават вады.

На другія суткі нас выгрузілі ў незнаёмым месцьц а затым ноччу перагналі 
у'лагер. Гэты лагер быў на балоце. На якой мясцовасці гэта было; я не памятаю, 
таму што вельмі кепска сябе адчувала — не магу дакладна сказаць; дзе я была. 18 
кастрычніка нас з гэтага лагера вызвалілі воіны Чырвонай Арміі.

Перад адпраўкай нас з лазарэта сяла Прыстой нам ніхто не казаў куды і на- 
вошта нас адпраўляюць.

Інтэрвю з Цуканавым Андрэем Сяргеевічам

У 1942 годзе немцы разбурылі апошнія будынкі, якія засталіся ў нашай 
вёсцы, а нас; жыхароў выгналі ў суседнія сёлы. Я з сям ей пражываў у вёсцы 
Александроўка. 5 сакавіка 1943 года прыйшлі немцьц сагналі ўсіх жыхароў 
і праз 20 хвілін павялі ў вёску Іванаўку. Там былі сагнаны 94 чалавекі; якіх 
пастроілі ў калону і пад канвоем пагналі да чыгункі. Праз 9 дзён мы прыйшлі 
на станцыю Паўлінава, а адтуль, праз суткі; мяне з сям ей адправілі ў пасёлак 
у Кіраўскім раёне. Гэта за 20-ць км ад Бабруйска. Там мы пражылі год і стаялі 
на ўліку як бежанцы.

11 сакавіка немцы перапісалі ўсіх жыхароў так як гэтага патрабавала ка- 
мендатура ў Міхайлаўцы. 12 сакавіка раніцою немцы сабралі ўсіх нас; пасадзілі 
на машыны і адвезлі на станцыю Цялуша. На месцы немцы пакінулі трох мала- 
дых хлопцаў і дзяўчыну якія маглі працаваць. На станцыі нас адразу пагрузілі 
ў вагоны. У эшалоне было 60 -  65 вагонаў якія ахоўваліся немцамі. Як толькі 
нас размясцілі па вагонах; адразу зачынілі дзверы — на вуліцу выходзіць не 
дазвалялася. Цягнік ішоў без прыпынкаў пітной вады нам не давалі; прадуктаў



харчавання, акрамя 200 грамаў хлеба на чалавека, таксама. Апраўляліся ў ваго- 
не. У кожным вагоне ехала каля 50 чалавек. Раніцою; на наступны дзень, цягнік 
спыніўся на незнаёмай станцыі. Жыхары казалі; што мы прыехалі ў Пінскія 
балоты. Усіх людзей з нашага вагона пасадзілі на машыны. У калоне было каля 
10-ці машын пад аховай. 13 сакавіка прывезлі ў лагер, Да нашага прыбыцця ў 
гэтым лагеры не было ніводнай душы. Да вечара машыны зрабілі яшчэ некалькі 
рэйсаў і прывезлі астатніх людзей. Нас акружылі ўзброеныя да зубоў немцы і 
сталі заганяць за калючую агароджу. Каля ўваходу стаялі добраахвотнікі і. ва ўсіх 
людзей адбіралі дакументы і грошы; абшуквалі людзей. Тых; хто не хацеў адда- 
ваць дакументы; немцы і іх халуі білі палкамі На маіх вачах забілі двух мужчын. 
Добраахвотнікі казалі; што дакументы нам ужо не спатрэбяцца.

Пытанне: Што з сябе ўяўляўлагер?
Адказ: Лагер быў размешчаны на балоце па абодва бакі ад дарогі за некалькі 

кіламетраў ад Азарыч — быў падзелены на дзве часта. На ўсёй плошчы лагера 
стаяла вада; былі купіны; рэдкі лясок. Лагер быў абнесены калючай агароджай у 
6 радоў. Ніякіх збудаванняў на тэрыторыі лагера не было. Людзі размяшчаліся на 
купінаХ; ламаць голле дрэў для падсцілак забаранялася. За калючым дротам вакол 
лагера стаялі нямекія. вартаўнікі. Непадалёк ад нас былі размешчаны два станка- 
выя кулямёты; накіраваыыя налагер. Разводзіць агонь забаранялася. У гэтымлаге- 
ры; мы былі два тыдні потым немцы раптоўна знялі ахову і пакінулі лагер.

Пытанне: Колысі людзей было ўлагеры?
Адказ: Каля 12-15 тысяч. Мы ведалі; што непадалёк ад нас быў яшчэ адзін 

лагер. але колькі там было людзей адказаць не магу.
Пытанне: Васулагеры кармілі?
Адказ: Два разы на адной машыне прывозілі чорны хлеб. Машыны заязджалі 

на тэрыторыю лагера і немцы раскідвалі хлеб па натоўпе; які акружаў гэтыя машы- 
ны. Галодныя людзі кідаліся да гэтага хлеба; тапталі адзін аднаго. Бачьгў як адной 
жанчыне буханкамі хлеба. які ляцеў у натоўп; быў разбіты твар; а другой —  галава. 
Я злавіў на ляту адну булку; якая важыла каля кілаграма. Гэта ўсё; што нам на траіх 
дастало ся за ўсе дні прабывання ўлагеры. Хлеб атрымоўвалася здабыць вельмі няз- 
начнай колькасці вязняў. Болыпая частка людзей не мела ніякіх прадуктаў і гала- 
дала. Тыя; хто меў запасы; данесці іх да лагера не змог; так як на тэрыторыі лагера 
канвой усё адбіраў Вады тжсама ўлагеры не 6ыло; і мы пілі там жа; дзе апраўляліся.

Пытанне: Скажыце; людзі ўлагеры паміралі?
Адказ: Так; памірала вельмі шмат зняволеных. Не магу сказаць колькі, але 

вельмі шмат. Было занадта многа хворых; абмарожаных. Каля месца; дзе раз- 
мяшчалася мая сям'я; памерла 3 чалавекі. Ніякай медыцынскай дапамогі хво- 
рым не аказвалі.

Пз гшсьма бывшых узныков лагерей Озаржы П. В. Сталчну

20 апреля 1944г.
Дорогой наш отец; любпмый вождь; полководец Красной Армнп това- 

ршц Сталпн!



Пншут Вам люд н; которые только что вырвалнсь нз немецкого лагеря смер- 
пь В первых строках нашего пнсьма передаем Вам; любнмый отец; горячее спа- 
снбо от старнков; от старух; малых наіішх сыновей; дочерей; внуков; спаснбо от 
зсех нас — 33 434 человек, вырванных нз фашнстского лагеря смертн. Два года 
с аншннм терзаіш нас фашнстскне немецкне нзвергн. Осенью 1943 г. немцы на- 
салн угонять нз нашей местностн мужчнн н молодежь на каторгу в Германню. 
Напш людн началн прятаться. Озверелые гнтлеровцы началн поджнгать нашп 
леревнн. Деревнн Фалевнчн, Толочков; Волокн; Мортков онп сожглн до основа- 
ння. В деревне Фалевнчн немцы зверскн замучнлн 285 человек. Но этого нм по- 
хазалось мало. Онн установнлн террор во всех сёлах Жлобннского; Парнчского, 
Ігрешпнского; Копаткевнчского; Кйровского; Октябр.ьского; Домановнчского; 
РЬгачевского районов. Людн гнблн целымн семьямн; от мала до велнка; от седых 
ггарнков до грудных детей. Людей сжнгалн в домах. А тех; кто прятался в ямах;
• л-ндывалн гранатамн... Всех; кого удалось захватнть; фашнсцкне душегубы по- 
тчалн в лагерь. На станцнн Жлобнн-Южная немцы отобралн молодых н угналн 
-епзвестно нам куда. Всех остальных загналн в теплушкн; наглухо забнлн дверн; 
ве давая нам даже смотреть на белый свет. Куда нас везут —  мы не зналн, Как 
нотом выясннлось; нас повезлн по Рудоббі\ковской ветке н разгрузнлн на стан- 
гшо Рабкор. Ночью нас погналн дальше. Но дороге конвонры стрелялн в отста- 
;-:гшх. Так мы шлн 12-15 кнлометров. Матерн неслн грудных детей п не моглн 
'гке двнгаться от усталостн; нхтут добнвалн немецкне нзвергн. Вот ндёт женіцн- 
га с тремя детьмн; однн малыш отстал. Немец стреляет в него. Когда же мать н 
гвое детей остановнлнсь; солдат-зверь по очередн засгрелнлнх. Ндут мать н сын 
Зондаревы. Маленькнй мальчнк не выдержал; упал; мать склоннлась над ннм; 
гелая утешнть его словом. Немец-банднт застрелнлмать...

Прнгналн нас на болото; огороженное кругом колючей проволокой. Здесь 
гачаі\нсь душеразднраюіцне сцены. В лагере людн гнблн не только от холода 
г голода; но н от жажды. За однн глоток воды немцы забралн у нас последнее; 
чго уцелело: кольца; деньгп. Людн рукамн раскапывалн земі\ю н высасывалн 
глагу. Скоро оттепель сменнлась морозамн; н в лагере появнлнсь замерзшне. 
Трупы валялнсь неубраннымн. Немецкне солдаты врывалнсь в лагерь н застав- 
_\Яі\н страдальцев сннмать сапогн; пальто. Онн не стеснялнсь сннмать обувь н 
эдежду у детей. Мальчнкн Толя Чнкнлев н Внктор Мельннков нз г. Жлобнна 
запротестовалн; когда у. ннх началн сннмать обувь; за что оба бьь\н убнты вы- 
стреламн в лнцо.

Лагерь; в котором мы находнлнсь; расположен около местечка Озарнчн 
Полесской областн, Он был обнесен колючей проволокой н замнннрован. На 
:гннах взорвалось более 140 человек. Так шлн днн. Гнблн тысячн людей. В этом 
лагере смертн нзверш замучнлн н уннчтожнлн свыше 30 000 человек.

Дорогой наш отец; товаршц Сталнн! Мы хотнм Вам доложнть; что средн 
гас; освобожденных Красной Армней лагеря смертн; находнтся 15 960 детей. 
Б оі\ь ш н н с т в о  детей —  снроты. Роднтелей нх немцы зверскн замучнлн. Этнх 
летей; как свонх; мы; не жалея своей жнзыіу спасалн от немецкнх людоедов.



Лшішвдшсь нмуіцества; веіцей; мы; сколько хватялоунас снл; сохранялн нашнх 
мнлых советскнх ребят. Многне нз нас свонмн теламн прнкрывалн детей-снрот 
от немецкнх зверей.

Родной наш отец; товарніц Сталнн! В этн страшные трагнческне днн толь- 
ко Ваше нмя поддержнвало нашн снлы. Ваш образ согревал нашу душу.

М в ту страшную трагнческую мннуту; когда казалось; что жнзнь уходнт 
от нас; прншло спасенне от Вас. Это была наша родная Красная Армня. Нет 
слов; чтобы передать нашн чувства благодарностн. Когда мы 19 марта увнделн 
вблнзн своего лагеря первых красноармейцев-разведчнков; —  мы не знаем нх 
нмён; но пусть нх осеннт счастье на всю жнзнь; -— мы заплакалн от счастья; от 
волнення. Н наш первый возглас был в честь Вас; дорогой наш отец. Да будет 
благословенно Ваше нмя навекн. Это Вы прннеслн нам освобожденне; вернулн 
нам жнзнь; вернулн детям матерей; снова окрылнлн нас; снова сделалн жнзнь 
осмысленной; наполннлн страстью к ней. Какая радость жнть на советской 
земле! Теперь мы находнмся в освобожденныхрайонах Советской Белорусснн. 
Совет Народных Комнссаров Белорусской СССР н Центральный Комнтет 
Компартнн Белорусснн встретнл нас как родных сыновей н детей. Мы окруже- 
ны заботой. Раненые н боіхьные помеіцены в госпнталн. Находнмся мы теперь 
все в теплых квартнрах; получаем горячую пшцу. Нуждаюіцнхся одевают. Детн- 
снроты устранваются в спецнальные дома. Только в нашей советской стране 
дорог каждый человек; н безмерную цену жнзнн советского человека с особой 
снлой каждый нз нас реально огцуіцает на себе.

Мы быстро набнраем снлы. Скоро мы разьедемся по освобожденным рай- 
онам Советской Белорусснн; где самоотверженным трудом на колхозных по- 
лях; на фабрнках н заводах отблагодарнм партню Леннна-Сталнна; Красную 
Армню н Бас; товарніц Сталнн; отблагодарнм свонм самоотверженным; прн- 
лежным трудом за своё освобожденне.

Мы прнзываем воннов Красной Армнн; партнзан н партнзанок —  нашнх 
сыновей; отцов; братьев —  отомстнть за нас; беспоіцаднее громнть; уннчто- 
жать немецкнх детоубнйц; как бешеных собак; как выродков Гнтлера; этого нс- 
чадня ада. Смерть н мгценне немецкнм захватчнкам!

Еіце раз от всего сердца; от чнстой душн прнмнте; любнмый наш отец н до- 
рогой вождь; Носнф Внссарноновнч; наше спаснбо. Желаем Бам прожнть егцё 
долгне годы; желаем жнть в добром здравпн н в снле; чтобы вы моглн еіцё долгне 
годы вестн наш народ по путн процветання; могуіцества н бессмертной славы.

Слава Велнкому Советскому Союзу!
Слава геронческой Красной Армнн н её Маршалу —  товарпіцу Сталнну!

Сталннскнй удар. 1944 г. 20 апреля.

4. Расследаванне злачынст ваў нямецка-фатысцкіх захопнікаў

Нямецка-фашысцкія захопнікі стварылі на тэрыторыі Беларусі сістэму 
канцэнтрацыйных лагерау дзе без суда і вызначэння тэрміну зняволення 
знаходзіліся сотні тысяч людзей. Знішчэнне насельніцтва мела мэтанакіраваны



практар. Людаедскім планам, распрацаваным у вышэйшых колах для пашы- 
гэння эпідэміі сыпна-тыфозных хворых; прадугледжвалася перавозіць з адна- 
: :  лагера ў другі. У людзей былі нечалавечыя ўмовы для жыцця. Злачынствы 
-іэмецка-фашысцкіх захопнікаў былі расследаваны Надзвычайнай Дзяржаўнай 
хамсіяй. Дадзеныя дакументаў сведчаць аб гэтым.

Паведамленне Надзвычайнай камсіі па ўстанаўленню і расследаванню 
зтчы нстваў нямецка-фашысцкіх захопнікаў

Установлено, что немецко-фашнстскне мерзавцы в связн с пораженнямп 
германской армнн на советско-германском фронте н с нзменнвшейся обста- 
-іэвкой началн шнроко практнковать новые зверскне способы нстреблення со- 
эетскнхлюдей. Одннм нз такнх способов является распространенне эпндемнн 
гьшного тпфа средн советского населенпя н частей Красной Армнн, для чего 
пітлеровцы как это выясннлось, органнзуют у переднего края обороны кон- 
тентрацнонные лагеря.

19 марта 1944 года наступаюіцне частн Красной Армнн в районе местечка 
Озарнчн обнаружнлн на переднем крае немецкой обороны трп концентрацн- 
гнныхлагеря, в которыхнаходплось свыше 33 тысяч детей, нетрудоспособных 
неніцнн п старнков.

Аагеря представлялп собой открытую плоіцадь; обнесенную колючей прово- 
локой. Подступы к ннм замнннрованы. Ннкакнх построек; даже легкого тнпа на 
террнторнн лагерей не было. Заключенные размеіцалнсь прямо на земле. Многне 
пз ннх; потерявпш способность двпгаться; без памятн лежалн в грязн. Заключён- 
ным было запреіцено разводпть кострьц собнрать хворост для подстплкн. За ма- 
лейшую попытку нарушешія режпма штлеровцы расстрелшзалп советскнхлюдей.

Создавая концентрацнонные лагеря у переднего края обороньц немцьц вы- 
эпралп места для лагерей там, где онн не надеялпсь удержать свон познцнн; во- 
вторых; концентрнруя большпе массы советскнхлюдей в лагере, онн размеіцалн в 
ннх пренмуіцественно детей; нетрудоспособных женіцнн п старпков; в-гретьнх; 
вместе с нстоіценным н нетрудоспособным населеннем; находнвшнмся в антп- 
саннтарныхусловняХ; онн размеіцалп в лагеряхтысячн сьшнотнфозных больных; 
спецнально вывезенных нз разлпчных временно оккупнрованных районов Бело- 
русской ССР. Средн освобожденных нз лагерей детей до 13-летнего возраста 
было 15 96 0 человек; нетрудоспособныхженіцнн — 13 072; старнков — 4448.

По заранее разработанному плану немецко-фашнстскне властн органнзо- 
вывалн пересылочные пунктьц в которые сгонялн всё мнрное населенне. В ннх 
немцы отбпралн трудоспособных мужчнн; женіцнн н детей свыше 13-летнего 
возраста н отправлялн на каторжные работы в Германню; остальных детей н не- 
трудоспособных взрослых направлялн в концентрацнонные лагеря у переднего 
края обороны.

В пернод с 9 но 13 марта 1944 года гнтлеровцы под успленным конвоем СС 
н охраной полнцнн согналн в лагеря в районе местечка Озарнчн десяткн тысяч 
советскпхлюдей нз пересылочных пунктов.



Немецкне военные властн преднамеренно; с целью распространетн 
сыпного тнфа; размепз;алн сыпнотнфозных больных вместе со здоровы: 
населеннем, заключённым в концентрацнонные лагеря у переднего краі 
немецкой обороны. Сыпнотнфозные больные свозплнсь немцамн в эг: 
лагеря нз населённых пунктов Полесской; Мпнской; Гомельской н другш 
областей...

Жнтельннца деревнн Заболотье Лабезннкова Н. Б.; содержавшаяся в лаге* 
ре сообшдла: «К  нам в дом прнпілн немцы. Узнав; что я больна тнфом; онп в тс: 
же день прнслалн двух солдат н на лопіадп отвезлн меня в лагерь.. .»

Жнтельннца деревнн Ковалыш Манько X. О. показала: «Рядом с проволс- 
кой; которой был обнесен лагерь; былн вырыты канавьц заполненные грязнс: 
водой. Б канавах валіілось много разложнвншхся трупов.

Воды для пнтья нам немцы не давалн; н мы вынуждены былн брать воду л  
этнхканав...»

Нз а к т а  Чрезвычайной областной комыссш по установленыю преступленш 
фашыстов в лагерях Озарычы

13 марта 1944 г.
1944 г. марта месяца; 18 дня; м. Озарнчн Домановпческого района Полес- 

ской областн.
Мы; ннжеподпнсавшнеся; советскне граждане в составе: Реченков Ннкс- 

лай Пвановнч; угнанный немецкнмн захватчнкамн нз д. Толочков Тнхпннч- 
ского с/с Гомельской областд Костусев Тарас Трофнмовпч; угнанный нем- 
цамн нз д. Дображнно Осовннцкого с/с Кнровского района Могнлёвской 
областд Рісаева Зннапда Авдеевна; угнанная фашнстскнмн поработнтелямі: 
нз города Жлобнна Гомельской областд Шкляровская Марня Потаповна; уг- 
нанная нз г. Жлобнна немецко-фашнстскнмн захватчнкамн; н врач Мойсеен- 
ко ПавелЛеонтьевнч; угнанный немцамн нз г. Жлобнна; в прнсутствнп также 
угнанных советскнх граждан в немецкне лагеря смертн: Аннкеева Алексея 
Самунловнча; Креза Павла Логвнновпча; Ннкншнной Елнзаветы Нпколаев- 
ны; Клжмова Антона Семеновнча; Богдана Мнханла Семеновнча; Васнльчен- 
ко Потапня Грнгорьевнча. Рябковой Софнн Васнльевны н Куречева Павла 
Егоровнча; составнлн настояіцнй акт в том; что немецко-фашнстскне нзверггі 
согналн советскнх граждан в лагеря смертн; размеіцённые на болоте поблн- 
зостн м. Озарнчн Домановнчского района Полесской областн нз Орловской 
областн; Внтебской; Смоленской; Гомельской; Полесской в составе: лагерь 
№ 1 —  45 689 человек старнков; женіцнн н большннство детей; лагерь № 2 
за грунтовой дорогой; шедшей на Озарнчн; — 25 271 человек; нз которых 18 
марта осталосьвжнвыхЗЗ 434человека. Пхосвободнлав 9.30 утра 18.03.44 г; 
Красная Армня...

В немецкомлагере смертн немцы усгановнлн свою охрану; выдержанных 
эсэсовцев свыше двух взводов; вместе с тем огороднлн колючей проволокой 
в 10 рядов н установнлн в середнне 5-метровую запретную зону; а вокруг



ігеря замшшровалн до 12 км в шнрнну; за нскліоченнем тех трогшнок, где 
ходнлн немецкне солдаты. В лагере ежедневно появлялнсь эсэсовцы; которые 
ггабнлн всех граждан; что только у кого было, помнмо этого; кто нз стармков 
:: детей подходнлн погреться к костру нх тут же через проволоку расстре- 
лнвалн нз автоматов. Крестьянам не давалн воды н еды; а когда Ботус Нпко- 
дай НнкнтнЧ; 55 лет; попроснл воды; то его нзбнлн до смертн; а зоотехннка 
Горбунова нз Жлобнна застрелнлн в затылок нз автомата. По дороге; когда 
гналн в лагерь; немцы расстрелнвалн тех детей н старнков; которые от нс- 
гоіцення н крайней слабостн не моглн быстрее двмгаться. Так расстрелялн 
Скоробогатого Алексея Фнлшіповнча; ДаннловуМарню нз д. Белнцы. 26 лет; 
Крез Марню Павловну 14 лет; нз д. Кручполье Тнхнннчского с/с Рогачев- 
ского района; Ведовскую Марфу Мнроновну 100 лет; нз поселка Лукьянов 
Гнхнннчского с/с Рогачевского района Гомельской областн. Бабнчева Мака- 
ра; 70 лет; н жену его Бабнчеву 73 года нз д. Майское Ж,\обннского района; 
Грнцева Даннлу Даннловнча. 75 лет; нз д. Деннсовнчн Жлобннского района; 
болевшего ревматнзмом; который не мог ндтн быстро; н девочку Александру 
5 лет. Такне факты внделн свонмн глазамн свьіше 2000. Трупы валялнсь здесь 
ге на дороге н по сторонам в огромном колнчестве.

Немцы по дороге спускалн с цепн свонх собак н натравлялн нх на детей; 
старнков. Детей н женіцнн нзбнвалн бесчнсленно палкамн н прнкладамн. Когда 
гражданка нз г. Жлобнна Шьсляровская Марня Потаповна нагнулась вытаіцнть 
свой галош нз грязн; немец побнл её палкой до потерн сознання.

В результате чего; ежедневно обнаружнвалн умерншх граждан — старн- 
ков н большннство детей; до 80-140 человек; которых немцы лаже не хотелн 
у6рать; а умершне всё время находнлнсь средн жнвыхграждан. Так фахннстскне 
нзвергн уннчтожалн нн в чём не повннных советскнх граждан.

О чём н составлен настояіцнй акт.
П одш ш : члены Чрезвычайной комнсснн.

Заключэнне

Закончылася вайна. Паступова сціраюцца з памяці балючыя яе 
старонкі. Але ні ў якім разе нельга забываць нра тое; што выцерпеў і вы- 
нес наш народ у дні ваеннага ліхалецця. Барты памяці кожны чалавек; які 
загінуў у пякельным полымі вайны. Яшчэ доўга тэма Вялікай Айчыннай 
вайны будзе трывожыць душы і сэрцы не толькі людзей старэйшага пака- 
лення; але і моладзь.

Будучыня нараджаецца з мінулага. Яно было цяжкім для нашых дзядоў і 
прадзедаў і таму мы; моладзь; павінны памятаць і з павагай адносіцца да тых; 
хто аддаваў сваё жыццё; каб наблізіць часы міру і спакою і зрабіць усё магчьшае 
для таго; каб ніколі-ніколі не зведала беларуская зямля жахаўвайны і незлічоных 
пакутаўлюдзей.

Даражыце той воляй і свабодай; радасцю жыцця; якія мы сёння маем у на- 
шай роднай Беларусі.



ДАДАТАКА

ЛАГЕРЫ , ТУРМЫ, ГЕТА,
Ш Ш Ы Я  М ЕС Ц Ы  ПРЫМУСОВАГА ЎТРЫМ АННЯ  

ГРАМАДЗЯНСКАГА НАСЕАЬНІЦТВА ГОМ ЕАЬСКАЙ ВОБААСЦІ

(паводле Калінкавіцкага архіву)
Гомелыпчына, якая з першых дзён Вялікай Айчыннай вайны стала арэнай 

жорскткіх баёў, здзекаў нямецка-фашысцкіх захопнікаў пазнала гора і катаванні 
ні ў чым непавінных людзеіі. Архіўныя звесткі (г. Калінкавічы) сведчаць аб 
знішчэнні савецкіх грамадзян на тэрыторыі Гомельшчыны. Угледзьцеся ў страш- 
ную статыстыку таго часу. Помніце; што прынесла вайна на гомельскую зямлю.

в. Барчанкі В еткаўскага раена  — лагер грамадзянскага насельніцтва. 
Утрымлівалася 150 чалавек дарослых і непаўналетніх Лагер абаранялі салда- 
ты. За спробу збегчы расстралялі каля 10 чалавек. Палонных выкарыстоўвалі 
на цяжкіх работах. Пры наступленні Савецкай Арміі ўсіх вязняў перагналі пад 
г. Бабруйсх, праз 2 месяцы перавезлі ва Украіну і Польшчу.

в. Б ар ад зітч а  Кастры чніцкага раёна  — лагер грамадзянскага 
насельніцтва. Лагер утварылі на месцы разбуранай вёскі за лініяй фронту. 
У лагерах вёскі Барадзішча і в. Любань утрьімлівалася каля 3 тысяч чалавек.

г. Врагін  — турм а.
г. Буда~Кашалёў —-- гета . Утворана 25 кастрычніка 1941 г. Усё яўрэйскае 

насельніцтва раёна быдо сагнана ў 2-х павярховы будынак сярэдняй школы. 
Кожны дзень пад канвоем адпраўлялі на работы. Праз 2 месяцы 27 снежня 
1941 г. усе вязні (485 чалавек) былі расстраляны за 2 км ад горада ў супрацьтан- 
кавым рове.

Верасніцы Ж ы ткавіц кага раёна  — лагер грамадзянскага 
насельніцтва. Утвораны вясной 1943 г. для адпраўкі грамадзян на прымусовыя 
работы ў Германію.

в. Вгрычаў Рагачоўскага раёна  — працоўны лагер. Вязні працавалі на 
будаўніцтве бліндажоў рамонце дароц мастоў капалі акопы.

г. Гомель, вул. Быхаўская, вул. М анастырка, вул. Нова-Беліца, вул,, Нова- 
Аюбенская —- г е т а • Створаны ў першай палове кастрычніка 1941 г. Ва ўсіх гета 
ўтрымлівалася болык за 4 тыс яўрэяў У пачатку лістапада 1941 г. пачаліся масавыя 
расстрэлы вязняў. Расстрэлы праводзіліся ў супрацьтанкавым рове каля машына- 
трактарнай майстэрні; улесе каля вёскі Ляшынец і на 9-м км шашы Гомель-Чарнігаў.

г. Гомель — камера панярэдняга ўтры м ан ня. Знаходзілася пад наглядам 
Гомельскай тайнай палявой паліцыі.

г. Гомель> былыя кавалерыйскія казармы  — лагер ваеннапалонных і гра- 
мадзянскага насельнгцтва № 121 . Існаваў з верасня 1941 г. па лістапад 1943 г. 
за два гады знішчана 50 тыс. чалавек.

г. Гомель — лагер грамадзянскага насельніцтва №  1 2 7 Большая частка 
палонных загінула ад голаду ці расстраляна немцамі па падазронасці ў сувязях 
з партызанамі.



г. Гомельу вул. Будзёнага — лагер грамадзянскага насельніцтва. Утво 
?аны з моманту акупацыі горада на тэрыторыі былога ваенага гарадка. Да 25 
лістапада 1943 г. адпраўлена на прымусовыя работы ў Германію 30 тыс. чалавек. 
У лагеры засталося 40 сем яў. Вечарам 25 лістапада ўсе збудаванні былога ваен- 
нага гарадка былі ўзарваны. Большая частка вязняў загінула.

г. ГомелЬу вул. Савецкая — лагер грамадзянскага насельніцтва. 
Знаходзіўся пад нагдялам службы бяспекі рэйхфюрэра СС. Быў размешчаны 
насупраць турмьц меў мужчынскае і жаночае аддзяленні. У лагеры знаходзіліся 
грамадзяне; якіх падазравалі ў сувязі з партызанамі; паруніалі прапускны і паш- 
нартны рэжымы і за іншыя правіннасці перад нямецкімі ўладамі. Мужчын было 
:-;аля 200 чалавек. Летам 1943 г. мужчынскае аддзяленне было пераведзена на 
ўскраіну г. Гомеля ў раён яўрэскіх могілак. На вуліцы Савецкай засталося жано- 
чае аддзяленне. Палонныя працавалі па 10-12 гадзін у суткі.

2. Томель> вул. Савецкая, 73 — шурма. Дзейнічала з першага дня акупацыі. У 
турме было 4 корпусы, у кожным па 8-9  камер. У корпусах утрымліваліся па,\онныя; 
якія значыліся за адпаведным карным атрадам. У турму накіроўваліся арыштаваньья з 
камер папярэдняга заключэння ГПФ, СД, жандармерыі, краснаармейцы з лагера ва- 
еннапалонных. Пры адыходзе немцырасстраляліўсіхвязняў больш за 1 тыс. чалавек.

в. Гарадзец Рагачоўскагараёна  — г е т а . Існавала з верасня па кастрыч- 
нік 1941 г.

в. Дабраволыачына Ж лобінскага раёна  — працоўны лагер. Створаны ў 
пачатку 1944 г. для будаўніцтва абаронных збудаванняў. У лагеры ўтрымлівалася 
ад 40 да 50 чалавек.

г. Добруш — ге та . Размешчана было ў баракахМТС за 3 км на поўдзень ад 
горада. У кастрычніку 1941 г. расстралялі 103 чалавекі.

Каля вёскі Дзербін К астры чніцкага раёна — працоўны лагер. У лагеры 
ўтрымліваліся грамадзяне, якіх немцы вакарыстоўвалі на работах па ўзвядзенню 
лініі абароны.

2. Жлобін, будынак былога Народнага дома —  гета . 12 красавіка 1942 г. 
немцы правялі масавае знішчэнне ў полі паміж г. Жлобінам і вёскай Лебялзёўка 
каля нафтабакаў 1200 грамадзлн, якія знаходзіліся ў гета, у будынку былога На- 
роднага дома і па вуліцы Першамайскай.

Раён г. Ж лобіна — працоўны батальён. Утвораны пры вайсковайчасці для 
будаўніцтва ўмацаванняў Падраздзяленні працоўнага батальёна знаходзіліся ў 
размешчаных паблізу вёсках.

п. Забалоцце Ж лобінскага раёна  —  працоўны лагер. Знаходзіўся за 7 -  
8 км адлініі фронту. Паллоныхвыкарыстоўвалі для будаўніцтва бункераўі тран- 
шэй. Утрымлівалася ад 300 да 400 чалавек. Існаваў да ліпеня 1944 г.

в. Задруцце Рагачоўскага раёна  — працоўны лагер. Вязні працавалі. на 
будаўніцтве бліндажоў рамонце дароц мастоў рыцці акопаў.

в. Задуб’е Кармянскага раёна  —■ зборны пункт. Утвораны ў лістападзе 
1943 г. для адпраўкі грамадзянскага насельніцтва ў Германію. 3 вёсак Кармян- 
скага раёна было сагнана каля 2 тыс. чалавек.



в. Заполле Рагачоўскага раёна — працоўны батальён. Быў утвораны з 
мясцовага насельнхцтва і ваеннапалонных. Працаваў на пярэднім краі нямецкай 
абароны пад артылерыйскім агнём. 3 8 сакавіка да сярэдзіны чэрвеня 1944 г. 
лінія абароньі праходзіла па правым беразе рэк Днепр і Друць у раёне г. Рагачо- 
ва. Вёска Заполле была разбурана для будаўніцтва абаронных збудаванняў

«К а б ан аў к а »  ў наваколлях Гомеля — лагер грамадзянскага насель- 
н іц тва. Быў размешчаны на тарфяных балотах за горадам. У лагер пераводзіл: 
палонных з абласной турмы; якія правініліся. Працавалі ў вельмі цяжкіхумовах 
пад наглядам надзіральнікаў па 12-14 гадзін у суткі. Палонных; яьсія выбіваліся 
з сіл і не маглі працаваць; моцна білі і расстрэльвалі.

г. Калінкавічы  — г е т а . Угворана 20 верасня 1941 г. Усё яўрэйскае 
насельніцтва горада было пераселена на вул. Дачную. 22 верасня 1941 г. усе вы- 
везены за горад і расстраляны за паўтара кіламетра на паўночным захадзе ад 
горада на Дудзіцкім чыгуначным пераездзе.

г. Калінкавічы  — лагер грамадзянскага насельніцтва . Тры лагерь: 
размяшчалася вакол горада і на чыгуначнай станцыі. За калючым дротах 
утрымліваліся людзі; якіх схапілі ў час аблаў. Вязняў потым адпраўлялі на пры- 
мусовыя работы ў Германію. За гады акупацыі з г. Калінкавічы было вывезена 
1500 чалавек.

г* Кіцгн Ж лобінскага раёна ■— працоўны батальён . Утвораны ў кан- 
цы 1943 г. з мясцовых жыхароў (каля 300 чалавек). Быў размешчаны ў хатах 
абнесеных калючым дротам, Вязні займаліся рыццём акопаў і будаўніцтвам 
бліндажоў. Пры адыходзе немцы забіралі рабочых з сабой.

г. Кіцін Ж лобінскага раёна  — турм а.
в. К ол атаўка Рагачоўскага раёна  — працоўны лагер. Быў створань: 

з мясцовага насельніцтва і ваеннапалонных. Працаваў на пярэднім краі ня- 
мецкай абароны пад артылерыйскім агнём. 3 8 сакавіка да сярэдзіны чэрвеня 
1944 г. лінія абароны праходзіла па правым беразе рэк Дняпра і Друці ў раёне 
горада Рагачова. Вёска Колатаўка была разбурана для будаўніцтва абаронных 
збудаванняў.

в. Канапліцы Рагачоўскагараёна  — працоўнылагер. Утрымлівалася каля 
50 чалавек. Вязні рылі акопы каля рэчкі Круць.

г* п. Карма, вул. А б ату р ава , вул. Школьная — гета . Лагер быў абнесены 
калючым дротам; ахоўваўся паліцэйскімі. Утрымлівалася каля 700 чалавек. 5' 
ноч з 7 на 8 лістапада 1941 г. вязні знішчаны ўяры каля г. п. Карма.

г. п. К арма  — лагер грамадзянскага насельніцтва. Знаходзіўся ў будын- 
ку школы. Абнесены калючым дротам.

г. п. К арма  •— турм а.
Вучэбная гаспадарка «Чырвоны бераг»  Ж лобінскага раёна  — дзгцячы 

перасыльны (донарскі лагер). У лагеры ўтрымліваліся дзеці ад 8 да 14 галоў са 
Жлобінскага; Добрушскага; Рагачоўскага; Стрэіпынскага раёнаў якіх адпраўлялі 
ў Германію дзеля таго; каб браць кроў для лячэння параненых нямецкіх салдат. 
Вывезена ў Германію 1990 дзяцей.
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в, Аагуны Добрушскага раён — лагер грамадзянскага насельніцтва. 
Утрымлівалася некалькі тысяч грамадзян з Гомельскай і Арлоўскай абласцей.

г . Аоеў —- ары ш танскае памяшканне. Існавала з 1941 г. па 1943 г.
п, Аучын Рагачоўскага раёна  — працоўны батальён > Быў створаны з 

мясцовага насельніцтва і ваеннапалонных. Працаваў на пярэднім краі нямецкай 
абароны пад артылерыйскім агнём. 3 8 сакавіка да сярэдзіны чэрвеня 1944 г. 
гйнія абароны праходзіла па правым беразе рэк Днепр і Друць у раёне горада 
Рагачоў. Вёска Лучын была разбурана для будаўніцтва абаронных збудаванняў

пв Аучыцы Л етры каўскага раёна  —- дзіцячы перасыльны (донарскі) ла- 
гер. Створаны ў маі 1944 г., утрымліваліся дзеці ад 7 да 17 гадоў; усе адпраўлены 
ў Германію ў якасці донараў для лячэння нямецкіх салдат.

в.А ю баньК астры чніцкагараёна— лагерграмадзянскаганасельніцтва. 
Лагер створаны на месцы разбуранай вёскі па-за лініяй фронту. У лагерах вёсак 
-іюбань і Бараздзічша ўтрымлівалася каля 3 тыс чалавек. Сюды прывозілі так- 
сама грамадзян са Жлобінскага раёна.

в. М азалаў Рагачоўскага раёна  — працоўны батальён . Створаны пры 
нямецкай гаспадарчай часці. Палонныя працавалі на будаўніцтве ўмацаванняў 
У 1941 г. некалькі партьш грамадзян было адпраўлена ў Германію на прымусо- 
выя работы.

в. М акарычы П етры каўскага раёна  — лагер грамадзянскага насель- 
н іц тва. Створаны ў снежні 1943 г. для адпраўкі насельніцтва на прымусовыя 
работы ў Германію. Утрымлівалася 150 -  200 чалавек,

Каля в. Мікуль-Іарадок і в. Г о т а к  К астры чніцкага раёна  — лагер гра- 
мадзямскага насельніцтва. Створаны ў сакавіку 1944 г. Знаходзіўся на бало- 
це; бьгў абнесены калючым дротам, ахоўваўся нямецкімі салдатамі. Поле вакол 
было замініравана. У лагеры знаходзіліся хворыя на тыф людзі. 8 -9  сакавіка 
частка вязняў перавезена ў Азарыцкі лагер.

Каля в. Мядзведзеўка Калінкавіцкага раёна  — лагер грамадзянскага 
насельніцтва. Знаходзілася больш за 20 тыс. чалавек.

г. М азыр> вул. Рамашоў роў —  г е т а . Створана восенню 1941 г. Усё яўрэй- 
скае населыііцтва горада было знішчана, Пасля гэтага было сагнана каля 1500 яў- 
рэў з навакольных вёсак, 6 - 7  студзеня 1942 г. усе расстраляны каля в. Бабры.

г. М азыр  — тур м а. Было знішчана не менш за 350 зняволеных.
в. Масавічы Добрушскага раёна  — лагер грамадзянскага насельніцтва. 

У лагеры ўтрымлівалася 155 чалавек. Пасля ўсе былі выгнаны на прымусовыя 
работы ў Германію.

г. п. Азарычы  — спецыяльны лагер смерці. Існаваў з 10 па 19 сакавіка 
1944 г. Створаны гітлераўцамі з мэтай масавага знішчэння савецкіх лю- 
дзей і распаўсюджвання сярод мірнага насельніцтва і ў радах Савецкай Арміі 
інфекцыйных захворванняў. Разам з вязнямі яны размяшчалі інфекцыйных 
хворых, якіх спецыяльна вывезлі з тыфозных бальніц. Усяго ў гэтых лагерах 
змяшчалася каля 50 тыс. савецкіх грамадзян. Аагеры ўяўлялі сабой адкрытую 
пляцоўку якая была абнесена калючым дротам, замініраванымі падыходамі.



Н і ~ _ 5 не : е : і  : : : : і _ г і і :•:ешчаны наголайзямлі. Імзабаранялася 
т і :•: _:: че а: :  н: з с : п ч : г : : :  е : і_*_. палспілкі, набліжацца да калючай ага- 
: За :ч : :  п' пагнппппг : - : : :  ::нпн: гітлераўцы расстрэльвалі. За 7 дзён
: : ч і : н е  менпп за 9 тыс, чалавек. Да дня вызвалення 
й е п зе з  :.ч 3 3 3 ё Г чппты. 9' перыяд з 9 па 13 сакавіка ў Азарыцкі ла-
гег гагнант: _п-:пз: : негасгпннеп:нлпнчтаў размешчаныхураёнахстанцый 

_ : : • пн _ Ч: : :  з : ны Бераг і населенных пунктаў Мікуль-
Гарадрк, Папосліш Зіялзведзбука

: Ч 3 : ■; ■.:::. : : ••::.:: раена — гет а. У кастрычніку 1941 г. больш
за 1700чалавеж вывезева за горад ікаля в. Высок Полк расстраляны.

іена — турм а. Знаходзілася пад нагля- 
дам мясцовай каісендатуры. У чэрвені 1942 г. у сувязі з тым.; што памяшкан- 
не “т :  :: пе :п т п : ^сыпыазаных, пад турму была занята школа.
У  Дзяржауным архіве Гомельскай вобласці ёсць спіс грамадзян; якія 
тірымлзваліаі ў турме ў 1942 -  1943 іт.

П Ьш аябалтпы ,Ж лобінскіраён  — лагер грамадзянскага насельніцтва. 
: а : _ лінебам. абнесены ка_ночым дротам. Многія памерлі ад го-

12^ , хварой У  сакавжу 1944 г. людзей, якія засталіся ў жывых вызваліла Савец-

г, Пежрыкаў, вул~ Валадарскага —  ге та . Існавала да канца красавіка 1942 
: ~ ::т  : пчыЧ чгіч 22-23 зерасня 1941 п,улютым 1942г. (1 5 0 -  200
чч . :ч :■ : _ ч : пнп: 5 2 —с 2 ч :. пве:ч г : : ітгпчч.п ў канцы красавіка 1942 г.

г. Пстрыка — дзшячы лагер. Утрымлівалася 200-250 дзяцей рознага 
ўзросіу. На сгашші Капцэвічы іх сарцірава.\і д,\я адпраўкі ў Германію.

аёна — зборны пункт. Утрымлівалісялюдзі; 
ш ш  алпраўлялі на крымусовыя работы ў Германію.

г Плясовгчы Зг скага рагна — рабочая р о т а .  Створана ў сяежні
1943 т _ н  :п . :ч . : :н : абагонных гчнін. Былі выпадкі смяротнасці ад 
ненаспннап пгапы . :н аг : н ппчгч: агтьчіегыпскіх абстрэлаў. Пры адыходзе ў
1944 г. немцы пагналі людзей з сабой.

е. Пядселсі Расачоўскагй раёна — працоўны лагер. Вязні працавалі на
іптье ч.:ч_а:ч:гпчснпе лагог мастоў рыцці акопаў.
3 к.ч ад в. П ар о а іч а  К астры чніцкага раёна  — лагер грамадзянска- 

асе іьн іцтва  Ств : раны 17 сакавіка 1944 г. і існаваў да 25 сакавіка 1944 г. 
Аагер быў размешчаны на балоце пад адкрытым небам; агароджаны калючым 
дротам, Утрымлівалася непрацаздольнае насельніцтва, перавезенае з г. Бабруй- 
ска, Магі\ёўскай і Па.\ескай абласцей. За 7 дзён існавання лагера памерла каля 
900 чалавек. Частка людзей перавезена ў Азарыцкі лагер.

6. П ры бы ткі Гомыьскага раёна — лагер грамадзянскага насельніцтва. 
Ртрымлівалася некалькі тясяч грамадзян з Гомельскай і Арлоўскай абласцей. Аб- 
несены кжлючым дротам, узмоцнена ахоўваўся. 3 будынкаў —  канюшня; боль- 
шасць вязняў утрымлівалкя пад адкрытым небам. Пры адыходзе немцы ўсіх 
пагналі ў напрамку да Рэчьпц>і; па дарозе былі. вызвалены часцямі Савецкай Арміі,



в. ПрыстаньЖлобінскагараёна— лагер грамадзянскага насельніцтва. Ство- 
раныўкрасавіку 1944г. натэрыторыі бензасклада№ 59б.Лагер— адкрытаяпляцоўка; 
абнесеная ў тры рады калючым дротам. У лагеры ўтрымліваліся каля 8 тыс чалавек 
са Жлобінскага, Рагачоўскага, Стрэшнінскага, Бабруйскага; Парыцкага і другіх раё- 
наў Каля 1 тыс. чалавек вывезена ў Гермакію; астатніхвызваліла Савецкая Армія.

г. П рагрзсРагачоўскагара'ёна  — ге та . Знішчана 243 чалавекі.
в. Пышкаўка Буда-Кашалёўскага раёна  — працоўны лагер. Утрымлі- 

валася каля 1500 чалавек з розных раёнаў. Узводзілі абарончыя збудаванні.
г. Рэчыца — г е т а . Створанаў фабрычнымраёне горада. Закалючым дротам 

утрымлівалася прыкладна 785 сем яў (каля 3500 чалавек). 25 лістапада 1941 г, 
усе расстраляны ў супрацьтанкавым рове,

г. Рэчыца, вул. Вакзальная, 105 — камера папярэдняга ўтры мання. 
Існавала пры Рэчыцкім гестапа. У камерах утрымліваліся арыштаваныя. 
Праводзіліся допыты, пыткў расстрэлы. Знішчана болып за 400 чалавек. Паха- 
ронены ў двары дома ў 4-х ямах.

г. Рэчыца — тур м а.
г. Рагачоў —  ге та . Яўрэйскае ыасельніцтва сагналі ў падвалы было- 

га ваеннага склада. Кожны дзень ганялі на цяжкія работы. У пачатку снежня 
1941 г. каля 3 тыс. яўрэяўрасстраляны на тэрыторыі кардоннай фабрыкі за 70 м ад 
р. Друць. У сакавіку 1942 г. тут жа расстраляны 300 чалавек.

в. Рудабелка К астры чніцкага раёна  — лагер грамадзянскага 
насельніцтаа. Створаны на балоце ў сакавіку 1944 г. для непрацаздольнага 
насельніцтва. Завозіліся хворыя на тыф; якія былі размешчаны сярод здаровых 
людзей. Частка вязняў была перавезена ў Азарыцкі лагер.

в. Сямёнаўка Калінкавіцкага раёна  — лагер грамадзянскага насель- 
ніцт&а. Утрымлівалася 10 тыс. чалавек.

в. Слабодка К астры чніцкага раёна  — лагер грамадзянскага насель- 
н іц тва. Утрымлівалася 300 чалавсіу якія выкарыстоўваліся дзеля ўзвядзення 
абарончых збудаванняў на пярэднім краі нямецкай абароны.

г. п. Стрэш ы н Ж лобінскага раёна — гета . Створана ў верасні 1941 г. 
Утрымлівалася 480 чалавек. 14 красавіка 1942 г. усе расстраляны ў полі паміж
г. Жлобінам і в. Лебядзёўкай.

в. Ціхінічы Рагачоўскагараёна —  працоўны лагер. Створаныўмаі 1944 г. 
У лагеры ўтрымлівалася насельніцтва навакольных вёсак; працавалі на перада- 
вой лініі фронту на ўзвядзенні абарончых збудаванняў. Быў абнесены калючым 
дротам; ахоўваўся вартавымі. Існаваў 1 месяц; потым быў пераведзены ў раён 
г. Бабруйска; дзе знаходзіўся да вызвалення Савецкай Арміяй.

г. п. Церахаўка Добрушскага раёна  — турм а.
г. п. Тураў Ж ы ткавіц кага раёна  —- працоўны лагер. Створаны ў чэрвені 

1944 г для будаўніцтва абарончыхумацаванняў.
&. Турак Рагачоўскага раёна  — рабочая калона.
г. п. УваравічыБуда-Кашалёўскагараёна— зборны пункт. Утрымліваліся 

людзі, якіх адпраўлялі на прымусовыя работы ў Германію.



Станцыя УзаБуда-Кашалёўскагараёна — зборны пункт. Утрымліваліся 
льэдзі, якіх адпраўлялі на прымусовыя работы ў Германію. Асаблівы размах 
алпраўка грамадзян мела са жніўня 1943 г.

г.Хойнікі— лагер грамадзянскага насельніцмва. Створаныўчэрвені 1943 г. 
У лагеры ўтрылгліваліся 5 тыс. чалавек. Вязняў партыямі адпраўлялі ў Германію.

Станцыя Чорныя Брады Кастрынніцкага раёна  — лагер грама- 
дзянскага насельніцтва. У маі -  чэрвені 1944 г. у лагеры ўтрымлівалася 25 
гыа, савепкіх грамадзян, якія вывозіліся на работы па будаўніцтву аб ектаў на 
ш т э э а ш м  краі нямецкай абароны.

а Чачзрск — гета . Існавала да канца снежня 1941 г. Знаходзілася ў будын- 
хт рахушы. 28 снежня 1941 г. 432 чалавекі былі знішчаны ў супрацьтанкавым 
р<ове за горадам.

г. Чачзрск — турм а. Знаходзілася ў будынку заатэхнікума.
6 Шчадрын Жлобінскага раёна  -— працоўны лагер. Знаходзіўся ў лесе 

зх 5 -  6 км ал вёскі. Зганялася насельніцтва навакольных вёсак; працавалі на 
: - х  ніхтз е лар : :  : ; іаста праз раку Бярэзіну. Пры адыходзе лагер рухаўся ра- 
з ам з петпіаліі. людзей вьпсарыстоўваій на будаўніцтве абарончых умацаванняў.

Дадатак Б

ПАМЯЦЬ ТЫХЖ УДАСНЫХДЗЁЫ

Азарычы —  боль мой наўсё жыццё

Памятны нагрудны знак 
«Вязню нацызму»

« Дзяцінства нас пазбавіла вайна... »



Памятныя медалі: «50, 60 год Перамогі 
ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945», 

« Ветэран працы»

Марыя МАЛАШУК
Студэнтка факультэта выдавецкай справы 

і паліграфіі (ВСіП)

Пераможца II тура V Рэспубліканскага конкурсу творчых работ « Вялікая Айчын- 
:.я вайна ва ўдзячнай памяці беларускага народа», прысвечанага 65-годдзю вызвалення 

:  і- .арусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў (2009 г.)

Кіраўнік: Казлякова Т. А., ст. выкладчык кафедры беларускай мовы

Партнзанская брнгада Нв М„ Нмкмтнна: 
нсторня м судьбы её участннков

Партызаны, партызаны, беларускія сыны...

Введеные

Всё далыпе в нсторню уходнт жёсткое п вместе с тем геронческое время 
5 елккой Отечественной войны, самой кровопролнтной нз всех войн, которые 
еережнла наша страна. За шесть десятнлетнй, отделяюгцнх нас от тех трагнче- 
гхнх событнй в нсторнн человечества, вырослн новые поколення людей. Но 
Епкогда у нашего народа не нсчезнет память о геронческнх 
: :лах; когда фронтовнкн н партнзаны; подполыцпкп п тру- 
- енпкп советского тыла обгцпмп усплпямп ковалп долго- 
-іланную Победу.

С первых дней оккупацпп захватчпкп столкнулпсь в 
5 еларусп с разнымп формамп сопротпвленпя населенпя — 
нертпзанскпм двпженпем, подпольной борьбой, саботажем; 
оторые вылплпсь во всенародную борьбу протпв фашпст- 

ехпх захватчпков. Об псторпп партпзанского двпженпя
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н ~с : з голгі боГгеіы наішсгно нема_го кннг; брошюр; воспомннаннй, нзданс 
бшыное жюанчесхво кннг н статой. Однако в большей степенн этп труды охваты- 
з-ю:г гнмм_ нормізонское двюкешіе ста.\о массовым. Слабее в нсторнче-
а ш  Антературе іфедсгавлен начальный пернод становлення подполья н партн-
зансхош двнження-

Е юн;н г -н : олее :н ,_ м м  л_\я советского народа пернод войны (нюнь 
. : - _ -  - : готь 19-2 нсггн:гнск:е двнженне н становленне подполья нспыта- 
гміні сесезсе гтмінссм: мнеь :гс_-г. Поначалуне было подштовленныхкадров 
г : : гггнгн : п :::;гн  н: т'мггг :_:гва. возшіьсгн серьёзные трудностн с обеспече- 
нмем матгнзан гтмзтіем ссептмнасамн, продовольствнем н меднкаментамк 

быдн псжжмотчесжж не подготовлены к тому что на своей террнторші 
АжтеАЬНое время нужно будет вестн борьбу в тылу врага. Всё это не могло не 
гказатьсж ва трудносшх первых партнзанскнх формнрованнй. Боевой опыт 
- н г п г :  : г _ : нотогон меной. Тем не менее; уже с первых дней войны 
ш  окжухгарованной врагом террнторіш сталн возннкать небольшне отряды м 
гт• пгмм : : м мпмн пагтпс ; :  н зоенносллпкаодпхКрасной Армнн; оказавшнхсп
з  окруженнм, партмйных н советскінх работннков; актнвнстов. Выстоять н вы- 
с :г ;  : петвын вснны гггспп: ге отряды н группьр которые нмелн связн с 

м есгны м  ш о рія я н е м -

Тіггггзанм-ыт сорьса, коспвпгая в первые месяцы войны характер разроз- 
ненныж, стнхнйных действкй, с теченнем временн превратнлась в целенаправ- 
...нып: п н г м г ы -  м н г : борьбу. В ходе этой борьбывырабатьшалпсьн склаі 
дыважнсь освювеые прннцнпы стратегам н тактнкн боевых действнй партнзан.

Е мттыпг-: партнзанскош двпження внесла свой боевой вклад партнзан- 
ы гтггтыа ЕЕ 2-1 9г:::г:г;н:і сроргніровавшаяся нз отдельныхгрупп н отря- 

_ :м _енств п м г м г  пг теттптотші ЙЬшской областн в 1941-1942 гг. Об нсто- 
ты: стпгалы её раткьы подвшгах, непростых судьбах партнзан-ннкнтннцев 
пойдёт речь в данной работе.

1. Созданпе партнзанского о тр яд а Н. М. Н п к т т т а

I історня партпзанской брнгады Н. М. Ншштнна тесно связана с деятельно- 
сгькз Мннского городского н Узденского районного коммуннстнческого подпо- 
лья. Связь кіежду мннскнмн н узденскнлш подпоіоыцнкамн была установлена еіцё 
ссенью 1941 г. В феврале 1942 г. по докладу члена Узденского подпольного комн- 
тета А.Г. Болыпова Мннскнй городской подпольный комптет прннял решенне об 
обьедішеннн суодествовавшнх в Узденском районе разрозненных партнзанскнх 
гртпп. Военный совет Мннского подпольного комнтета рекомендовал на долж- 
кость команднра отряда капнтана Ннколая Мнхайловнча Ннкнтнна; а также ре- 
комендовал на другне командные должностн советскнх офнцеров; бывіпнх фак- 
тнческн на нелегалыюм положеннн. Но осуіцествнть отправку команднра с его 
гнодьхш в Узденскнй район тогда не удалось. Собравшнеся офнцеры около Червен- 
ского рынка былн схвачены гестаповцамн по доносу провокатора н казнены. Сам 
Н. М. Ннкнтнн нзбежы этой участн случайно; поскольку опозды к назначенному



временн на место сбора. Тем не менее, несмотря на потерн; подполыднкн Мннска 
я  Узденіцнны продолжнлп работу по органнзацнп отряда, п судя по всему к маю 
1942 г. такой отряд; основу которого составлялн кадровые военные; был создан.

Узденскнй подпольный комнтет проделал болыную работу по сбору ору- 
жня н боепрнпасов; ремонту ненсправного оружпя. Подполыцнкн деревень 
Каменка; Б. Усса; Маковіцп; Соколыцнньц Данпловнч; г.п. Узда передалн Узден- 
скому парткому большое колнчество вннтовок; патронов; несколько станковых 
п ручных пулемётов; гранат. По рекомендацпн Узденского парткома местом 
днслокацнн отряда был выбран лес вблнзн д. Александрово; окружённый не- 
проходнмымн в то время болотамн. Сюда; в Александровскнй лес; на базу на- 
правлялнсь проверенные людн нз Мннска. Вероятно; в мае 1942 г. подполыцнкн 
органнзовалн прнход в отряд назначенного Мннскпм подпольным комнтетом 
команднра Н. М. Ннкнтнна.

Но еіцё с лета 1941 н в начале 1942 годов на террнторнн Червенского; Мнн- 
ского; Руденского; Пуховпчского н Узденского районов действовалн отдельные 
партнзанскне группы Я. Д. Сухорукова; Романова; Б. К. Чуланского; Уколова; 
органнзованные нз советскнх военнослужаіцнх; попавшпх в окруженне; воен- 
нопленных н жнтелей д. Самохваловнчн; п партнзанскне отряды П. 14. Знака; 
А. В. Болнкевнча. Этн группы вскоре также влплнсь в отряд Н. М. Ншштнна.

Ннколай Мпхайловнч Ннкнтпн (насгояіцая фамнлня Штейнберг) роднлся 
24 декабря 1907 г. в городе Сморгонь Гродненской областн в семье рабочего. 
Во время первой мнровой войны в 1915 г. семья переехала в город Мннск; где 
отец работал на железной дороге грузчнком. Затем семья переехала в Самару 
В 1920 г. после смертн отца семья очутнлась в очень тяжёлом матернальном по- 
лоясеннн; н трннадцатнлетннй Ннколай должен был самостоятельно пскать себе 
пропптанне. Осенью 1920 года с группой беспрнзорных он был подобран чекп- 
стамн п направлен в однн нз детдомов Москвы; в котором находнлся до 1922 г.

В 1922 году Н. М. Ннкнтнн вступнл добровольцем в Красную Армню. Через 
четыре года он демобнлнзовался нз армнн н поступплв школу ФЗО металлнстов. 
После её окончання былнаправлен на завод «Коммунар». В 1931 году по спецна- 
бору Н. М. Ннкнтнн был зачнслен курсантом Орловского бронетанкового учп- 
лніца. После окончання этого учплніца он получнл званне старшего лейтенанта.

Для продолження службы Нпколай Мнхайловнч был направлен в Кнев- 
скнй военный округ. С 1932 по 1934 год он командует взводом 2-й танковой 
брнгады. В 1934-1936-х годах Н. М. Ннкнтнн — команднр роты этой танко- 
вой брнгады.

В 1936-1937 годах часть; в которой служнл Н. М. Нпкнтнн, была пере- 
днслоцнрована в Беларусь; где он был назначен команднром роты танкового 
батальона. Отсюда его перебрасывают на Дальннй Восток; где Ннколай Мн- 
хайловнч прпнял участне в боевых действнях в районе озера Хасан. В конце 
1938 года часть была переведена в Беларусь; в деревню Станьково. В качестве 
команднра танкового батальона Н. М. Ннкнтнн в сентябре 1939 г. участвовал в 
освободнтельном походе Красной Армнн в Западную Беларусь.



Начало Велшшй Отечественной войны Нжколай Мнхайловнч встретнл капн- 
таном; команднром автомобнльного батальона подвоза 13-й стрелковой днвнзнн, 
который былрасквартнрованв городе Замброве; блнз Белостока; почтну новой со- 
ветско-германской граннцы. Нмешю там; на граннце; застала батальон война.

По прнказу командовання днвнзнн автомобнльный батальон Н. М, Ннкн- 
тяна прнкрывал отход днвнзнн. С боямн батальон отступал до города Рогаче- 
ва, участвовал в боях на гомельском направленнн в нюле 1941 года. В Гомеле 
пронзошло переформнрованне; н Н.М.Ннкнтнн был назначен помоіцннком 
команднра корп}гсного артнллернйского полка по техннческой частн. Это был 
63 -й корпус 21 -й армнн.

Через 12 лет в пнсьме Председателю Презнднума Верховного Совета 
СССР ЬС Е. Воропптюву Н. М. Ннкнтнн пнсал:

«...На второй день войны мне был передан прнказ команднра 13-й стрел- 
ковон лігвйзйй генерал-майора Наумова: пропустнть частн дйвйзйй й взорвать 
склалы. после чего прнсоедішйться в Белостоке.

По выполненші задання н по прнбытнй в Белосток дйвйзйй не оказалось; 
продолжая двнженне по марпірутуг отхода дйвйзйй; неоднократно по прнказам 
сгарпшх команднров; выпОіШяя отдеічьные задачн по борьбе с неболыпймн де- 
сантнымй группамн. В районе Слуцка я прйсоеднняюсь к 20-му механнзнро- 
ванному корпусу боямн совершалн отход.

После того как форснровалн Березнну был. прнказ направнться в штаб 
21-й армйй в г. Гомеле. Отделом кадров 21-й армнн я получкл назначенне по- 
модршка команднра 63-го корпусного артнллерййского полка; который распо- 
лагался на р. Днепр».

Во время боёв Ннколай Мйхайловнч был контужен н попал в плен. Через 
10 дней НйКйтнну удалось бежать нз нлена н добраться до города Мннска. 
Здесь он стал актнвным участннком антнфашнстского подполья.

Через семь лет после этнх событнй Н. М . Н йкйтйн  напншет жене Зннанде:
«...В нюле 1941 г. врагу удалось прорвать фронт; н мы два месяца находнлйсь 

в окруженйй. 23 сентября я попал в плен; 10 дней находйлся в аду; ты знаешь, 
что значнт мне быть у немцев. В первых чнслах октября я решнл свою судьбу, бе- 
жал йз плена. Зннок! Ты можешь представнть путь в лаптях; голодный; грязный, 
скрываясь от всех й каждого; совершая свой намеченный ггуть; долго прншлось 
скйтаться по деревням; но благодаря спецнальностй; мне удалось отдыхать в не- 
которьгх деревнях; прншлось делать всё; вплоть до железных печей; вёдер; ступ, 
которых ннкогда в глаза не вндал; но всё это давало возможность несколько дней 
отдыха н уваження со стороны крестьян. Такнм образом; добйраюсь в начале 
февраля до Мннска. Первый дом; который я посетнл; это дом; где жнла мать на 
Серебрянке. Там я одел ботннкн, которые я таскал за собой в корзйнке (я нх не 
мог носмть; ногн былн опухшне); отдохнул 1 день н отправнлся в город».

Мннскне подполыцнкн помоглй Н. М. Нйкнтйну сделать удостоверяюіцйе 
документы. В оккупнрованном Мйнске он участвовал в органнзацнн прйёма й 
распространеннн сводок Советского Ннформбюро.



Такнм образом; к маю 1942 г. Н, М. Ннкнтнн нмел опыт не только боевой; 
но н подпольной работы.

2. Первые бое&ые пспытаныя

Партнзанскнй отряд Н. М. Нмкнтнна сформнровался довольно быстро. 
25 мая 1942 г. в возглавляемый Н. М. Ншштнньім отряд влнлась группа партн- 
зан; руководнмая бывшнм секретарем Зельвенского РК КПБ Петром Нгнатье- 
внчем Знаком. В этой группе было 35 партнзан. Знак П. П. был назначен комнс- 
саром отряда; заместнтелем команднра стал Серебряков Фнлнпп Пвановнч. 
Заместнтелем по разведке —  старшнна ПьяноВ; оказавшнйся; как выясннлось 
позже нзменннком Роднньі; фашнстскнм агентом.

Вначале отряд состоял нз четырёхрот; команднрамн которых былн Вален- 
тнн Васнльевнч Богданов; Васнлнй Ннкнтовнч ЧувакнН; Александр Внкентье- 
внч БолнкевнЧ; Яков Прнданннков. В отряде была введена армейская днсцн- 
шшна; налажена караульная служба; проводнлось нзученне воннского устава; 
ннструктаж по веденню партнзанской войны. Была напнсана партнзанская 
прнсяга; которую прннял весь лнчный состав отряда. Боевые операцнн прово- 
дплнсь главным образом на шоссе Слуцк -  Мннск. За время днслокацнн отряда 
на Долгом острове отдельные группы осуіцествлялн днверснонные вылазкН; в 
ходе которых было уннчтожено несколько десятков немецішх мапшн. В тече- 
нне весны н лета 1942 г. партнзаны нараіцнвалн удары по тыловым коммунн- 
кацням врага. Боевые группы Н. А. Булытша н В. Н, Чувакнна нз отряда Н. М. 
Ннкнтнна только за одну неделю нюня уннчтожнлн нз засад в юго-западных 
районах Мннской областн 12 автомапшн протнвннка н 55 штлеровцев; в том 
чнсле 9 офнцероВ; захватнлн ценные документы; оружне; боепрнпасы. 8 шоня 
другая группа этого отряда на шоссе Новогрудок —  Барановнчн обстреляла 
колонну нз 20 автомашнн. Сгорело 6 автомашнн. Протнвннк потерт более 
30 солдат. В этом бою погнб Л. П. Матросов.

Н. М. Ншштнн довольно часто встречался с представнтелямн Узденского 
подпольного комнтета. Подполье обеспечнвало командованне отряда необ- 
ходнмымн разведданнымн. Так; напрнмер; член парткома яштель Узды Рабый 
Афанаснй Федоровнч через подполыцнка Остроухова А. А. сообіцнл в отряд о 
дате выезда нз Узды в Негорелое немецкого майора; командовавшего каратель- 
нымн войскамн. Между деревнямн Лнтвяны н Логовніцн партнзаны устронлн 
засаду н уннчтожнлн указанного майора; его адьютанта; еіцё одного офнцеран 
шофера. В портфеле майора былн обнаружены важные штабные документы; нз 
которых стало нзвестно о готовнвшейся блокаде отряда.

Оккупантамн предпрнннмалнсь н другне меры. С целью обеспечення без- 
опасностн двнження немецко-фашнстское командованне распоряднлось летом 
1942 г. пронзвестн вырубку леса н кустарннка вдоль шоссейных дорог; а также 
ежедневно проверять проезжую часть с помоіцью прокаткн спецнальных прн- 
способленнй для обнаруження мнн. На намболее опасных участках дорог вво- 
днлось двнженне автомашнн колоннамп н непременно в сопровожденнн ісонвоя.



Предпрннятые меры; однако, не сюізнлн боевую актнвность партнзан на 
_ср эгах. Это констатнровал н салі протнвннк. В донесеннн оператнвного от- 
дела штаба группы армнй «Центр» от 6 нюня 1942 г. сообіцалось: «Во всём 
гійсне ггггсіс: арспні продосскает актнвнзнроваться деятельность партнзан... 
Совершены многочнсленные нападення на машнны...» .

нведённые документы свндетельствуют о том; что боевая актнвность 
ті7т:::ан на _:р :с і:: стпессзенне мешала оккупантам наладнть перевозкг. 
военных н хозяйственных грузов; держала протнвннка в состояннн страха н 
нервозностж.

С сежннемвременн совершёнствовалась тактнка налётов нз засад на двн-
- 'шнн : :  : :л:ннш нс : н н н ::н  росло военное мастерство партнзан. Находчк-
: : : н : нп:.п : шпппп е знанне местностк п постоянная готовность не коле-
бдясь ш зж в бой, кшсправнло, обеспечпвасні успех.

3. А,іександровскіій бой

Напсслее :нп::пп::::епчьппуспехомпартнзан отряда сталАлександров- 
сдпім бом 14 нюня 1942 г. Отрял базнровался на Долгом острове — урочнше
- і п  сппнппп-.нн-пп п дереБнп А.іександрово к окруженном труднопрохо-
п:..шп: шппшш: Немпы н: -зппппсн.гп по агентурным сведенкям нзменнкк:
Пь&шдва, узнадн о жстонахожденмм отряда п решнлп провестн карательнук 
операцню по его уннчтоженто. За четыре дня до боя Пьянов нз отряда псчез. 
Темне менее, подполыцнкн Ліннека заранее предупреднлн партнзан о будуіцей 
каран : й экспеднцюі пітлеровцев. Ліннскнй подіюльный горком КП(б)Б н
%денскнй подпольный партком органнзовалн доставку в отряд дополннгель- 
ных боепрюіасов. Нз станьковского н старосельского лесов группой партпзав 
6:ід. доставлен пулемёт н большс е колнчество впнтовок. Б составе этой группы 
нахолялся молодой красноармеец Д. Б. Овсянннков. В свонх воспомннаннят 
после войны он дово.\ьно подробно оппсал снтуацню накануне боя.

14 ітюкя 1942 г. гпТх\еровцы направйлп протнв партпзан большой каратель- 
ный отряд: подразделення 603-го охранного полка н 24-й полнцейскпй бата- 
.льон, прн поддержке 9 бронемашпн н 6 танков началн наступленпе. Онн окру- 
жнлнУрочшце п; открыв огонь, началп настушленпе.

Неліцы направплп на партпзан трп колонны. Атака врага началась с раз- 
ведкп пз 7 человек; которыхуннчтожпло боевое охраненпе под командованп- 
ем полптрука Я. С. Бочкарева, стоявшее на расстоянпп 3 км от пересеченпя 
дорог у деревнн Даннловнчн с Новой Дорогой. Онн задержалп протнвнпкг 
спльным пулемётным огнём. Немцьц не выдержав боя; развернулпсь п уехалп 
Вторая колонна немцев наступала от деревнн Александрово; а третья — нахо- 
дплась в засаде возле деревнн Подболотье; на предполагаемом участке выходг 
отряда нз боя.

Партпзаны (около 110-120 человек) под командованпем П. Н. Знака (Му- 
равьёва) п заместптеля командпра отряда Ф. П. Серебрякова на протяженш: 
8 часов 45 мннут велн неровный бой с гптлеровцамн (около 2000-3000 чело-



век) п отражалн нх атакн. Отбнв 21 атаку врага* партнзаны прорвалн окруже- 
нпе п ушлн пз оцеплення по заранее подготовленному корндору по болоту в 
лес Зоснно Узденского района. Выводнлн нх председатель колхоза Савенков; 
Шнмановнч н Мплютнн. Вынеслн всех раненьіх. Пулемётчнкп до последнего 
прнкрывалн отход партнзан. Прн этом было уннчтожено 775 гнтлеровцев н 
свыше тысячн было ранено.

Во время боя погпбло 9 партнзан. В отчёте нро операцню «Александро- 
за» штлеровцы вынуждены былн прнзнать: «После жестокого боя лагерь 
был взят. Протнвннк с снламн в 200 человек смог прорвать наше окруженне... 
Нашн потерн значнтельные». В отместку за неудачу карателн 22 нюня того же 
года спалнлн деревшо Александрово н расстрелялн всё её мужское населенне 
(около 20 человек).

Победа партпзан в Александровском бою нмела важное значенне. По сутн 
это была одна нз первых крупномасштабных партнзанскнх побед над фашнста- 
мн в Беларусн. Она вселнла уверенность в сердца многнх людей: бороться с 
оккупантамн нужно более энергнчно, военная смекалка; смелость; самоотвер- 
женность —  слагаемые будупцей Победы.

4. Помогць населетія

Успехн любого партнзанского соедннення во многом завнселн от степенн 
поддержкн местного населення. Помогць простых людей партнзанам трудно 
переоценнть. Прежде всего; населенне оказывало помоіць партнзанам в обе- 
спеченнн точной н разнообразной ннформацней о протнвннке. Благодаря это- 
му партнзаны ограждалнсь от внезапных нападеннй врага; получалн возмож- 
ность подготовнться к отраженню карательных экспеднцнй. В нюне 1942 г.; к 
прнмеру мннская подполыцнца А. Ф. Шнрко сообгцнла партнзанскому отряду 
Н. М. Ннкнтнна о предстоягцем нападеннн гнтлеровцев.

Большое значенне для партнзан нмелн сведення о гарннзонах н учрежде- 
нпях протнвннка; днслокацнн его войск; штабов н аэродромов; о направленнн 
н характере фашнстскнх перевозок по железным й шоссейным дорогам; во- 
оруженнн н моральном состояннп гнтлеровской армнн. Такая ннформацня; 
собранная подпольш;йкамн н населеннем; содействовала успеху многнх боевых 
операцнй. Разведывательные данные; нмеюіцне особый ннтерес для советского 
командовання; направлялнсь партнзанамн за лннню фронта.

Члены подпольных органнзацнй н групп оказывалн партнзанам большую 
помоіць в обеспеченнн нх документамн; установленнымм оккупантамн для на- 
селення. Сотнн советскнх людей; по собственной йннцнатнве н по заданню 
подполья; вьшолнялн не менее опасную работу связных.

Подполыцнкн; опнраясь на повсеместную поддержку населення; бралн на 
себя обеспеченне партнзан продовольствнем; одеждой; обувью; а в ряде случаев 
н оружнем; боепрнпасамн; меднкаментамн. Значнмость этого подвнга огромна.

Оказанне помоіцн народным мстнтелям было делом сложным. Оккупан- 
ты тіцательно проверялн всех; кто выходнл нз городов н контролнруемых нмн



населённых пунктов. Прн мг- 
лейшем подозреннн в связях с 
партнзанамн фашнсты вешалн: 
расстрелнвалн людей; сжшхм 
населённые пункты. «...Лнца 
способствуюіцне в какой бы 
то нн было форме партнзанам 
снабжаюіцне нх прнпасамі: 
укрываюіцне нх нлн даюіцне нм 
убежшце; — грознлн оккупа- 
цнонные властн, — самн будут 
счнтаться партнзанамн...» .

ігіо зверства нацнстскнх палачей не моглн заставнть людей покорнться за- 
: т ч : _ : : : : 7 ;..ч:ч: ч ч сесксрыстной бьчча народная помоіць.

Бодыное значенне в деятельностн партнзан нмела помоіць от врачей; мед- 
сестёр м другнх медработннков; входнвшнх в состав подпольных органнзацнй 
Смстематмческй снабжалн меднкаментамн; перевязочным матерналом; на- 
дртмеру додддсмыцяіш Узденского района Мннской областн. Прн нх актнвном 
участам в партнзанском огряде Н. М. Ннкнтнна был оборудован полевой го- 

: : : : :  : :  ч :ч :-::г_ ::ч :::ен :ь : :: нкструментарнй зубоврачебного н хк- 
рургаческого кабннетов. перевязочный матернал. Медработннкн; уходнвшне 
в паріжзанскне отряды» сіаралнсь как можно больше взять с собой меднкамен- 
: : :  ?: газвогс медшшнсюош оборудовашія.

:  ::.__н:-.:::нч.-:ч кілез : н : :  :нп::_н: кскачалу находнлсявурочніце Долгмп 
. ~  : :  : :  _ Л_:ен:аннговс Узденского района. Большую помогць в
ег: : :  }_:нпп : н : :ч  - ::ннп ::::п  подпо.ныцнк профессор Е. В. Клумог 
I н :н :п . пе_::п:::ен:н : :::.д : бннгы. которые через подполыцнцуА. Г. Но- 

зппп-пн: жчленаУзденского парткомаЛ. Г. Большова перенаправлялнсь в отряд.

5. I I  с т о л  отряд бртадой

Слава об А,чександровском бое сыграла не последнюю роль в увелнченнн 
чпсленностн отряда; судя по всему. В нюле 1942 г. отряд Н. М. Ннкнтнна бьы 
преобразован в брнгаду. Она превратклась в могцную боевую еднннцу успеш- 
но осуіцествнвшую рейд по тылам протнвннка.

Участннк брнгадыЛ. С. Барановскнй 22 декабря 1942 г. уже после её расфор- 
: зіровання дал следуюіцне показання советскому командованню: «После ухода 
нз Александровского леса; наш отряд расположнлся в Колодннском лесу; где к 
нам была прнсоедннена группа; так называемых; десантннков Нвана Нвановнча.

В этом лесу было решено нашнм командованнем; что нужно послать на 
операцню — взорвать Негорельскнй мост. Группа в колнчестве около 100 че- 
ловек была отправлена ночью под руководством капнтана Серебрякова на Не- 
горельскнй мост. Наутро вокруг расположення лагеря былн немцьц которые 
открылн по лагерю огонь.



4-го нюля прн передвпженнн отряда нз Узденского района стало нзвестно, 
что группа немцев в колнчестве 40 человек сделала засаду на партнзан н наше 
командованне решнло подождать возвраіцення нз засады. Партнзаны 1-го, 2-го 
к 3-го отряда под руководством комнссара Знак (Муравьёва) залегла у доро- 
пі перед опушкой леса, а капнтан Ннкнтнн остался с группой на протнвопо- 
ложной стороне опушкгк Так лежалн часа полтора. Появнлнсь немцьц которые 
5ылн уннчтожены намн. Здесь погнб товарніц Знак н десантннк Леоннд Кор- 
чшс. Пз Налнбокской пуіцн была отправлена днверснонная группа нз 10 чело- 
зек. Об нх судьбе ннчего нензвестно...» .

Ннтересны воспомннання партнзана Лапндуса Альберта Нзранлевнча. Уз- 
нпк Мпнского гетто, юный партнзан отряда нменн Кутузова. За боевые заслугн 
награждён медалью «Партнзану Отечественной войны 2-й степенн». Вот что 
он пнсалв статье «Насмало осталось, нам много доставалось... в партнзанах»:

«Летом 1942 года в месте, где находнлся наш отряд, появнлся капнтан 
Красной Армнн Ннкнтнн. Он был направлен командованнем в немецкнй тыл 
с заданнем обьеднннть небольшне отряды н группы в болыной партнзанскнй 
отряд. Отряд Ннкнтнна пополяялся также военнымн, бежавшнмн пз немец- 
кого плена; н так называемымн «прнпнсннкамн». «Прнпнсннкамн» в народе 
окрестнлн тех военных, которые не смоглн вырваться нз немецкого окруже- 
нйя; бродшш по деревням н сёлам в понсках пніцн н крова. Партнзаны ночью 
пробнралпсь в деревню, предварнтельно разузнав; в какнх хатах прожнвают 
«прнпнсннкн»; н звалн нх в отряд. Многне нз нпх шлн не раздумывая; а неко- 
торых прнходнлось снлой вытаскнвать нз тёплых постелей. Капнтан Ншштнн 
встретнлся н с монм отцом. Оказалось; что онн знакомы. Так наш небольшой 
отряд сталчастью отряда капнтана Ннкнтнна; но ненадолго.

Колнчество партпзан в отряде Нпкптнна быстро увелнчнвалось. Людей 
прннпмалн без особой проверкн; н не нсключено; что гестапо удалось внедрнть 
в отряд нз чнсла военнопленных свонх осведомнтелей. Как-то так получалось; 
что обо всех важных действнях отряда фапшсты былн заранее осведомлены.

Однажды немцы двннулн на отряд большую воннскую часть. Завязался 
жесточайшнй бой. Ннкнтнн был человеком уднвнтельной храбростн; н в бою 
своей лнчной отвагой подавал прнмер подчннённым. Пытаясь восстановнть в 
памятн подробностн того боя; я внжу перед глазамн облнк самого Ннкнтнна: в 
кожаной тужурке, без фуражкн; с маузером в руке н с голубой косынкой на шее. 
Как нзбнрательна память — запомннлась косынка; узлом завязанная на шее. 
Бозможно; это был подарок влюблённой в него партнзанкн...

У немцев был бесспорный перевес; прншлось с потерямн отступать. От- 
ряду был оставлен только однн путь для отхода — жуткое болото с тряснной. 
Когда мы началн отступать по открытому пространству болота; на окружаю- 
іцнх деревьях уже снделн немецкпе снайперы. Помню; как одному партнзану 
снайпер прострелнлнавылет іцёкн н язык. Сомкнуть челюстн он не мог, ходнл с 
открытым ртом; язьіК; высунутый наружу представлял кровавое меснво; замо- 
танное бннтом. Партнзан выл от болн. Взрослые, чтобы не утонуть в тряснне.



вннтовкамн огшралнсь о кочкн; рукамн цеплялнсь за кустнкн. Самостоятельно 
я бы не прошёл это болото. Отец меня нёс на сгшне; а когда начннал тонуть; 
нартнзаны Носнф Янкелевнч н Грнгорігй Фельдман подхватывалн меня н по- 
могалж выбраться отцу. Был момент, когда пуля взрыла болотную жнжу н бук- 
ва_\ьно перед монм носом вопь\а в кочку.

После этого боя Ннкнтнн собрал оставшнхся в жнвых партнзаы н заявнл; 
что намерен соверпшть глубокнй партнзанскнй рейд к лнннн фронта н с тыла 
прорвахь вражескую оборону. Это былрнскованный план: предстояло с боямн 
ігреодолеть всю оккупнрованную, террпторню.

Отец сказа,\ Ннкнтнну что Ді\я него этот план нереален — рейд такого мас- 
іттасг будет не под сш\умногнм нз его отряда. Отец предложххл каждому решать: 
ндтт на прорыв лнннн фронта нлн оставаться партнзаннть в здешннх лесах, Нн- 
кптан согласішся с доводакш отца. Наша группа нз бывшнх узннков гетто оста- 
_\гсь почпі в полном составе; только несколько человек пошлп с Ншштнным.

Этот отряд соверпшл геронческнй рейд; с боямп гірорвался через лпнпю 
фронга, вьппел к свонм; где Ннкнтнна; вместо того; чтобы представлять к званню 
Героя, арестовалп как немецкого шпнона... Б 50-х годах его реабнлптпровалн, 
но Ншаітнн ке сталвозврагцаться в Мннск; остался на Севере; где вскоре умер».

Увы, в этнх воспомннаннях А. Н. Лапндуса есть горечь правды. Как пола- 
гает нзвестный нсторнк Э. Ноффе; боевые действня брнгады Н. М. Ннкнтнна 
нанооілн суіцественный уіцерб вражескнм коммунпкацням н гарнпзонам; н 
немецкое командованне; включая службу СД; решнло унпчтожнть её командо- 
ванне рукамн НКВД; НКГБ н «СМЕРШ а». Есть основання полагать; пншет 
нсторшс; что немецкнм агентамудалось раскрыть некоторые шнфры Централь- 
ного й Белорусского штаба партнзанского двнження.

Б октябре 1942 года партнзанскне формнровання Ннкнтнна н Грншнна 
получнлн раднограмму с прнказом о переходе лнннн фронта. Накануне рейда 
на Большую землю в брнгаду Н. М. Ннкнтнна прнбыл мннскнй подполыцнк 
Рафаэль Бромберг с секретной картой-схемой г. Мннска; на которой четко обо- 
значалось расположенпе немецкнх воннскнх частей; батарей; складов, важных 
военных обьектов.

Сведення н карта былн доставлены Бромбергом своевременно: нх передалн 
связному с Большой землн; находнвшемуся в это время в брмгаде Н. М, Ннкнтнна. 
Несколько позже этн сведення былн переданы командованюо ВВС Красной Ар- 
мш ; н нашм летчшш теперь хорошо зналн; куда бросать свой смертоносный груз.

«Ннкнтннцы» продвнгалнсь к лйнйй фронта — надо было войтн в 
Внтебскую зону; а оттуда пробнться на Большую землю. Шлн медленно; с 
боямн. На обратном путн в Лепель (29 сентября 1942 г.); южнее д. Жары; 
гнтлеровцев перехватнл сводный отряд брнгад Ф. Ф, Дубровского н Н. М. 
Ннкйтнна. Масснрованным огнём протнвннк; двнгавшнйся на трёхмашннах; 
был наголову разбмт. Партнзаны отбнлн захваченное карателямн в д. Жары 
вооруженне н снаряженне; а также взялн в качестве трофеев более 50 едгашц 
стрелкового оружня.



«Б  ночь с 27 на 28 н вечером 28 сентября партнзаны брнгад «Дубова» н 
Н. М. Ннкнтнна под обіднм командованнем Ф. Ф. Дубровского вновь атаковалн 
гарннзон в районном центре (Ушачн) н нанеслн врагу тяжёлые потерн. Это за- 
ставнло протнвннка к 10 октября 1942 г. вывестн остаткн свонх снл нз района 
под заіцнту гарннзона в Лепеле».

Однажды разведчнкн сообш;іілн; что по піоссе Лепель — Упіачн ндёт немец- 
кая меднцннская машнна с медпкаментамн; конечно, под охраноД но не очень 
снльной. Решенне было прннято сразу. На эту операцню пошло 45 человек. По- 
вёлгруппу сам капнтан Ннкптнн... Наконец; пос.нышался шум моторов —  едут!

Впередн шла саннтарная машнна; следом за ней —  полуторка с пятнадца- 
тью солдатамн. Партнзанскне автоматы застрекоталн разом — четыре гнтле- 
ровца упалн на дорогу. Остальные залеглн за машнной. Снайперскнмн выстре- 
ламн убнлп шофёра саннтарной мапшны н офнцера; сндевшего рядом с ннм. 
Вскоре было покончено н с остальнымн фашнстамн. Партнзаны собралн всё 
оружне; вынеслн меднкаменты нз машнны.

Вдруг опять раздался шум. С прнгорка дорога просматрнвалась далеко. 
Шло 11 машнн! Быстро реіішлн: часть партнзан с оружмем н меднкаментамн 
отходяд остальные задержнвают врага.

Партнзаны снова залеглн в засаду. Первая машнна резко затормознла пе- 
ред перевёрнутой полуторкой. Солдаты выскочнлн на шоссе. Короткое заме- 
шательствО; подьехалн н остановнлнсь остальные, Партнзаны пока ннчем не 
выдавалн своего прнсутствня; но солдаты растянулнсь цепыо; прнготовнвшнсь 
прочесывать лес. Тогда по команде «нніснтннцы» открылн огонь. Немцы тоже 
залеглн по другую сторону дорогн — прнтанлнсь; внднмо; выжндая; что будет 
далыпе. Н. М. Ннкнтнн прнказал отходнть. Лнння фронта была перейдена пар- 
тнзанамн брнгады 10 октября 1942 года на участке Калннннского фронта.

Раднограмма; очевндно; была провокацнонной; так как 3 декабря 1942 г. 
команднр брнгады Н. М. Ннкнтнн н команднры отрядов В. В. Богданов; В. Н. 
Чувакнн; А. В. Болнкевнч; Я. А, Прнданннков; П. К. Кузьмнн н А. П, Каменев 
былн арестованы за самовольный уход с оккупнрованной террнторнн н былн 
осуждены на 15 лет».

Н. М. Ннкнтнн обвннялся также в том; что по заданню немцев создал ііже- 
партнзанскую брнгаду; которая своей полнтнкой протнв мнрного населення 
наноснла большой вред антнфапшстской борьбе.

Нельзя без волнення чнтать пнсьма Ннколая Мнхайловнча жене Зннанде о 
событнях осенн 1942 года:

«Осенью 1942 года я решнл двнгаться к лнннн фронта. С болыннмн труд- 
ностямн 22 октября перешёллннню фронта н установнл связь с Центральным 
штабом партнзанского двнження Белорусснн; меня встретнлн очень хорошо; 
как подобает встречать патрнотов. Еду в Москву там еіцё большее вннманне; 
встречаюсь с работннкамн ЦК КП(б) Белорусснн; Калнннным н др.; я не пом- 
ню фамнлнн. Много пнсателей прнходнло к нам; расспрашнвалн о борьбе н 
жнзнн на оккупнрованной немцамн земле; много слёз п радостн...



Находясь в Москве, я готовлюсь к возвраіценню в тыл для продолже- 
шія борьбьц но тут случнлось что-то непонятное; непредвнденное; неожк- 
данное...»,

А вот чго он пнсал в пнсьме к К. Е.Вороншлову в апреле 1953 года:
«...По моему плану мы совершалн переход по направленню клнннп фронта.
22-го октября 1942 г. в направлешш Торопец; Калннннской областн пере- 

вожу всю брнгаду через ішнню фронта, установнл связь со штабом партнзан- 
: : ккення БССР, брнгада на отдыхе, меня со штабом вызвалп в Москву 
Пентральный пггаб партнзанского двнження. Матернал жнзнн н деятельностп. 
журналбоевыхдейсгвнй, прнказы, спнсоклнчного состава, карта боевого путя 
срнгады. трофейные денностн — всё передано в Штаб.

Б сгт еча сченг ч: с с шая, вшімашіе со стороны руководства штаба к нам на 
ключпхельное.

3-го лекабря 1942 г. в кабішете начаі\ьннка штаба меня арёстовывают. Об- 
вкненне: нзмена Роднне, после доагнх месяцев (год н семь месяцев) следствня 
мезчо Пс сганозлешіем Оссссзс Совешашія нзолнруютна 15лет...».

Потянулнсь долгае годы заключення. Было особенно мучнтельно, что по- 
дозревают свон, что в то время, как советскнй народ ведёт смертелыгую схваткт 
с немецкнм фапшзмом, он ннчем не мог помочь народу, советскпм партнзанам

Н. М. Ннкнтіш ішсал жаі\обы в Москву но не получал ннкакого ответа. 
Можно полагать., что огромное нервное напряженпе, постоянные пережнва- 
шія, ярлык «нзменнпка Роднны» сократнло его жнзнь на многне годы.

Через трн года после окончання войны —  20 апреля 1948 года в его пнсьме 
жене Зннанде н дочерям Галнне н Татьяне бььш такне строкм:

«...Мон дорогне, Бы можете представнтв, с какой злостью я дрался; когда 
все зверства; творнмые немцамн, вндел свонмн глазамн. О моей борьбе с врагог 
можепгьузнатьу многнхмннчан, онн, наверное, Сі\ышаіШ. Найдн брошюру «На- 
родные мстнтелн»; ты там встретшпь оценку моей работы. За се6я; за муіш :: 
смерть родных я отомстнл крепко, так что моя жнзнь нужна; хотя хочется жнть 
Вам желаю долго; долго жнть; нбо моя борьба даёт Вам полное на это право.

...Я жертва; но радн тебя н детей могу ею остаться. Ой! Как хочется увндет:- 
Вас перед смертью. Мон дорогне; какое бы Вы решенне нн прннялн; я был м 
есть человек; отдавшнй всю свою сознательную жнзнь на благо Роднны; н не 
верьте ннкому; плюньте в лнцо каждому кто посмеет сказать про меня дурное.

...Я только могу сказать одно; что я ншеогда не был нзменннком; предате- 
лем; ннкогда не работалу немцев, почувствовав на себе этн зверства; после это- 
го работать на ннх —  это нужно быть 6олыпнм; 6 оі\і >ш н м  нднотом.

Пару слов о себе; о лнчной жнзнн. Нахожусь я в НТЛ г. Магадана; работаю 
слесарем; здоровье пошатнулось; но ннчего; есть хуже меня. 2 раза умнрах 
«снаслн»; не дают умереть. Надеюсь; что все-такн правда восторжествует. С 
нетерпеннем жду ответа. Я посылал жалобу в Москву но ответа нет; далеко 
нахожусь; еслн будешь посылать; то посылай за моей подпнсью; начнная от 
Мнннстерства внутренннх дел н кончая секретарем ЦК ВКП(б) н ЦК КП(б



Белорусснн Пономаренко. Еслн работает Калнннн; постарайся поговорнть с 
ннм; он был вторым секретарём ЦК Белорусснн.

...Клянусь перед тобой н любнмымн детьмн, что остаюсь верным Роднне н 
ннкогда н мыслн не было работать на немцев...».

К сожаленню, пнсьмо-просьба на нмя Ворошнлова; как н все предыдуіцне 
пнсьма н жалобы в Москву н Мннск, не прннеслн ннкакнх результатов. Как 
счнтает Э. Поффе; Ннколай Мнхайлбвнч Ннкнтнн не дождался своей реабнлн- 
тацнн. Он умер 5 нюня 1957 года в городе Магадане, не дожнв до своего пятн- 
десятнлетня более шестн с половнной месяцев. По другнм сведенням; о своей 
реабнлнтацнн Н. М. Ннкнтнн все же узнал; находясь в тяжелейшем состояннн; 
буквально перед самой смертью. Но еіцё очень долго необоснованные обвнне- 
ння в предательстве будут лежать тяжёлым грузом на многнх честных н предан- 
ных роднне партнзанах-ннкнтннцах.

6. П амят ь о партіізанах-ншаітішцах

После войны судьбы ннкнтннцев складывалнсь довольно сложно. Опреде- 
лённое недоверне к нх боевым заслугам держалось долго. Н всё же справедлн- 
вость восторжествовала. Деятельность партнзанской брнгады Н. М. Ннкнтнна 
по достоннству оценнвается обіцественностью. Н это не случайно. Слава о бо- 
евых действнях брнгады сохраннлась в сердцах многнх людей. Передавалась 
молодым поколенням; роднвшнмся уже после войны. Болыной вклад в реабн- 
лнтацню честного нменн брнгады внеслн комсомольцы Академнн наук БССР.

В конце 60-х гг. XX в. заведуюіцнй лабораторней Ннстнтута фнзпкн АН БССР, 
доктор фнзнко-математнческнхнаук; профессор; впоследствнн ставпшй академнком 
н работавшнй позже ректором Гомельского государственного уннверснтета; а в годы 
войны; будучн подростком участвовавншй 
в деятельностн Узденского подполья; Бо- 
рнс Васнльевнч Бокуть рассказал комсо- 
мольцам АН БССР об Узденском подполье; 
отряде Н. М. Нпкнтнна; Александровском 
бое; непростой судьбе ннкнтннцев.

Молодых сотрудннков Академнн 
взволновала нсторня партнзан н под- 
полыцнков. Н тогда комсомольскнй 
актнв АН БССР; ведомый секретарём 
комнтета комсомола Петром Петровн- 
чем Прохоренко; будуіцнм академнком; 
прннял решенне разыскать ннкнтннцев; 
восстановнть партнзанскую стоянку на 
Долгом острове. Эта была кропотлнвая; 
серьёзная н очень важная работа; кото- 
рая поначалу средн отдельных ветера- 
нов особого восторга не вызывала.



Важную помоіць комсомольцам Академнн наук БССР оказал Музей Велн- 
кой Отечественной войны. Запрашнва.шсь архнвьц военкоматьц опрашнвалось 
населенне Узденского п Дзержпнского районов, ведь многне ветераны былн 
жнвы н помогалн восстановйть нстпну тех далёкнхлет. Бььш установлены нме- 
на н фамнлнн многнх участнпков лоблестной брнгады. Оказалось; что геогра- 
фня адресов ннкнтннцев охватывает свьппе 40 городов Советского Союза; от 
Москвы до Дальнего Востока.

Мноше ветераны прнслалн в комптет комсомола АН БССР свон воспомнна- 
ння. Мх советы н консўльтацнн помотш комсомольцам восстановнть на Долгом 
острове партпзанскую стояню' нцкніннцев точно в таком внде; в каком она была 
перед Александровскнм боем в нюне 1942 г. Более того; тут на Долгом острове 
был поставлен памятншс погнбшнм в Александровском бою 9 партнзанам.

В нюне 1972 г. на восстановленной комсомОіН>цамн АН БССР партнзанской 
стоянке собралнсь свьппе 40 участннков партнзанской брнгады. Это первая встре- 
ча партнзан-ннкнтпнцев после вонны получнлась весьма эмоцнональной; волну- 
югцец нскренней н трогательной. Она надолго осталась в памятн н ветеранов; н 
молодежн 70-х гг. Аналогнчные встречн состоялнсь в 1974, 1979 гг. Долгнй остров 
стална длнтельное время памятным местом не только для комсомольцев АН БССР; 
но н для многнх молодёжных органнзацнй г. Мннска, Мннской областн.

В 70-е гг. работа по понску ннкнтннцев продолжалась. Прнчём находкн былн 
порой, весьма неожнданнымн н очень радостнымн. Вспомннает Владнмнр Его- 
ровнч Козляков, работавпшй освобождённым заместнтелем секретаря комнтета 
комсомола АН БССР в 1972-1977 іт.: «В  1973 г. мне посчастлнвнлось выступать 
по Всесоюзному радно. Я  рассказалраднослушателем о понсковой работе нашнх 
комсомольцев, нсторнн брнгады Н. М. Ннкнтнна. Через две неделн после той па- 
мятной передачн в комнтет комсомола прншло пнсьмо с Дальнего Востока. Пн- 
сал Дмнтрнй Васнльевнч Овсянннков. Как выясннлось, нашёлся участннк партн- 
занского отряда Н. М. Ннкнтнна, который как раз накануне Александровского 
боя бьь\в составе группьц доставнвшей на Долгнй остров оружне н боепрнпасы, 
Он довольно подробно опнсал событня тех дней; сообгцпл ценные сведення, ко- 
торые позволнлн более полно проясннть некоторые важные моменты в нсторнн 
отряда ннкнтннцев. В 1974 г. он прнехал на встречу н увнделся вновь со свонмн 
боевымн друзьямн. Подобные встречн, конечно, оставнлн глубокнй след не толь- 
ко ветеранов; но н нас; тогда еіцё очень молодых людей. Это, пожалуй, нанболее 
яркое событне в моей комсомольской бнографнн».

Прошлн годы. Вряд лн кто-то нз ннкнтннцев остался в жнвых. Время не- 
умолнмо бежнт вперёд, Постарелн уже н бывшне комсомольцы 70-хх гг. Нет 
уже н самого комсомола. Но память о тех далёкнх военных годах; о верностн 
боевым товарнгцам н славным траднцням сохраннлась в послевоенныхпоколе- 
ннях. Н надо сделать так; чтобы эта память жнла вечно; чтобы новые поколення 
помннлн н чтнлн героев; спасшнх Европу от ужасов «корнчневой чумы».



Ірына ПЕРКАВЕЦ

Студэнтка факулыпэта выдавецкай справы 
і паліграфіі (ВСіП)

За ўдзел у рэспубліканскім конкурсе «Аўтограф» атрымала Дыплом III ступені 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь у намінацыі «Публіцыстыка»

Кіраўнік: Кузьмін В. А.} загадчык кафедры беларускай мовы} 
заслужаны работнік адукацыі. Беларускай ССР} выдатнік адукацыі

Выжыць -  подзвіг

Ад а ў т а р а

Вайна праз жыццё

На свеце існуе шмат скарбау каштоўнасцей. Яны вабяць, клічуць да сябе. 
Людзі, апантаныя імі; бягуць; падаюць і зноў бягуць за такой жаданай здабычай. 
Але, на вялікі жаль, не многія разумеюць; што самае каштоўнае знаходзіцца ў іх 
руках -  гэта ўласнае жыццё. Толькі напрыканцы яго пачынаеш разумець, што 
яно -  бясцэнны дар. Яго болып не збярэнц не верненц яно незваротнае. Тады 
ўсю чалавечую сутнасць працінае бо.ль ад адчування сваёй бездапаможнасці.

Але не толькі чалавеку ўласціва жыццё. Яно ёсць у кожнай жывой і нежывой 
істоце. Нават камяні і тыя маюць сваё асаблівае жыццё. Менавіта таму мая пра- 
ца складаецца з дзвюх частак «Крочыла вайна...»  і «Маленькая гісторыя пра 
вялікую вайну»; якія аб'яднаны пад агульнай тэмай «Байна праз жыццё...». 
Вайна праз жыццё горада.,. Вайна праз жыццё дзяўчынкі...

У першай частцы разглядаецца гісторыя горада Віцебска падчас фашысцкай 
навальц а ў другой -  гісторыя маленькай дзяйчынкі і яе родных, якія нарадзіліся 
і выраслі ў гэтьім слаўным горадзе. Можна зазначыць; што гэта праца ўяўляе са- 
бой своеасаблівы эксперымент; таму што адна і тая ж з ява разглядаецца з двух 
бакоў. Дзве наралелў якія дапаўняюць адна адну тлумачаць іх знітаванасць.

Шмат работ прысвечана вечнасці жыцця; але да нашага часу не існуе 
адзінага рэцэпту супраць яго гвалтоўнага спынення.

Хто і па якому праву можа пазбавіць чалавека самага святога -  яго жыцця?! 
Яно Богам дадзенае.

Немагчыма ўсвядоміць; што сярод людзей былі тыя; хто ўзялі на сабе 
«місію» пазбаўляць жыцця...

Але ж ці людзі яны? У беларусаў ёсць ёмкае слова нелюдзі. Так; злачынствы 
рабілі нелюдзі. Няма ім ніякага апраўдання ні сэрцам; ні часам.

Аднак памяць вечная. Яна ў кожным радку дадзенай працы; яна ў маім сэрцы.

Крочыла еайна ...

25 чэрвеня 1941 г, Стаўка Галоўнага Камандавання прыняла рашэнне 
стварыць у тыле Заходняга фронту абарончы рубеж на лініі: сярэдняе цячэнне



р. Заходняя Дзвіна -  Бідебск -  р. Дняпро ла Крамянчуга і сканцэнтраваць 
на гнблігсы грттто арггш. Алнак прьн-іягае рашэнне запазнілася. Тады
:а і . :  ггннатга гргмнсзае гашэнне -  мсаназаць Заходні фронт 5 арміямі — 
16-н, 19-й, 20-н, 21-й і 22-й, якія надічвалі 37 дывізій. 22-я армія генерала 
А А Н ш .п а  : ы : : і з і : ; ;  абагонынаўчасткуад Ідрыцыда Дрысыі далей 
па Заходняй Дзвіне да Віцебска. Ад Віцебска да Оршы абарону трымала 20-я 
аршя геяерала П. А. Курачкіна. У  пачагку .йпеня разгарэліся ўпартыя баі на 

■8 Е :: ебскім, Аршанскш і МаіілёўскЬі напрамках. Баявыя дзеянні супраць варо- 
- і : і  нсс~'псення ні З іп ес:і:і. кнпрамку вялі злучэнні 22-й; 20-й і 19-й армій. 

Праіцўнікмеўзначную перавагуў сіле. Напрыклад, ад Себежскага ўмацаванага 
: іг - _ іг  5 нгессхс ні тчастзс: б : .іш  за 200 км слпіраць 6 дывізій 22-й арміі на- 

1: : і і і і ы і з і н ,  Кепасгэдна л_ія абароныВіцебскабылавыдзелена 
15г-х ггтхінозан ш н  нн.іанізіг М. А. Гагея). Адначасова ў горадзе былі 
сфарісіраваші бахадьёны народнага апа_\чэння; якімі камандавалі I. П; Клёнаў 
А А М 5 К Сямёкаў Абарончыя баі пад Віцебскам працягваліся з 5 да
11 ліпеея.

Савецкія воіны актыўнымі абарончымі дзеяннямц рашучымі контратакамі 
з з і :: гз нн зорага. наносЫяму значныўрон у жывой сіле і тэхніцы. Каля месяца 
15 3-я стг алковая нззізія вя_ла баі на палях Віцебшчыны ва ўмовах поўнага акру- 
- - - А:_ Зінебінніяна разграмАа да 2 пяхотныхдывізійпраціўніка, падбіла
. : : __ :. 1 А гаккай. знішчыіа 5 сьшадаў з боепрьшасамі; другой ваеннай ма-
емасгро: з баямі выкшла з акружэння.

: - " шпеня немцы сканцэнтраваій галоўныя сілы на паўночньш і паўночна- 
: нанг: ::іп з :ыч, каб акружыць Віцебск. Завязаліся баі загорад. Воіны

22:С-к мохастралковай дывізіі і 19-й арміі сумесна з апалчэнцамі 10 ліпеня 
2  разы выбівалі гітлераўцаў з усходняй часткі Віцебска; 6 разоў у рукапашных 
сттычках адбіваМ варожыя атакі.

11 інпеня 1941 г. немцы захапілі горад. Пачаўся цяжкі перыяд акупацыі.
« Пачалі бамбіць. Мы з мамай перабраліся ў каменны склеп да суседзяў...
Нямепкія бомбы ляцеш з нейкім такім рэзкім завываннем. Гэта так страш- 

нг што далокькі ў мяне рабіліся мокрыя. У склепе з намі быў чатырохгадовы 
хлопчык — ён не плакаў. Тоі\ькі вочы ў яго рабіліся вялікія-вялікія...

Спачатку займаліся асобныя дамы; потым загарэўся ўвесь горад. Звы- 
чаіша мы любім пхядзець на агонь; але нам страшна; калі гарыць дом. Тут 
:ка агонь ішоў з двух бакоў неба і вуліцы зацягнула дымам. Ён будзіў жы- 
вельны страх; гэты агонь. Мы ўцякалі... Помыю; тры адчыненыя акны ў 
ыейкім драўляным дамку на падаконніку —  цудоўныя філакактусы... Аю- 
ізеп тут ужо няма; толькі цвітуць кактусы... Было такое адчуванне; што гэта 
не чырвоныя кветкі; а чырвоны агонь. Я  стаяла і не магла зразумець; чаму не 
нспыхваюць белыя фіранкі на войнах...

Яшчэ некалькі дзён назад тут было зелена; тут былі кветкі; а зараз 
хсё згарэхіа... Нават ад векавых ліп нічога не засталося... Усе выгарала 
ла самага жвіру... Кудысьцц як здалося; знік чарназём; на якім усё расло;
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застаўся толькі жоўты-жоўты пясок... Быццам мы стаім каля свежавыкапа- 
[ най магілы...

Засталіся толькі печы. Яны таксама былі белыя, а не закураныя... Гэта яны 
пасля агню такімі сталі. Згарэла ўся вуліца... Згарэлі бабулі. I многа маленькіх 

[ лзяцей. Бо яны не ўцяклі разам з усімі. Старыя асталіся з малымі, думалі, што іх 
не будуць чапаць. Агонь нікога не пашкадаваў. Ідзеш — ляжыць чорны труп, зна- 
чыцЬ; згарэў стары чалавек... Аўбачыш зводдаль такое маленькае, ружовае — зна- 
чыць, маленькая дзяўчынка. Яны ляжалі на вуголлях ружовыя...

Некалькі тыдняў я хадзіла і нешта гаварыла... Але была як непрытомная... 
гТ мяне не было поўнай памяці... I калі я ўбачыла першых фашыстаў... Папраўдзе, 

нават не ўбачыла, а пачула: у іх ва ўсіх'былі падкаваныя боты, яны так гучна 
ттпалі... Калі я на іх глядзела, мне здавалася, што нават зямлі балюча, калі яны 
ідуць...» (успамінала Каця Каратаева -  14 гадоў былы інжынер-гідратэхнік).

Увесь гэты час Біцебск знаходзіўся ў складзе тылавога раёна групы арміі 
«Цэнтр», дзе ўлада была сканцэнтравана ў руках ваеннага кіраўніцтва, а 
зыканаўчымі органамі былі палявыя і падначаленыя ім мясцовыя камендатуры.

Ятттчэ 3 ліпеня 1941 г. пачалася эвакуацыя з Віцебска і вобласці матэры- 
тльных і культурных каштоўнасцей. У тыл былі накіраваны 2500 вагонаў з 

| сыравінай, абсталяваннем і гатовымі вырабамі; вывезена маёмасць 37 буйных 
прадпрыемстваў.

У горадзе быў устаноўлены жорсткі акупацыйны рэжым, насельніцтва апынула- 
ся фактычна на мяжы харчовага і таварнага голаду. Пачалася прымусовая адпраўка 
грамадзян на працу ў Германію. Для падтрымкі парадку і з мэтай прапаганды была 
арганізавана Віцебская гарадская ўправа, якая імітавала самакіраванне, але рэальна 
з яўлялася саўдзельніцай фашыстаў у эксплуатацыі і рабавання горада і яго жыхароў.

У перыяд акупацыіўВіцебску былі створаны 5 лагераў смерці: на тэрыторыі 
былога 5-га чыгуначнага палка (вул. Цітова), тут было расстраляна, замучана і 

I загублена больш за 80 тыс. чалавек (па іншых звестках -  болын за 100 тыс.); 
гета на правым беразе р. Заходняя Дзвіна (Цяпер вуліца Ільінскага), усяго тут 
загублена каля 20 тыс. чалавек; у пасёлку Лучоса; на люстэркавай фабрыцы; у 
лесе каля станцыі Крынкі, тут загублена 4 тыс.чалавек.

Усяго ў Віцебску і яго ваколіцах у лагерах смерці загінулі 76 тыс. ваеннапа- 
лонных і каля 62 тыс. мірных жыхароў (па іншых звестках, усяго загінула 150 
тыс. чалавек).



Вызваленыя з фашысцкага лагера 8 тыс. віцяблян (1944 год).
«Вярнуліся з мамай у Віцебск. Дом наш быў разбіты, нас прытуліла 

яўрэйская сям я; двое вельмі хворых і вельмі добрых старыхлюдзей. Мы страш- 
на баяліся за іх. Усюды па горадзе былі развешаны аб явы аб тым, што яўрэі 
павінны з'явіцца ў гета, але мы прасілі; каб яны нікуды не выходзілі, Аднойчы 
нас не было дома, я з сястрой недзе гуляла; а мама таксама пайшла некуды. Калі 
ж мы вярнуліся, іхужо не было. 3 запісачкі мы даведаліся, што яны пайшлі ў гета 
-  не хацелі; каб у нас былі непрыемнасці.

Прачыталі гэтую запісачку і пабеглі з сястрой да Дзвіны; моста ў гэтым 
месцы не было; людзей у геташеравозілі на чаўнах. Бераг ачапілі немцы. На на- 
шых вачах старых і дзяцей давозілі да сярэдзіны рэчкі і тапілі. Мы шукалі -  на- 
шых старых нідзе не было. Бачылі; як села ў човен сям я ~ муж; жонка і двое 
дзяцей. Калі човен перакулілц дарослыя адразу пайшлі на дно; а дзеці ўвесь час 
вынырвалі. Фашысты, смеючыся; білі іх вёсламі. ЗДараць у адным месцы; а яны 
выплываюць у другім. Дагоняць і зноў б юць. А дзеці; як мячыкі; не танулі.

. . .Ноччу ўварваліся немцы; раскатурхалі нас. Я спала з сястрой; мама -  з 
бабуляй. Выгналі на вуліцу; не дазволілі нічога з сабой узяць; а быўужо пачатак 
зімы. Загналі на машыны і павезлі на вакзал.

Помню назву літоўскага горада -  Алітус. У ім мы апынуліся праз некалькі 
тыдняў. На станцыі нас сагналі ў шарэнгі і павялі...

У лагеры адразу забралі бабулю. Сказалі; што старых пераводзяць у іншы 
барак. Чакалі; што бабуля прыйдзе да нас; але яна так і не вярнулася. Потым 
даведаліся; што ўсіх старых адразу накіравалі ў газавую камеру Аднойчы раніцай 
забралі сястру. Перад гэтым некалькі немцаўхадзілі па бараку і парапісвалі дзя- 
цей; выбіралі прыгожых і абавязкова беленькіх. У сястры былі светлыя валасы і 
блакітныя вочы. Запісвалі не ўсіх; а якраз такіх. Мяне не ўзялў я была чорнень- 
кая. Немцы гладзілі сястру па галаве; яна ім вельмі падабалася.

Сястру забіралі раніцай; а прыводзілі вечарам. Яна марнела і сохла на вачах. 
Мама распытвала; але сястра нічога не расказвала. Ці іх напалохалі; ці ім нешта 
давалі; якія-небудзь таблеткі; але яна нічога не помніла. Потым мы даведаліся; 
што ў іх бралі кроў. Крыві; відаць; бралі многа; праз некалькі месяцаў сястра 
памерла. Яна памерла раніцай. Калі зноў прыйшлі па дзяцей; яна ўжо была 
мёртвая. Смерць сястры адбывалася на вачах. I сястра ляжала як ж ывая...» 
(успамінала Валя Юркевіч -  7 гадоў былая настаўніца).

3 першых дзён акупацыі Віцебска пачало дзейнічаць партыйна-патрыятыч- 
нае падполле. Да канца 1941 г. у горадзе дзейнічала 20 падпольных груп і няма- 
ла падпольшчыкаў-адзіночак. Палавіну гэтых падпольных груп стварылі камса- 
мольцы і моладзь. Дапамагала віцебскім падполыпчыкам Чырвоная Армія. Праз 
Віцебскія (Суражскія) «вароты» у Віцебск прыбылі шматлікія спецгрупы; былі 
адноўлены кантакты кіруючых органаў з акупіраванай тэрыторыяй вобласці.

У канцы 1942 г. у Віцебску дзейнічала 56 падпольных груп. Але аж да восені 
1942 г. спробы стварыць у горадзе адзіны партыйны цэнтр па кіраўніцтву пад- 
польнай барацьбой з акупантамі поспеху не мелі. ТамуўверасніўВіцебскз дапа-



могай партызан была накіравана група вопытных спецыялістаў па дыверсійнай 
і арганізатарскай рабоце на чале з інструктарам ЦК КП(б)Б Берай Захараўнай 
Харужай. Але абстаноўка была вельмі складаная. В.З.Харужая была арыштава- 
на 13 лістапада 1942 г. і 14 снежня 1942 г. забіта.

7 красавіка 1943 г. быў зацверджаны Віцебскі падпольны гаркам партыі на 
чале з В. Р. Кудзінавым.

За 1942 г. падполыпчыкі Віцебска ажыццявілі 102 дыверсіі, акты сабата- 
жу пабегі ваеннапалонных. Асабліва актыўна змагаліся групы М. Ляхоўскага, 
П. Смірнова, В. Арлоўскага, Л. Хрыпача, В. Кірыленкі, Т. Бекішава.

У 1943 г. па падполлю быў нанесены цяжкі удар. У красавіку— маі 1943 г. 
было арыштавана 72 падполыпчыкі, з іх 35 расстраляны; 26 кінуты ўлагер СД. 
У лістападзе былі арыштаваны яшчэ 63 патрыёты, з іх расстраляна 38 чалавек. 
Цяжкія страты не выклікалі панікі. На працягу 1943 г. было створана 10 пад- 
польныхгруп. Віцебскае падполле было інтэрнацыянальнае. Побач з беларусамі 
змагаліся прадстаўнікі многіх нацыянальнасцей; у т. л. немцы, чэхі, славакі, 
палякі з вайсковых часцей вермахта. Усяго за перыяд акупацыі ў Віцебску 
дзейнічала 66 падпольных груп; а таксама шмат падполыпчыкаў-адзіночак (каля 
1500 чалавек). Сярод падполыпчыкаў было 42% жанчын. Падполыпчыкі мелі 
ў горадзе больш за 50 канспіратыўных кватэр. У жорсткай і цяжкай барацьбе з 
нямецка-фашысцкімі захопнікамі загінуў амаль кожны трэці падполыпчык.

Ж ахар ы  В іц еб ск а  сустракаю ц ь 
воін аў вызваліцеляў. Ч эрвен ь 1 9 4 4  г.

5— 6 снежня 1941 г. пачалося контрнаступленне савецкіх войскаў пад Ма- 
сквой і ахапіла вялізны фронт шырынёй звыш 1000 км. На 22 студзеня 1942 г. у на- 
прамку Віцебска склалася наступнае становішча. Праціўнік; сканцэнтраваўшы 
ў раёне Віцебска новыя сілы; меў на мэце затрымаць рух Чырвонай Арміі на- 
перад і арганізаваць абарону на рубяжы Веліж -  Дзямідаў каб адрэзаць шлях 
савецкім войскам на Віцебск. 4-я ударная армія (камандуючы А. I. Яроменка) 
упарта рухалася наперад; за 8 дзён з 22 да 30 студзеня прайшла з баямі 100- 
115 км і выйшла ўраён Веліжа. За Віцебск цяжкія баі вялі 249-я стралковая дывізія 
(генерал-маёр Г. Ф. Тарасаў) і 51-я стралковая брыгада (камандзір палкоўнік 
А. Н. Фёдараў). Але першая спроба вызваліць Віцебск ад ворага не ўдалася.



Ргзгм з гым, у вынІЕу зімовага наступлення 1941-42 гг„ 3-я і 4-я ўдарныя арміі 
на 4С ыыламетровым участк)г фронта прарвалі абарону праціўніка; утварыўшы 
памгкВеліжам і Усвятамі т. зв. Віцебскія (Суражскія) «вароты», якія дзейнічалі 
ла 23 верасня 1942 г. і мелі важнае значэнне для развіцця партызанскага руху.

У канпы 1943 г. -  пачатку 1944 г. у выніку праведзеных Невельскай і Га- 
галонкай аперадый Чырвоная Армія набЧзыася да Віцебска і вяла тут 
:<гОБапрантныя цяжкія баі. Бьыо зроблена шэраг спроб узяць горад. Толькі за 
- на псўлні ал Вілебска загінуу 40 тыс, воінаў 33-й і 39-й армій Заход-

і : с : Зьызіынь Вілебскне уіасося. 3 16 красавіка 1944 г. камандаванне
3 ахолняга фроктл' вымолпана бьшо перайсці да абароны.

23чэрвеня 194- г. таяаАася аперацыя «Баграціён» —  рашаючы этап бітвы 
за Бедарусь. На віцебсхш напрамку наступалі войскі 1-га Прыбалтыйскага 
I З та  Беаарускага фравгоў. 26 чэрвеня штурмам Віцебск быў вызвалены ад 
фашысцкіх: акутнгаў.

ы : ы : : : к с с :  ы:ык_кг._ы' зыйпг\а ўсяго 118 віцябчан; якія
хаваліся ў  тд зал ах : :зппых сховах

Гсгаа бьгг разбгрены болын чым на 90%.
3' 3 ._ т : :ы.-..-ы ак : : : : : : : : : :  : к  Зшебскам было акружана 5

,ш :_: ш:ы:_0 У г лггыеі: гггаыы" к т  ::кы 20 тыс. салдаті афіцэраўзабітымі
_ бсшаш аа 10 гы л т м ш ш о с а .

З іа а ч ы л г  : : : г : г : - л  пра бя,іікую вайну

Валошха —  малеказса.і глааггная квеіачка...
Акіян —  неаблымтязслнлі ггагггра...
11 —  зычны сашірны мякзг г а ..
Навальніца -  пгыгслнаа .ш
Апавяданне—іфазаіяыы :ы: г е а і с і і і  памераў...

Лробньш ::ыыы:іс:_ _ ггасгек ы к ш :  выгодаюць вялікай сілай:
яны ўгвараюць сшвы, ягі^ у  сваю іа р ^  хак: ці інакш характарызуюць ака- 
. чы нас свет, _акс: ы : _ .:. • ы ім, дораць надзеі, пачуццц

гасчараванні, адным слса: - гге ІІІмат слоў шмат паняццяў
напрьпоіад вьппэйпера_мчанкка гатгя гсангаа а.е па-свойму прыгожыя. Сіла 
шгар неабмежаваная... Асе кы_ :ыл з : заыек: геггсьая літары з дадзеных слоў і 
размясцім іх у пзўным парадку то аогрклмшас сграшнае, агіднае слова -  вайна. 
Яна заўсёды прыносіць гога, раа: ыг:- : е г ак Б айза падобна на вшмкую ва-
ронку якая засмоктвае ўсіху сты-; гаы-г гам гегыср^швае людзей; ламае на 
маленькія кавалачкі іх сучаснае : к ы к ы  а кыык : сяе сь\ы кідае ў вір адчаю 
і пакут. Нямногія выжываюць пасля к к к :  :ы ' ы.е нават тыя; хто здолеў пе- 
рамагчы яго, усё роўна ўсё сваё жгггге : нат.аг кг ы ызшцё сваіх нашчадкаў но- 
сяць адбітак вайны. Ад яе не ўцячы ал : е не : аз ысы а таму што яна ненажэрная 
пачвара чалавечага веку. Яна наводзысс е.ы. а ы : ыа гым яе ўзрасціў выгадаваў
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:-:е хто іншы, як сам чалавек. Вайна -  гэта параджэнне зайздрасці, нянавісці, 
:лосці роду людскага. Сам чалавек стварае яе з мэтай дасягнуць нейкіх вяршынь 
: і кошт чужой крывц чужога болю. Вайна -  гэта здавальненне нечых прырод- 
ных інстынктау нечых амбіцый. Менавіта яна адлюстроўвае, як людзі ставяцца 
ілзін да аднаго; іх маральныя нормы, іх прыстойнасць... Вайна закранула і мой 

I год. Гэту старонку мінулага я не люблю ўспамінаць, таму што, акрамя болю, яна 
| ычога не прыносіць. Для мяне ў ёй шмат белых плямаў але нават тое, што я 

:-едаю; не дае спакою. Часам здаецца, не было б вайны -  усё было б добра, і ня- 
| іай не было б мяне; але была б зусім іншая гісторыя; ды іншы хлапчук ці іншая 

лзяўчынка. Але час не павернеш... Да трагедыі прымешваюцца яшчэ і падзеі 
палінскіх рэпрэсій; якія былі толысі прадвеснікамі значна большай бяды...

* * * * * *

Вялікая сям я -  гэта заўсёды добра; таму што ўлюбы момант ёсць падтрым- 
ха і дапамога. Вось і ў Старыковіч Агаты было пяцёра братоў якія ў любы час 
лапамагалі сваёй сястрычцы. Усе як адзін аж гарэлі да працы; гаспадары ды й 
голькі. Інакш як абгрунтаваць той факт; што яны здолелі захаваць за сваёй улас- 
насцю зямельны ўчастак; які прылягае да самага Віцебска. Скажаце шыкоўна; 
: так не здаецца; гэта толькі вынік працавітасці і еднасці: «Адзін за ўсіх і ўсе за 
ілнаго!». Аяшчэ ў Агаты -  муж Іосіф і маленькая дачка Антаніна. Іосіф -  высокі 
зрыгожы мужчына; таксама не так сабе: займаў пасаду галоўнага бухгалтара ў 
ірцелі ( сучаснае прадпрыемства «К ІМ » у Віцебску). Між намі; нейісі яго про- 
лак; здаецца прапрапрадзед; быў перакладчыкам Віцебскай губерні. На сваю 
гызыку зазначу што; мабыць; быў не з простых. Так; гены даюць аб сабе знаць. 
А вось і малодшы брат Іосіфа ў навуку падаўся. Шчасце; калі сям я вялікая!

Старыковічы жылі-пажывалі; ды дабра нажывалі. Глядзіш -  і мэбля ў хаце 
лабротная (уся дубовая). Ды і не дзіўна; абжыванне пачалося з пасагу няве- 
сты ды маёмасці жаніха. А на пасаг сваёй сястры пяцёра братоў не пашкадавалі 
сродкаў -  швейная машынка «2лп§ег». Гэта вам не жарты.



Г:- - . .:: : .... : -. : : :  • : : ды шчасце. На сталеусялякія
гг-:с  .. -•::_: салсохага -  сапраудныя шакаладныя

:• г: :•_ • • _ ■; з і ; : : : е ' — е : - _ і г г : : гхай гакой бліскучай і прыгожай.

\С ег ,і сзіе іаспаныя вочкі. Яна не магла зразу- 
епелаа некудьі ехаць; калі гадзіннік паказвае

- н— ш  ̂ х _

_ ттаіны вочм ішачуць, чаі̂ гу слязінкі так і капаюць 
нта ■р^арям уп ятаіігд. Так і стаяла малая на парозе свай- 

еча ' ._ неч:е: гртбы кезнаёмы голас; які падганяўяе 
. : _т г.асклчыя скураныя паліто... Яньі

кні за імі_Ш вовпа, за што яыы забіраюць яе татачку. Ма-
схагаань яе атнесці ў дзіцячы пакойчык, але 
ітаніна й бяспецы -  яе абдымае тата; на яго 

: _ .. : :  _ .•.. : че: неш-оя сегнмі сумныя і задуменныя. Так
. м т  -. абдымаў, занёс ў дзіцячую; паклаў на
- :.... _а •: -.. . нскага лобіка, правёў рукой па валасах; і

аг-ла е.. на гг а: ык б.т: я :т:тка прыеду» -  прамовіўтата і
ке тл : гтлл_ т ннмьам чаканні скураныя паліто. Знадворку 
_ .е н з  а -. Ан: ан. а талбегла да акна і лобікам прыціснулася 
. . л_.ае т чел-.“н: т :л т :м  еось яна кранаецца з месца, яе ўжо 
:-е тл ііг чагг негтг чым Антаніна даведаецца, што гэта быў

Антан на ттьгтмпаг.т _а....: г л  тлч амаль што ліхаманкава абняла сваю
дачуюку. Маідя ўжо о * і  яе любая мама Агатка ўсміхалася. 3 адезду
банып яна стала ш ж ы р  дзггшй -  не апранае свае прыгожыя сукенкц не 
падмалёувае вусны, зашкючавая^ увесь час шые нейкую вопратку толькі не 
гтге няге яе незстлт: л, . іг ттнтта  г'ез усялякгй на тое прычыньц а потым 
тг : гтл НТЛТГЧЭНН.Е і-іл.т: -.гл'тгт т.-.ача. але даруе гэта сваёй матулі. Татка 
так і не прыязджае, няелялзячы  на тое, пгго прайшло шмат; шмат часу.

Штосьці і дзядзысі болыд не адведваюць сваю пляменніцу. Ад маці чула, 
л г : тгыгттгта зехлл :_аетта ў Сібір. Але што гэта такое малеча не веда-
ла, ды толькі на нейкім падсвядомым узроўні адчувала: нядобрае гэта месца; ад 
якога дяне вт\ьгаіпхю жудасных таямшп.

Холадна, гурбы дзіўнага снен _\яжаць на ву\іцы; вабячы сваёй чароўнай бе- 
лай прыгажосцю. Стайкі дзяцей бегаюць па вуліцьі, крычаць; смяюцца; плачуць; а 
потым ізноў смяюцца, Дзеці штурхаюць адзін аднога ў снег; тузаюцца за санкі -  
зіма ва ўсёй сваёй неабсяжнай праяве.
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Маленькі ружовашчокі тварык назірае за гэтай дзеяй праз заінелую шыбу. 
Не; тварык не захварэў: ён не мае кашлю, не мае ангіны -  проста яго вельмі за- 
смучае весялосць астатніх дзяцей. Гэта адбываецца не таму, што ён вельмі зльц 
а толькі таму што для астатніх ён, маленькі ружовашчокі тварык, «вораг на- 
рода». Што значыць гэта мянушка, не зразумела, але ад яе носьбіта ўсе бягуць 
як ад нейкай халеры, не хочуць нават размаўляць, балюча кідаюцца снежкамі; а 
іншы раз і замерзлымі кавалачкамі зямлі. Фізічны боль працінае маленькае цела, 
калі снежка трапляе ў цэль; але боль ад гарачых слязінак, што цякуць па таьсіх 
прывабных ружовых шчочках, так і застаецца ў душы, працінаючы яе пэўны 
доўгі час. Ён нікуды не знікае, а толькі стаіцца, а потым з новай сілай нагадвае 
пра сябе. Ніхто; ніхто не хоча сябраваць з Антанінай... «За што?» -  пытаюць 
шэрыя вочкі, а ў адказ -  маўчанне цішыні.

Ва ўтульным пакойчыку стаіць навагодняя ёлка, прыгожая, вабіць сваімі 
цацкамі і шакаладнымі цукеркамц якія то тут; то там весела падморгваюць 
сваімі абгорткамі. Здаецца, што ўсё як, і раней; але замест сапраўднага шакаладу 
ў фальзе камячкі простага хлеба. Цукеркі -  зрокавы падман; які прымушае чыр- 
ванець Іначку якая ўсялякімі сродкамі імкнецца не дапусціць, каб хто-небудзь 
з малых сарваў ілжэ цукерку бо потым не абярэшся сораму. Малыя ўпартыя, 
цягнуць і цягнуць свае рукі да ёлкі, а потым між сабой робяць выснову Іна -  
вялікая скнара. Госці не госці, а аматары пажывіцца за чужы рахунак, адным 
словам, падхалімы пры ўсім тым, што яны маюць невялікую колькасць гадоў 
Хто ж не хоча зесці шакаладны прысмак задарма?! Тут нават забываецца тое, 
што ты ўхаце самой халеры -  дачкі «ворага народа».

* * * * * * *

Шыкоўныя маміны туфлі некуды зніклі, замест іх зявіўся; праўда не зусім 
шыкоўны; мех з мукой вельмі грубага памолу. Хлеб з гэтай мукі есці амаль не- 
магчыма: увесь час нешта застаецца паміж зубоў ды потым ные жывот. Але гэта 
ўсё разам усё ж такі шмат лепей, чым нясцерпны голад, ад якога не можа праца- 
ваць ні галава, ні рука, ні нават язык.

*******

Час; як вада ў рацэ; няспынна бяжыць; ільецца, спяшаецца дасягнуць 
бязмежнага прастору -  акіяну бясконцасці. Некалькі год прайшло з таго
моманту як Антаніна апошні час 
бачыла свайго бацьку. Ён так і не 
вярнуўся. Дзядзькі таксама засталіся 
ў далёкай таемнай Сібіры, але нейкім 
чынам было вядома, што яны жывыя 
і; наколькі гэта магчыма, здаровыя. 
Жыццё доўжылася, Антаніна сталела; 
а яе маці старэла -  усё па адной пры-
чыне: час.



Жанчына і дзяўчынка прызвычаіліся да сваёй адзінай непадзельнай сумес- 
най адзіноты; яна іх̂  а яны яе. Але заўтра святочны дзень; можна будзе забыц- 
ца на паўсядзённыя турботы; тым болыіц што лета; цудоўнае лета; якое буяе 
ўсемагчымымі кветкамі; фарбамі; пахамі; жыццём.

Увесь горад ахапіў страх; адчай; непакой -  вайна з першым промнем святла 
ўвайпіла ў кожны дом; закранула і старога; і немаўлятка. Але пакуль ёсць надзея; 
што гэта страшэнная памылка: Германія ж падпісала з Савецкім Саюзам пакт аб 
ненападзе; можа яшчэ ўсё вернецца на свае месцы. Людзям характэрна марыць...

Рэха вайны дакацілася і да Віцебска. Жыхары горада не ведалі, што рабіць; 
куды кідацца; якія меры прымаць. Вайна... Як тыя крумкачьц над горадам ужо 
які круг наразалі месерніміты; іх драпежны гук увабраўся ў кожную цэглу; у кож- 
ную пясчынку якіх так многа на брукаванай дарозе. Здавалася; што не з паветра 
складалася атмасфера; а з роспачы і адчаю. Усё было апантана страхам. Вочы 
выядаў дым; пахі гарэлага разносіліся па ўсім горадзе; не было чьш дыхаць. То 
тут; то там чуўся тонкі свіст падаючай цені; а потьш выбух; яшчэ і яшчэ. Гэтае 
пекла не мела ні пачатку ні канца. Горад ператварыўся ў вялікую ззяючую рану 
нідзе не было прытулку адны толькі разваліны. Людзі імкнуліся ўратавацца; 
беглі ў роспачы ў бамбасховішча і нярэдка заставаліся на асфальце з вачамі; якія 
толькі хацелі жыць.

Каторы дзень Антаніна са сваёй маці не выходзілі на вуліцу. У бамбасховішчы 
вельмі душна; не хапае свежага паветра; якое было наэлектрызавана чалавечымі 
пакутамі; болем; адчаем. Але так болып не магло працягвацца. Вырашылі: 
пара ісці дамоў і ратаваць маёмасць; якая толькі засталася. Да таго часу ў доме 
Старыковічаў амаль нічога каштоўнага не засталося, але была карміцелька -  
швейная машынка; якая ўсё ж такі уяўляла сабой пэўны скарб для маленькай 
сямУ Калі горад ахутала ноч і адносна сціхла бамбёжка; швейная машынка 
была закапана недалёка ад дома: набліжаліся немцы; і невядома чаго ад іхча- 
каць. Усе вокны цяпер былі пераклеены крыж накрыж папернымі стужкамі; 
каб шыбы маглі ўтрымаць націск гукавых хваляў. Не хапала вады; за ёй стаялі 
кіламетровыя чэргі; не хапала хлеба; зноў чэргі.

Кожны дзень пачынаўся і заканчваўся як учарашні дзень. Асада... Усе 
дзеяздольныя мужчыны былі мабілізаваны, нават падлеткі і тыя ішлі туды; ад- 
куль набліжалася смерць. Жанчыны; старыя капалі абарончыя муры; акопьц 
майстравалі барыкады. Яны ледзь перастаўлялі ногі; але сцяўшы зубы зноў і 
зноў прымаліся за працу Пясок засыпаў рот; нос; вочы -  ён быў паўсюль; але 
людзі не здаваліся; як тыя пчолкі змагаліся супраць трутняў.

«Чарга... Вось яно чаканае вядзерца вады; і не мае сэнсу што яна не зусім 
чыстая -  гэта ж вада. Вядро цяжкае; але гэта прыемна; бо адчуваеш сябе пе- 
раможцам над спёкай; над стомай; над смагай. Вечарам прыйдзе мама Агатка; 
будзе рада такой падзеі. Хлеб ужо ёсць; ляжыць на стале пад сурвэткай; яго няш- 
мат; ды час нялёгкі. Пакаштаваць бы яго; але неабходна дачакацца матулю. 
Толькі адну маленькую крошачку не; нельга»; -  зусім не дзіцячыя думкі лёта- 
юць ў дзіцячай галоўцы Антаніны. Спакуса вялікая; але яна пераможана.



Агата вяртаецца дамоў; калі стрэлкі гадзінніка ўжо набліжаліся да 
дванаццаці, Чалавечае цела падобна да сенніка: кожны мускул аддае болем, і 
гэты боль ужо не адчуванне; а стан усяго арганізма; калі нават вочы амаль не 
адлюстроўваюць ніякіх пачуццяў Убачыўшы скарб, які здабыла дачушка, Агата 
ледзь прытуліла яе да сябе: на болынае не хапіла сілы; але малая ўсё разумела 
і не патрабавала болыпага. Падсілкаваўніыся; жанчына забылася сном; заўтра 
паўтарэнне сённяшняга і так невядома колькі часу. Абуджэнне было цяжкім. 
Агата сніла сон пра свайго сваяка -  Андрэя (мужавага братаў, ён уЛенінградзе, 
можа яго не дастане гэта вайна. Ізноў акопы...

-  * - * * : * * : * : *

Зіма змяніла лета; акупацыя змяніла асаду.
Сцюжа... У дамах паляць мзблю, таму што толькі так можна сагрэцца. У 

доме Старыковічаў застаўся апошні ложак... Новая ўлада; новыя парадкі. Аду- 
сюль гучыць гэтая цяжкая мова; якая нібыта тупы ржавы нож у самае сэрца.

Ноч. Горад. Каменданцкая гадзіна. Ціхуткі стук у шкло. Агата не адразу 
зразумела, што гэта такое: спачатку доўга прыслухоўвалася, а затым павольна, 
цяжкім крокам падышла да акна. Знадворку было вельмі цёмна, гэтая цемра 
адштурхоўвала ад сябе нейкай брыдкай слізкасцю небяспекі; а таемны стуквабіў 
клікаў да ся6е; абяцаў нешта невядома-спакуслівае. Нарэшце Агата адважылася і 
марудна адхінула тое; што некалі называлася цюлем. Цемра выядала вочы; нічога 
не было відаць; але паціху зрок прызвычаіўся да такога стану. Спачатку вочы ка- 
беты аддзялілі ад цемры размыты стан чалавека, потым стаў відаць і твар. Ён быў 
такім, як і мільёны іншых, але нешта было ў ім не такое; як у астатніх: сярэдні 
лоб; перарэзаны некалькімі глыбокімі маршчынамі; скулы; якія выступалі напе- 
рад на дазволеную адлегласць; былі шчыльна; вельмі шчыльна абцянуты скурай; 
здавалася; што гэта жывая мумія; якая праз столькі год так добра захавалася; нос 
суровьі; таК; менавіта суровы; востры падбародаК; моцны і адважньі; вялікі рот; 
які даўно не ведаў усмешкі; вусны; абветраньіЯ; шчыльныя і нямыя; бровы і вочы 
нагадвалі сваім знешнім выглядам звера; дзікага і неўтаймаванага; колер скуры 
быў зямельным; грубым. На Агату ўпаў позірк асцярогі; і раптам ён змяніўся 
позіркам надзеі і чакання. Жанчына не спачатку пачала разумець; што адбыва- 
ецца: яна не ведала гэтага чалавека; ёй стала вельмі страшна ад гэтага начнога 
прывіду; але вочы; вочы не адпускалі яе. Яны прываблівалі і супакойвалі; яна нед- 
зе; калісьці іх бачыла... «Іван»; —-  толькі і здолела прамовіць збялелая жанчына.

У халодным цёмным пакойчыку чутно перашэптванне двух людзей: яны 
сядзяць на ложку; шчыльна прытуліўшыся адзін да аднога. Мужчына ўвесь час 
нешта расказвае; а жанчына слухае; цяжка і ўважліва. Яе браты; яны тут у гэтую 
трывожную гадзіну усе тут. Прыйшоў толькі Іван; старэйшы; бо паўсюль нем- 
цы; небяспечна.

3 пекла ў пекла: з Сібіры ў падпольшчыкі ў акупаваным горадзе; але ў кож- 
нага сваё прызначэнне на зямлі; якую зараз неабходна бараніць. Тут ужо не мае 
сэнсу; хто ТЫ; які ты. Галоўнае; што ты сын сваёй Радзімы...



Б о а ы п  Агаха не бачыда Івана, ён не прыхолзіў'. Падпольшчык адказваў не 
тоаыд за сйбет але і за тых, з кім меў жія-небулзь зносіны. Агата ведала, што 
браіы тут, усе пяцёл а і ад гэтага было цяплей і ўтульней: яна не адна.

* « « «

Жыццё і вайна, вайна іжыццё... Яны бьш непадзельныя. Зразумела; што 
гзіа враьмі несумяшчальныя паняцці, але тым не менш яны суіснавалі адзін з 
здным- Час ішоў. Прайшла адна здма акупацыі; наступіла другая...
* Г:г2_і : ся як мог: то н т г : там узрываліся нямецкія штабы;
арганіэоўваліся сабатажы, падрывалася дзейнасць нямецкіх улад. Падполле 
дзеяшчала, не дажала спакою акупантам. Яно шырылася; мацнеючы з кожным 
днём. Але заўсёлы знондзецца Іуда, які прадасць .любога і кожнага толькі з мэты 

Г :_л.-: мімант :-:т:т-::-:іе. т:е мотнае падпо.\ле перастала існаваць. 
Г 'т : : і т і г і  _ітп::-гт.2:т _ : . : : :  пт::  _зеннн:: намаганні здраднікаў.

Заісесг дрэў на вуліцах горада рас.п шыбеніцы. На іх вісела жудасная; 
скрашная, н іш я садавіна, калі гэта можна так назваць. Пакаранні адбываліся 
прылюуцаа, каб усе бачылі, з мэтай застрашэння. Але перад пакараннем ахвяры 
д р н ^ ш і пягаз; пасля якога нават шыбеніца здавалася роднай і мілай. Каты не 
ведалі літасці, іх садысцкі розум нараджаў фантазіі; якіх не ведаў нават дябал. 
У : і і :  п і л 1:2 т т  : з : т  : : : : : : : : :  «нл:мар»; які знаходзіўся ў бетонньш

т .е.__ ГГтыттньП: нттст: ть:раза_й на спінах зоркі; выдзіраліся абцугамі 
пітніттп : : ....з ... н: : : : :  :зе снюлзёнай вадой і пакідалі замярзаць; выцягвалі 
шмі, рукі, расірушчвалі косп: Усе гэта рабілася з адной мэтай: сабраць як мага 
бсмьшідфармяцыі ад гэтыхмаўкАІвых вязняў. Нарэшце закатаваныя; знясіленьш 
ім^ д падымаліст т  ятпдфот. але яны не прасілі аб літасці; а неслі незламаную 
тлнасцьувачах, сэг п :::: _ пнах. Яны ведалі; што не проста прыйшлі ў гэты свет; 
гфыйшоў іх час

Пяцёра братоў... Іх бо.льш не стала. Яны зведалі ўсё; што толькі можна 
: : е _ ш  ::::т::сп-: : : п : т  : ютіепш злзеьа. Але яны выканалі свой абавязак: 
тамуяны пахаваны ў роднай зяме_\ьцы; а не там; дзе ўвесь час холадна і дзе няма
імёнаў а толькі асабістьш нумары.

* * * : * * * * :

_ т-: лз: вьпшпчюйся як тараканы: расстрэльваліся вёскі; задыхаліся ў душагуб- 
каі гаралы, снальваіАася ўсё жывое. Але фашыстам было мала: яны арганізоўвалі

лагеры смерці і зганялі; зганялі туды людзей з 
усіх мясцовасцяў з усяго Савецкага Саюза.

Лагер смерці ў Кёнінгсбергу (сучасны 
Калінінград). Там апынуліся Агата і Антаніна 
Старыковіч.

Месца; дзе знаходзіліся людзі; уяўляла са- 
бой квадрат; больш ці менш правільнай фор- 
мы; які быў абгароджаны некалькімі радамі



калючага дроту. Праз кожныя пяцьсот метраў стаяла невялікая абзорная 
пляцоўка; дзе размяхнчаўся канвой. I паўсюль, паўсюль гэтьія лютыя пачва- 
ры -  аўчаркц якія прызначаны выконваць адзіную функцыю -  запалохваць 
палонных, усяляць жах у іх сэрцы.

Людзі, як быдла, жылі ў брудзе і смуродзе. Так; людзі жылі ў загоне пад 
адкрытым небам. Дожд, снег асядаў на галовы людзей, а яны корчыліся і 
шукалі болып сухога месца; каб там пасядзець, бо стаяць ужо не было сільц 
некаторыя сядалі ў сцюдзёную гразь; а потым заставаліся там. Сцюдзёны 
вецер працінаў да самых касцей; тканкі цела ўжо не адчувалі 6олю; балелі 
косці... Вочы заплюшчваліся самі па сабе; прыемньц салодкі дурнап'ян 
ахутваў усю істоту чалавека; ён забываўся на ўсё, яму так хораша; так 
добра. Ал.е яго штурхалі пад бокі -  смерць неахвотна адпускала са сваіх 
абдымкаў.

Спёка, Сонца; выконваючы свае абавязкі; няўмольна паліла; людзі не 
ўсміхаліся яму; як некалі; а прасілі толькі аб адным: сцішыць свой моц. 
Нідзе; нідзе нельга было схавацца ад натуральных з'яўпрыродьц якія яшчэ 
ўчора былі мілыя сэрцу. Горла перасыхала ад смагі; голас не слухаўся; за- 
мест яго ў паветра вылятаў толькі скрыпучы сухі хрып. Палонныя амаль 
не ведалі; што такое вада. Яе; брудную; пацвілую; налівалі ў пэўны час у 
вялікую даўгаватую пасудзіну якая нагадвала карыта. У такія моман- 
ты людзі не людзі; а жывёлы: распіхвалі адзін аднога; ішлі па спінах; 
скурчыўшыся пілі ваду; пры гэтым гучаў вар'яцкі смех. Ежа -  слова не- 
знаёмае; замест яго -  баланда. Гэта цёмнае рэчыва; аснову якога складала 
прамерзлая гнілая бульба.

Смерць спраўляла тут свае ігрышчы, гэтае месца можна было назваць яе 
прытулкам; куточкам яе змрочнага каралеўства. Яна заглядвала кожнай ахвя- 
ры прама ў вочы; перш чым забраць душу чалавека; яго дыханне і слабы бляск 
жыцця. Разнастайныя хваробы аддана дапамагалі ёй у гэтым; непрыкметна 
падкрадваліся да чалавека і ўпэўненым крокам вялі яго да трону смерці. Адна з 
такіх служак напаткала і Агату Старыковіч. Сухоты...

Хваробе прыйшлося нялёгка. Агата і Антаніна здолелі дачакацца пры- 
ходу Чырвонай Арміі. Дзякуючы ёй многія набылі тое; аб чым так доўга і па- 
кутна марылі. Слёзы шчасця ніяк не хацелі спыняць свой імклівы ручаёчак. 
Яны каціліся і каціліся; вымываючы з цела бруд канцлагера. Бязняў адразу ж 
перавезлі ў шпіталі; зрабілі медыцынскі агляд; але перш-наперш усіх накармілі. 
Людзі не верылі, што гэта сапраўдная ежа; а не якая-небудзь там баланда. Многія 
не хацелі прачынацца: думалі; што гэта ўсё не болып за сон. Але ўсё да апошняй 
хвіліны было сапраўдным як ніколі.

* * * * * * *

Па сценах шпіталя распаўзаецца стогн раненых і хворых. Тут усе: ране- 
ныя вайскоўцы і былыя вязні канцлагера. Кроў боль; кашаль; перадсмяротны 
хрып; непатрэбныя ўжо нікому рука; нага... Санітаркі не могуць даць рады



г.17 ::::з:т7Ч" ,: г . г ' : : . : : : : ' :  пазнаецца тварык Антаніны. Я ш
тут, дапамагае тглядатть за жворымь Ёй яшчэ няшмат год, але рук не хапае, 
і там у рады любой дапамозе, тым болып, што яе мамачка ў гэтым шпіталі. 
Можа, лёс ЗАІтуецца і Агата будзе жыць... Дарма, хвароба моцна трымаец- 
_: : :  лёгкае геллха т л : : : : : : : : :л . : .  ператварылася ў шкілет, абцягну-
ты сжурай. Сухі і востры кашаль не дае спакою, ды і з лёгкіх адыходзіць усё 
РОАЫД і больш крыві.

-□нгсберг. Брацкая магіла. Агата Старьпсовіч...

*******

Алзінота. На сьепе няліа нікога роднага, але застаўся дружа Віцебск. Туды. 
ттле: пк тсллкі мага хпгкэй. Антаніна вяртаецца дадому...

Віцебск, такі родны і мільц штс 
з табой сталася, дзе твая былая веліч 
і прыгажосць. Усё з’ела вайна. Горал 
здзічэў у прамым сэнсе гэтага слова.. 
Няма ніводнага цэлага збудавання. 
Паўсюль адны руіны. Людзі хадзш 
толькі па трамвайных шляхах, ніхтс 
не адважваўся прайсці каля разбу- 
ранага дома. 3 пустых аканіц зняве- 
чаных будынкаў выскоквалі ваўкл

есу іх выгнаў голад, та:>і больш не засталося траваядных жывёл, усе 
зніжчанывайной. Цяпер воўк паляваў на чалавека ў цэнтры некалі буйно- 
гз горала. Гэта не фільм жахаў, а рэальнасць.

Пры дапамозе суседзяў і знаёмых Антаніна ўсё ж здолела знайсці свак 
лальыюю родзічку якая прьшяла яе да сябе. Менавіта праз яе дзяўчына пачул: 
гістсрьпо, якая адбьшася ў блакадным Ленінградзе.

* * * * * * *

Блакада як туман апусцілася на горад. Але гэты туман не рассейваўсэ 
над горадам вельмі-вельмі доўга. Тут ён напаткаў і студэнта Андрээ 
Старыковіча. Металічны дожд з бомбаў так і паліваў горад дзень за днём. Зда- 
валася, што горад ужо прызвычаіўся да гэтага. Людзі жылі далей. Працавам 
навучальныя ўстановы, бібліятэкі, дзіцячыя садкі, дамы культуры. Але кол: 
блакады паступова звужалася, душыла людзей голадам. Ён панаваў над гс - 
радам, падштурхоўваўлюдзей да звярыныхучынкаў інстынкт самазахаван- 
ня браў верх над прыстойнасцю і мараллю. Зіма падтрымлівала голад сцк- 
жай, марозам, завеямі і калючым снегам. Белы жах...

Дзень як дзень і вуліца як вуліца. Андрэй вяртаецца з заняткаў у здымнун 
кватэру. Зноў бамбёжка горада.

Люк бамбавоза адкрыўся, адтуль вылецела бомба і нямым ценем паляш 
ла да зямлі, разрываючы паветра на кавалкі. Вось яна дакранулася да цвёрдА



паверхні і адразу разарвалася на мільёны маленькіх аскалёпкаў. Момантам ра- 
ней на дарогу ступіў Андрэй.

Нязвыклы боль працяў яго жывот, млявасць разам з болем распаўзалася 
па ўсім целе. Крануўшы месца, дзе адчуваўся пякучы боль; юнак рукой адчуў 
нешта цёплае і слізкае ~ гэта была кроў. Хлопец паспрабаваў зрабіць некалькі 
крокаў але гэта вельмі дрэнна атрымоўвалася. Вуліца плыла перад вачыма, ногі 
падкошваліся і ўпарта не хацелі слухаць свайго гаспадара. Марозна; а да кватэ- 
ры яшчэ далёка. Выйсце адно -  папрасіць прытулку ў людзей. Абапіраючыся 
аб сцяну дома; хлопец як-ніяк дашкандыбаў да першага падезда. Больш ён ад- 
туль не выйшаў...

А ў Віцебску яго чакала адданае і мілае сэрца дзяўчыны Зоі. Андрэй і Зоя 
павінны былі ажаніцца...

* * * * * * *

Швейная машынка «2іп§ег» дачакалася сваёй малодшай гаспадынькі. 
Яна -  адзінае, што засталося Антаніне ад сваёй матулі. Гэта не рэч, а памяць.

*******

У 1954 г. Іосіф Старыковіч быў рэабілітаваны.

Пасляслоўе

Раніцаю дваццаць другога чэрвеня сорак першага года на адной з брэсцкіх 
вуліц ляжала забітая дзяўчынка з расплеценымі коскамі і лялькай.

Многія запомнілі гэтую дзяўчынку. Запомнілі назаўсёды.
Што можа быць даражэйшае за дзяцей? Для кожнай маці? Для кожнага 

бацькі? Для кожнага народа?
А хто падлічыць; колькі дзяцей забівае вайна;-  яна ж забівае іх двойчы. 

Забівае тых; хто нарадзіўся. I забівае тых; хто павінен быў прыйсці ў гэты свет. 
У «Рэквіеме» беларускага паэта Анатоля Вярцінскага над полем, дзе засталіся 
ляжаць забітыя салдаты, гучыць дзіцячы хор -  гэта боль ненароджаных дзяцей. 
Яны і сёння крычаць і плачуць над кожнай брацкай магілай.

Ці засталося дзіцём тое дзіця, якое прайхпло праз жахі вайны? Хто верне 
яму дзяцінства? Што помняць яны? Што могуць расказаць? Павінны расказаць!

Таму што і цяпер таксама дзесьці рвуцца бомбьц свішчуць кулі, рассыпаюц- 
ца ад снарадаў на друз; на пыл дамьц дзе стаялі дзіцячыя ложкі. Таму што і сёння 
некаму сніцца вялікая вайна, сусветная Хірасіма.

Што гераічнага ў тым; каб у пяць -  дзесяць альбо дванаццаць гадоў прайсці 
праз вайну? Што маглі зразумець, запомніць дзеці?

Многае!
Што помняць яны пра маці? Пра бацьку? Толькі іх смерць: « .. .  застаўся 

на вуголлі адзін гузік ад мамінай кофты. А ў печы два боханы цёплага хле- 
б а ...»  (Аня Точыцкая -  5 гадоў). Як бацьку рвалі нямецкія аўчаркі, а ён 
крычаў: «Сынаадвядзіце... Сынаадвядзіце; кабне бачыў... »  (СашаХвалей-



ггдоу). Яшчэ яны могуць расказаць; як паміралі ад голаду і страху. Як 
хцякалі на фронт: «Мам, пусці на вайну... -  Не пушчу! -Тады я сам пайду!»

Валя Дончык -  10 гадоў).
Сёння яны апошнія сведкі тых трагічных дзён. За імі не застаецца нікога, 

хто б яшчэ мог расказаць. У блізкім суседстве са смерцю яны станавіліся 
лаоосуымі і мудрымі не па-дзіцячьц і нават не па-чалавечы. Параненыя дзіцячыя 
лушы налохалі іншы раз болып, чым сама смерць.

На Планеце Людзей дзеці -  самы лепшы народ. Як зберагчы яго ў трывож- 
ным лзаццаць першым стагоддзі? Як зберагчы яго душу і яго жыццё? А разам з 
тым і наша мівулае; і наша будучае?

У апошні час сродкі масавай інфармацыі перапоўнены звесткамі 
пра здарэнні разнастайнага кшталту: катастрофьц крушэнні, аварыц уз- 
гроекыя канфПкты. У гэтых здарэннях гінуць сотні людзей, тысячы 
іттгттотваюць ка_\ецтвы. Аюдзі соотсаюць гэта; хвалююцца за іншых; вы- 
казБаюць свае шкадаванні, а між тым у сэрцах яны радуюцца таму што 
тэта адбылося не з імі. Аргументацыя гэтага вельмі прымітыўная: «У  нас 
не можа такога здарыцца». Але ніхто не ведае; якім будзе заўтра і якімі мьі 
будзем заўтра.

Усё можна змяніць і вьшравіць; толькі смерць нязменная. Яна прыходзіць; 
але больш нікудьі не адыходзіць; а застаецца назаўжды; забраўшы сваю ахвяру. 
У свеце няма нічога болып страшнага за адыход блізкага чалавека ў другі свет. 
Зразумела; што ад гэтага нікудьі не схавацца: так загадала прырода. Ды толькі 
бапькі не павінны хаваць сваіх дзяцей.

У прыродзе ўсё зразумела: забіваюць толькі для таго; каб харчавацца; а хар- 
чазацца для таго; каб жыць. А нашто забівае чалавек? 3 якой прычыньц з якой 
нагодьц з якой мэты? Мы ж усе маем адзіных продкаў. Нашто ламаць жыццё 
чалавека; нашто яго забіваць. Пытанняў вельмі шмат; а адказаў няма.

Чалавек -  істота сацыяльная, таму ён і ад яго залежаць іншыя. Жыццё кож- 
нага з нас нагадвае картачны домік: упадзе адна карта; а за ёй астатнія. Ламаць 
няцяжка; але ці патрэбна гэта.

Галодная пачвара; якую нацкавалі на ахвяру можа выйсці з-пад кантролю 
і як вынік -  праглынуць сваіх гаснадароў Яна не зважае на тое; хто ты; на якой 
схупеньцы сацыяльнайлесвіцы стаіш. Дляяе галоўнае напоўніць сваё ненажэр- 
нае нутро.

ЛЮДЗІ, НЕ ВЫПУСКАЙЦБ ПАЧВАРУ ВАЙНЫ НА НАШУ БЛАКІТНУЮ 
I ТАКУЮ РОДНУЮ ЗЯМАЮ! НЕ ДАЗВААЯЙЦЕ ЯШЧЭ РАЗ ПАЗНАЦЬ 
ГОРА I ПАКУТЫ НАШЫХ РОДНЫХ, БАІЗКІХ НАМ ЛЮДЗЕК УРОКІ 
ШНУААГА НЕ ДАЯ ПАЎТАРЭННЯ. ЯНЫ ВУЧАЦЬ ЦАНІЦЬ САМАЕ ДА- 
РАГОЕ -  ЖЫЦЦЁ' МІР I СПАКОК ПОМНІЦЕ ПРА ГЭТА! БЕРАЖЫЦЕ 
СВОЙРОД, НАРОД, КРАІНУ!



Вікторыя ЦЫГАНОК
Студэнтка факультэта хіміннай тэхналогіі

і тэхнікі (  Х ТіТ)

Кіраўнік: Жукоўская Т  У.} выкладчык кафедры беларускай мовы

Паўстала песня народная

Вусная народная творчасць —  
натхняльнік перамогі

Уводзіны

Ніхто з нас не мае права сказаць: 
« Я  ведаю вайну». Ніхто вайну не 
ведае. Магчыма; ведае нейкую 
частку. Адзін большдругі менш. 
Вайнуў цэлым ведае народ; і народ 
трэба распытваць пра яе.

К . С і м а н а ў

Асноўнайумовай магутнасці і стабільнасцілюбой дзяржавы выступае згур- 
таванае грамадства; якое абапіраецца на адзіныя грамадска-палітычныя ідэалы; 
грунтуецца на маралц гістарычных і этнічных традыцыях; рэлігіц пачуцці на- 
цыянальнага гонару фарміраванне якіх з'яўляецца асноўнай задачай сучаснай 
ідэалогіі беларускай дзяржавы. Ідэйна-маральнае, патрыятычнае выхаванне 
разглядаецца як прыярытэтнае ў духоўным станаўленні і развіцці асобы, таму 
што ўстойлівае развіццё любой дзяржавы залежыць ад таго; наколькі ў кожным 
яе грамадзяніне сфарміраваны такія якасці, як патрыятызм і мараі\ьнасць.

Выхаванне патрыятызму станаўленне асобы; якая валодае сталай гра- 
мадзянскай пазіцыяй ; магчыма толькі праз суперажыванне; любоў і павагу 
чалавека да чалавека, да супольнасці людзей; да сям'і; да роднай зямлі і сваёй 
краіны, I гэтаму служаць тыя імкненні, помыслы; дзеі беларускага народа; якія 
знайшлі выхад у вуснай народнай творчасці суровага часу часу выпрабаванняў 
-  Вялікай Айчыннай вайны. Фальклорныя творы павінны яшчэ раз абудзіць 
гістарычную памяць сучаснікаў пра тое; якой цаной дасталася беларускаму на- 
роду незалежнасць ад захопнікаў Калі моладзь усвядоміць грамадзянскі подзвіг 
і гераізм старэйшага пакалення; то можна быць упэўненым у тым; што маладыя 
патрыёты будуць ставіцца да роднага краю з такой жа адказнасцю і ахвярнасцю; 
як слаўныя продкі.

1 Фальклор мужнасці і гераізму

На працягу многіх стагоддзяў намаганнямі вялікіх калектываў людзей і 
нават цэлых пакаленняў была створана значная колькасць паданняў легенд; 
казак; песень; частушак; прыказаіу прымавак; загадак. Гэтыя творы жывуць



сярсд шырокіх народных мас; апрацоўваюдца; пь\іфуюцца імі падобна да таго;
ж м о р а  і ноччу і днём нястомна шліфуе прыбярэжнае каменне; і пераходзяць 
ад аднаго ча.\авека да другога, з аднаго пакалення ў другое не праз рукапісы і 
хбігі а га_\оўным ньшалі вуена, па памяці.

У ггосах перыглг г.г-.г.::': Айчыннай вайны народ сцвярджае сілу і 
магутнасць духу, услаўляе ползвігі, вьпфывае ўнутраных і знешніх ворагаў. 
Шырока адлюстравана ў бедарускім фальклоры тэма ўз’яднання беларускага 
народаўгэты перыяд. Пан}.н:ч е с&ыбокай і шчырай удзячнасці выказваюць вы- 
чіл:Н;Ч :г : :гн  : :нз народу ўсваіхпеснях; частушках; вусных
раоазах, анеклотах,

У  нерыяд Вжмкай Айтаннай вайны (1941— 1945) на Беларусі ўзнікае 
г:ггн_5: : :  н : г :_.'н: сггойвае масавы гераізм народа ў барацьбе 
з фншшраш заіішнікзмі. Гераічныя справы і подзвігі народа патрабавалі такіх 
іераі'зныхмастацкіх твораў якія 6 дапамага,\і граміць чужынцаў ачышчаць ад іх 
нгг~: нхчэннгн: сенгрнзнн: _-н::н-:. МенаБІтатакія актыўна дзейсныятворыі 
ск_\алгў кгрол у тады ваеннага _\іха_\ецдя.

29 чэрвеня 1941 г. Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі і Савецкі

сазедкай літаратурай мастацтвавуснай народнай паэтычнай творчасці. Белару- 
сы таксама дастойна адказа_\і на заклік партыі; і гераічнымі баявымі справамі і 
шчырым паэтычным словам бьь\о:

Вялікая Айчынная вайна стала цяжкім выпрабаваныем для народа. Усе 
сі\ы былі накіраваны на барацьбу з бязлітасным і каварным ворагам. Справе 
перамогі над фашызмам служыла і беларуская народная песня.

Фашысты дзейнічалі на нашай зямлі згодна «з планам Барбароса»: 
разбуралі гарадьц палілі вёскі; забівалі людзей; моладзь гвалтоўна звозілі 
на катаржныя работы ў Германію; словам; уводзілі свой «новы парадак» 
і нішчылі ўсё; што было на іх крывавым шляху для стварэння так званай 
«Вялікай Германіі».

У народнай творчасці тых часоў гаварылася:

Помста нас кліча, заве да расплатьц 
Замукі; за здзекі; за кроў —
Біде фажысдкага ката;
Зніжчайце фашысцісіх звяроў!

пор ворагу. Вострай зброян у барадьбе з азвярэлым фашызмам было побач з

У сэрцы кожнага дума ўпартая — У сорак першым на граніцы
Баявы ажыццёвіць загад;
I па закліку роднае партыі 
За атрадам спяшае атрад.

Немцы бомбы скінулі: 
Вілі; Альберты і Фрыцы 
На наш край нахлынулі.

2 Песня народная



Прыехалі ў вёску фашысцкія катьц Людзей расстралялі багата;
Крывавыя бачыш сляды: Уводзячы «новы закон»;
Усё тут ад хаты да хаты А хлопцаў усіх і дзяўчат
Бандытамі пушчана ў дьш. Угналі ў фашысцкі палон,

Фашысцкае нашэсце народ наш успрыняў і характарызаваў у сваёй 
творчасці як драпежныя дзеянні «дзікай зграі разюшаных бандаў»; як крыва- 
выя расправы над савецкімі людзьмі лютых «падонкаўчалавецтва».

Бельмі цяжкімі былі ўмовы жьцця і барацьбы беларускага народа супраць 
фашысцкіх захопнікаў Але народ наш ні на хвіліну не губляў веры ў сваю пера- 
могу. Ідэя народнага супраціўленшгбыла адной з вядучыху масавай паэтычнай 
творчасці перыяду Вялікай Айчыннай вайны.

Не на тое мы раслі,
У шчасці гадаваліся;
Каб фашысцкія сабакі
3 намі раепраўляліся.

Людзі пакідалі свае хатьц вёскі, гарадьц не баяліся ні балючых ран, ні самой 
смерці, абы толькі знішчыць ворага і вярнуцца з перамогай.

I жыццё шкадаваць мы не будзем;
Каб не цешыўся бэшчаны кат;
Мы ў баях перамогу здабудзем;
Праз баі мы праб емся назад.

2.1 Песні народных змагароў
Усё мацней і мацней разгаралася полымя народнай помсты ў тыле ворага. 

Гэта натхняла партызанскіх байцоў ствараць творы шырока абагульненыя; у 
якіх адлюстроўвалася ўсенародная барацьба супраць акупантаў

Каб жыць на свабодзе па-людску 
Каб гора ніколі не мець;
Нясуць партызаны са Слуцку 
Праклятаму ворагу смерць. 
Выходзяць на бітву аршанцьц 
Суровы ідзе Магілёў 
Каб помсціць нямецкім паганцам 
За гвалтьц за здзек і за кроў

Штыкамі шчацініцца Мозыр; 
У гневе гудзе Белавеж,
I помста бязлітасна; грозна 
Паўстала з сялянскіх застрэш. 
Бушуе народным паўстаннем 
I Гоме,\ь; і Віцебск; і Пінск;
I ворагу помсціць за раны 
Наш родны разбураны Мінск.

Куды б ні ступіла нага фашысцкага ката; усюды яго паражала партызан- 
ская куля:

I на Пцічы; і на Сожы;
Ля Вілеі і Свінцян
Метка б юць салдат варожых
Кулі слаўных партызан.



Формы партызанскай вайны былі вельмі разнастайнымі. I ўсе яны знайніл: 
сэон адбітаку паэтычнай творчасці народных мсціўцаў:

Мз: арыйскіячэрапы крышым.
Кас загінлй навек чорны зброд;
Кт.сЕмёгам, гранатамі спішам
Злых фашысцкіх звяроўу расход...
Б ем мы іх на жалезных дарогах;
На шасенхах, па вёсках; як мух...

Узозгуле тэматыка беларускай партызанскай творчасці поўнасцю 
: т і наапеятн : теражь-іваннямі; якія былі характэрны даі

: гататагы . т : : т  ” гіт.е зотага. Таму партызанскі фальклор .
:__ : : :  : 'т і е " : : : : : :  г.гтігычлгл _і:наміты паходувайныўсе асноўныяформь:
татгтт ан ттх : ьп. атетатьт:: наттыя налёты, засады; мініраванне падыхода''- 
дд сваіі баз* лясныя завалы. дыверсіі на варожых камунікацыях; рэйкавая вай- 
на тагттт : т н т т :  а н т т  ната_.ы на аэрадромы; падрывы мастоў разгрог:
: атт:гт.• а-ттттгтттт тгтасат гатнгз ынат і г. д. Вось для прыкладу фрагмент::
з счэзнысх твораў:

ЛI оучкі калыпгуцца хв оі;
К бетагт лашчыцца Друць;
А тартызаны-героі
Коччу ка бітву ідуць...

Або:
Ка толт акрытым туманам;
Туды, дзе дызшшя цягнік;
Іттт зд:агары-партызаны;
Іт зёў н амандзір -падрыўнік...

Ці:
Шумігцу гудзе завея злая;
Наўкола быццам бы туман;
Сядзіць: ворага чакае
У скятт засада партызан...

Разгром фашыстаў ва Волзе, пад Аенінградам; на Арлоўска-Курскай дузе 
тагтазт' ::т .-ттлттт : зззннтт: :таттыну перад поўнай катастрофай. Народ з 
тттттзп  ттттнзттз: атзнанзтй г:-тз ў сваёй творчасці:

Ой, ке спідь Адольф-скаціна;
Гебе_\ьсу не дрэы\ецца:
Іх ваенная машына
У канаву вернецца.

%ары нашыхвойск зліваліся з ударамі народных мсціўцаў. Крок за крокам 
ачышчалася родная зяліля ад гітлераўскіх полчышчаў Армія гнала ворага на за-



хад. Гэта ваенна'ГІстарычная перамога яшчэ болын актывізавала партызанскую 
вайну і выклікала новыя матывы ў масавай творчасці народных мсціўцаў. Былы 
партызан I. В. Куляшоў (псеўданім Я. Прадвесны), зараз выкладчык беларускай 
мовы ў Дзяржаўным лінгвістычным інстытуце, пісаў:

Фашысцкаму лютаму зверу 
Цяпер не схавацца нідзе: 
Чырвоная Армія ўперад 
Штодзень пераможна ідзе.

I ярасны гнеў узрастае 
У варожым тылуўлюдзей; 
Іх помста, заўсёды святая, 
У баях к перамозе вядзе.

Армія-вызваліцельніца хутка набліжалася да дзяржаўных межаў БССР. 
Гэта акрыляла народ, узнімала яго настрой.

I людзі выпростваюць плечьц 
Скідаюць нявольніцтва груз,
Чырвонае войска наўстрэчу 
Ідзе да цябе, Беларусь.

Вызваленне станавілася рэальным і відавочным. Яно ішло нястрымным 
крокам. Яго чулі людзі і ўслаўлялі ў сваіх творах:

Мычуем вас!
Сыны вялікага народа;
Бо кожны дзень і кожны час 
Грымоты блізяцца з усходу...

Пакуль струменіць кроўужылах; 
Пакуль жыцця агонь не згас;
Мы будзем біць фашыстаў з тылу 
Мы чуемвас!

3 нататкі «Загадка П. К .», надрукаванай у газеце «Аітаратура і ма- 
стацтва» 22 сакавіка 1963 г., стала вядома, што верш гэты напісаў былы 
партызанскі разведчык (старшыня сельсавета Пятро Акімавіч Клімаў) пас- 
ая вайны. Аўтар паведамляў: «Берш «М ы чуем вас!» я напісаў у адказ на 
зварот беларусаў якія змагаліся на фронце. Нам, партызанам, гэты зва- 
рот прынёс вялікую радасць. Мне хацелася выказаць сваё пачуццё, якое 
перапаўняла сэрца». Такімі ж патрыятычна-тіафаснымі былі творы і іншых 
народньіх мсціўцаў.

Ты іграй, іграй, гармонік;
А я табе падпяю—- 
Ачышчаем ад фашыстаў 
Мы рэспубліку сваю.

Або:
Крыважэрны Гітлер-звер 
Гвалтам пёрся ў СССР.
Разгуляўся звер-прахвост,
Ды адсеклі яму хвост.
Адным словам; «новы лад» —
Б юць у лоб і б юць у зад.



Прачула гаворыцца ў партызанскай паэтычнай творчасці пра тых народнгі:; 
моііўпаў якія загінулі ў баях за нашу Радзіму за вялікую справу вызвалення чі- 
лгвецтва ад фашысцкай навалы:

Уся метгтрыжанравая разнастайнасць песень Бялікай Айчыннай вайны былі

Асноўнымі станоўчымі вобразамі беларускага фальклору Вялікай Айчыннай 
вайны быліякпартызаны; таківоіны Савецкай Арміі. Галоўнымірысамі іххарактараў 
былі стойкасць, мужнасць; адвага, пагарда да смерціўімя Радзімы; гераізм. У шматякіх 
творах называюцца сапраўдныя імёны лепшых камандзіраў камісараў разведчыкаў 
к)з\ямётчыкаў Але ў цэнтры ўвагі партызанскай паэзіі былі подзвігі мас; збіральныя 
вобразы народдых мсціўцаў вобраз гераічнага партызанскага калектыву:

Добра знае вораг Знішчыць іх няможна,
Партызанаў порах; I непераможна
Аоўкасць іх змагання, Твораць яны ўсюды
Стройкасць у баях. Для фашыстаў жах.

Ля апушкі лесу 
Стары дуб стаіць;
А пад тым пад дубам 
Партызан .\яжыць. 
лн ляжыць, не дьпныць; 
Нібы ціха сшць;
Залатыя кудры 
Бепер шавяліць... 
Палкхае ў агні далягляд;

А таму партызаны 
Так выходзілі рана —
Па трывозе сабраўся атрад...
Разгарнулі мы роты 
Баявым разваротам
I на немцаў пайшлі мы ў паход.
Рвалі гадаў на часці 
За разбітае шчасце
I за гора; што церпіць народ...

аб яднана адзіным мэтанакіраваным пачуццём народа —  пачуццём патрыятьіз - 
му гераізму і веры ў непазбежную перамогу над ворагам.

П ар ты зан ы , п арты зан к і...
Пархызаны, партызанкі7 

сьшьц
Біде ворагаў паганых;
Свору чорных псоў вайны. 
Няхай у Гітлера-ўрода 
Сэрца вораны клююць,
Няхай знае гнеў народа; 
Партызан, будзь помстай лют. 
Выразаў ён маткам вочы; 
Рэзаў старых і дзяцей 
I закрыў крывавай ночай 
Дзень наш ясны ад людзей. 
Чуцен плач дзяцей у няволі; 
Стогны дзедаўі бацькоў 
I крывавы колас у полі 
Не глядзіць на подлых псоў

За сясцёр; за брацьеў мілых 
I за спалены наш дом 
Рвіце вы з праклятых жылы — 
Смерць за смерць і кроў за кроў! 
Вас мы клічам да пабеды;
Хай вам свецяць хіхчасцем дні! 
Перабіце катам ногі;
Каб не ўскрзслі век яны!
Мы ад нечысці ачысцім 
Зямлю; воды; неба сінь;
Не ўбачыць злым фашыстам 
Нашы нівы і лясы.
Партызаны; партызанкі; 
Беларускія сыны.
Біце гітлерцаў паганых;
Каб не ўскрэслі век яны!



Партызанская тэма, абумоўленая спецыфікай вядзення вайны на часова 
акупіраванай тэрыторыі Беларусі, раскрывае самаадданую барацьбу беларускіх 
партызан супраць гітлераўскіх захопнікаў Яна адлюстравана ў гераічных пес- 
нях; песнях-маршах; песнях-закліках; зваротах; песнях-фактах; інфармацыях 
(«Пінская партызанская»; «Беларускі Сусанін»; «Балада аб партызанцы 
Галіне»; «Вперед; партызаны»; «В роіце тёмной густой», «Пад ракітай зелё- 
най» і інні.). Разам з гераічнымі песнямі; якія расказваюць пра бяспрыкладныя 
подзвігі беларускага народа; існавалі і песні пяшчотныя; лірычныя аб каханні і 
вернасці баявому другу-партызану воіну («Толубым цветочком»; «Мой пла- 
точеК; вышнтый с каймою» і інш.).

2,2 Песні паланянак
Беларускі фальклор перыяду Вялікай Айчыннай вайны па жанрах вельмі 

разнастайны. Песня; частушка; прыказка; прымаўка; балада; легенда; пасланне; 
анекдот; сказ; казка; жарт -  кожны з гэтыхжанраў атрымаўу ваенны час шыро- 
кае развіццё.

Вялікі цыклу беларускім фальклоры Вялікай Айчыннай вайны складаюць 
песні людзей; пагнаных у рабства ў фашысцкую Германію (песні паланянак). 
«Ночь надвнгается»; «Раскннулся лагерь для пленных»; «Раскннулнсь 
горы высокне»; «Мой мнлый друг; пора уже настала» —  песні; поўныя дра- 
матызму тугі па Радзіме; закліку да вызвалення; творы; у якіх выражаюцца 
думы; настроі; імкненні і перажыванні беларусаў асабліва жанчын і дзяўчат; 
што былі вывезены ў фашысцкую Германію на катаргу. У гэтых песнях вы- 
дзяляецца матыў расставання паланянак са сваёй Бацькаўшчынай; блізкімі; 
роднымі і любімымі:

Раскінуліся рэйкі шырока;
Па іх эшалоны ляцяць.
Яны з Беларусі вывозяць
У Германію нашых дзяўчат...

Або:
Нас загналі; нас закупорылі;
У вагонах мы; бы ў труне.
I вязуць; вязуць; дзесь за горамі
Смерць праклятая нас не міне.

У іншых песенных рытмах і чалавечых інтанацыях; але з такімі ж сумнымі 
настроямі і перажываннямі апавядаецца пра развітанне з Бацькаўшчынай 
юнакоў якіх фашысцкія захопнікі адпраўлялі ў гітлераўскую Германію:

Прашчайце вуліцы роднага горада;
Прашчайце; дзевушкі; ацец і маць!
Вязуць ў Германію; на мукі голада;
Вязуць ў Германію нас паміраць.



Творы палашшак раскрываюць увесь жах фашысцкай няволі, непасільнук 
працу здзек і ыемінучую смерць.

Ля станка стаю жалезнага;
Без спачьшачку і сна.
Ад біча таго нямецкага 
Ныюць ручанькі, спіна...

Тысячы беларускіх юнакоў і дзяўчат загінулі ўлагерах смерці Майданэ- 
ка; Асвенціма; знішчаны ў крэматорыях Трэблінкі; Бухенвальда; замучанк 
ў душагубках Інсбрука і іншых фашысцкіх канцлагерах. Але народная па- 
мяць захавала навекі іх светлае патрыятычнае аблічча; іх адданасць сваёй 
Радзіме:

Цёмна; цёмна. Нават зоранькі 
Тут не свецяць, як у нас.
Ой; тьі; гора; маё горанька;— 
Не мінула гэты раз.
Беларусь; мая старонанька; 
Лазнякі твае шумяць...

Ой; ты; гора; маё горанька; 
Якжа слёзымне суняць? 
Не звіні; крыніца звонкая; 
Не муці сваёй вады.
Я  з любімаю старонкаю 
Буду сэрцам заўсягды.

У сваіх надзеях на вызваленне ахвяры фашызму звярталіся ў думках за да- 
памогай да воінаў Савецкай Арміі; да сваіхлюбімых; якія змагаліся ўяе радах:

Чуеш; мілы? Прыйдзў адзавіся! Аяшчэ лепей; каб падарункам
Хоць гучным стрэлам прышлі паклон. Ты бомбу тонную прывёз,
Не магу я з табой падзяліцца; I выбухам яе пярунным
Што нямецкі зрабіў палон... Наш асвяціў страшэнны лёс.

? 2.3 Песні л ітар ату р н ага  паходжання
У фальклоры Вялікай Айчыннай вайны нямала песень; разнастай- 

ных па жанры; шырока творча выкарыстоўваецца даваенная творчасць. 
Найбольш вядомыя з песень «і\явоніха-партызанка»; якая ўзнікла на ас- 
нове старой папулярнай песні пра Лявоніху. Народ; успрымаючы песні 
літаратурнага паходжання; у радзе выпадкаў творча пераапраўцовае іх, 
прыстасоўваючы да пэўныхўмоў. Да іх адносяцца; напрыклад; шматлікія 
«ваенныя варыянты» песні А. Русака «Бывайце здаровы»; або пе- 
сень Я. Купалы «Праважала маці сына»; «Над ракою ў спакою». Гэ- 
тыя песні праніклі ў фальклор да вайны; прычым карэнных апрацовак 
не зазналц што характэрна для многіх лепшых песень літаратурнага па- 
ходжання савецкай эгюхі. У перыяд жа вайны гэтыя папулярныя песні 
загучалі ў новых варыянтах; прыстасаваных да патрабаванняў часу. Гэта 
відаць; напрыклад; з параўнання купалаўскага верша-песні «Над ра- 
кою ў спакою»; які ўзнік на аснове народнай баладьц з яго фальклорнай 
«рэдакцыяй» ваенных гадоў; вядомай пад назвай «Балада пра партызан- 
ку Галіну».



УЯнкі Купалы: У новай народнай « рэдакцыі.

Над ракою ў спакою Над ракою ў спакою
Зацвітала каліна; Расцвітала каліна;
У сяле за ракою У сяле за ракою
Вырастала дзяўчына. Вырастала дзяўчына
Да зялёнай каліны На каліну-маліну
Прылятала зязюля; Прылятала зязюля;
Да дзяўчыны-маліны Да дзяўчыны Галіны
У\аваўся Януля. Прыглядаўся Януля.
Над ракой; дзе каліна; У сяле; дзе Галіна;
Сенажаць церабілі; Сенажаці касілі;
У сяле; дзе хлапчына; А ў сяле; дзе Януля;
У паход затрубілі. У паход затрубілі.
Перастала каліна Перастала каліна
У цвяточкі ўбірацца; У цвяточкі ўбірацца;
Перастала дзяўчына Перастала Галіна
3 ненаглядным страчацца. 3 сваім мілым відацца.
Бедавала зязюля; Кукавала зязюля;
Што каліны не стала Што цвяточкаў не стала;
Бедавала матуля; Бедавала матуля;
Што дзяўчына ўсыхала. Што дзяўчына прапала...
Па рацэ гналі хвалі Падняла восень хвалі
У даль галіны каліны; У рацэ над калінай;
Аюдзі ў рэчцы шукалі Пайшлі ў бой партызаны;
Самагубкі-дзяўчыны... Там была і Галіна.
Над ракою ў спакою
Зацвіла зноў каліна;
А ў зямельцы пад ёю
Спала наша дзяўчына.

Да асаблівасцей працэсаў, што адбываліся ў песенным жанры фальклору ва- 
еннага часу трэба аднесці новае жыццё многіх старых традыцыйных салдацкіх 
песень, таму што яны былі сугучныя часу становішчу і думкам народа («Ніхто 
так не лятаіць»; «Шлі стральцы да бою»; «Ой; жураўка; жураўка» інш.).

3 Сатырычныя народныя творы

Вайна прынесла нязмернае гора народу. Але яна не зламала яго. Праз самыя 
суровыя выпрабаванні ён гхранёс веру ў перамогу светльі чалавечы аптымізм. 
У беларускім фальклоры Вялікай Айчыннай вайны было шмат сатырычных жартаў 
гумарэсак; анекдотаў пра гітлераўскіх захопнікаў і іх прыслужнікаў такіх твораў якія 
сведчылі аб усведамленні народам сваёй вялікай маральнай перавагі над ворагам; 
аб духоўным харастве чалавека; аб яго волі і веры ў пагібель чорных сіл фашызму.



Паршывыя гансы; 
Вашывыя фрыцьі; 
Ніхто з партызанаў 
Тут вас не баіцца.

Значнага развіцця ў фальклоры перыяду Вялікай Анчыннай вайны дас 
сатырычныя творы. Аб іх трапнасці сведчаць такія народныя выслоўі: «Ла 
авеп : фрыц маладзец а як зловяць падляца, дык ён сам, як аўтда»; «Дурны, 
Птлер»; «Ішоў да нас ваякам  ̂ а назад поўз ракам» і інш. Сатырьшныя прь^
: прымаўкі востра высмейвалі не толькі фашыстаў і іх верхаводаў але і іх пама: 
тых — злраднікаў народа: «Бургамістр ды кат — адзін другому брат»; «Астр 
сзі — сабака пхляроўскі», Падобныя вуснапаэтычныя творы ў свой час адыі 
зялпстю гра'яадска-па_\ітьгчн)чо ролю: яны дапамагалі граміць ворагаў Невь 
кова беларукі народ даўно пераканаўся ў той ісціне; што «куляй нацэліш у адна: 
т  дзух а трапным словам —  у тысячу». У гады вайньі; напрыклад, на тэрыто ' 
5гз сгчыбы ўзнікалі і піырока бытавалі сатырычныя песні, поўныя горкай іронг 
сарказму накіраваныя на высмейванне няўдачлівых нямецкіх «гора-заваёўніка'*
(« Фрыц у рэчцы рыбку вудзіць»; «Пазарасталі сцежкі-дарожкі», «Мілая жалкг 
Эльза», «Грязный солдатскнй гь\аточек» ). Асаблівасць формы гэтых песень у ты 
што падаюцца яны не толькі ад імя беларускіх грамадзяц але і ад імя нямецкіх сзл 
дат, якія зразумелі безвыходнасць становішча; у якім яны аказаліся.

З.ІА некдоты
Вельмі інтэнсіўна заўсёды развіваліся анекдоты. Асабліва вострыя і ваг 

ныя анекдотьі; у якіхвысмейваюцца захопнікі і іншыя ворагі нашай краіны. Длн 
прыю\аду можна спаслацца на шматлікія анекдоты перыяду Вялікай Айчыннсг 
вайньц якія бязлітасна выкрываюць фашысцкіх захопнікаў У прыватнасці, у г 
высмейваецца Гітлер, аб чым сведчыць, напрыклад, анекдот «Гітлер-жаніх»:

«Задумаў Гітлер жаніцца, каб дзе ў прымы прычапіцца. Пайшоў ён д: 
дзяўчат. Ды дзе там! Дзяўчаты ад яго, як ад ваўка, уцякаюць. I сапраўды, камт 
ахвота за такую гарылу замуж ісці?

Пайшоў Гітлер да Гебельса за парадай і пытаецца ў свайго падбрэхіча:
Скажы, братка, як тут быць? Не хочуць за мяне дзеўкі ісці. Кажуць, валасы ў 

цябе растуць не яку людзей, назад залізаныя ляжаць, і вочы глыбока ў ілбе сядзяць.
Падумаў Гебельс сваёй дурной мазгаўнёй ды й кажа:
— У чым справа? Не гаруй! Ідзі, браце, на Расію вайною, можа тады ў цябе 

і валасы, і вочы на месца стануць.
—- А мо й праўда, —- кажа Гітлер.
I пайшоў на Расію. Ваяваў, ваяваў і даваяваўся: і валасы дыбам сталі, і 

вочы на лоб павылазілі».

3.2 Прыказкі і прьмаўкі
Адной з вядучых тэм народнай паэтычнай творчасці з яўляецца тэма ба- 

рацьбы за мір. Шматлікую групу складаюць прыказкі і прьшаўкі аб Вялікай Ай- 
чыннай вайне, якія ўзніклі ў ваенныя і першыя пасляваенныя гады. Характэрная



іх асаблівасць —  аптымізм, выражэнне ўпэўненасці ў перамозе напіага наро- 
да; які вызначаецца высокай свядомасцю і маральнай устойлівасцю: «Для нас 
капаюць фашысты ямы; ды палягуць у іх самі»; «Кожнай фашысцкай гадзіне 
вісець на перакладзіне» і іыш. Беларускі народ праяўляў вялікую цікавасць да 
х\ешных фальклорных твораў усіх краін свету на гэту тэму напрыклад, наступ- 
ныя прымаўкі і прыказкі: «Дружна за мір стаяць — вайне не бываць» (чэш- 
ская), «Верны мір заўсёды лепш мяркуемай перамогі» (італьянская).

У прыказках і прымаўках перыяду Айчыннай вайны яскрава адлюеграваны 
гераізм савецкіх воінаў і ўсяго народа: « Ад нашага «ўра» дрыжэла немчура»; 
«Дзень пражыць — фаніыстаўлажыць»; «Кожнамувоўку ўгорлапа асколку». 
У беларускай народна-паэтычнай творчасці гэтага часу многа гвораў прысвеча- 
на партызанам і іх барацьбе з фашысцкімі захопнікамі: «Хочаш шчасця для ра- 
бочых і сялян —  ідзі ў атрады партызан»; « Дзе партызаны жывуць, там фрыцы 
мруць»; «Цёмная ночка— дзень партызанскі»; «Чым далей у лес; тым горай 
для эсэс».

Многія прыказкі і прымаўкі звязаны з падзеямі, якія адбываліся ў пэўнай 
мясцовасці: « Для фашыстаў па ўсёй Беларусі ІДраша» ; «На Бягомль цішком; 
а з Бягомля бяжком». (ЗДранка -  пасёлак Радашковіцкага раёна, дзе партызаны 
неаднаразова білі фашыстаў; гарадскі пасёлак Бягомль -  цэнтр партызанскай 
барацьбы на Беларусі.) Вярнуліся такія прыказкі: «Не так страшанчорт, якяго 
малююць»; «Будзе і на нашай вуліцы свята».

3 3  Прыпеўка
Беларуская прыпеўка —- высокамастацкі жанр беларускай народнай 

творчасці; прайшоў вялікі і складаны шлях развіцця.
Найбольш трапнае азначэнне жанру знаходзім у манаграфічным 

даследаванні аб беларускай прыпеўцы Г. Цішчанкі: прыпеўка-—«аднастрофная 
лірычная песенька самага разнастайнага зместу якая складаецца з чатырох; 
радзей з шасці або васьмі радкоў па пэўным музычным узоры і выконваецца 
часам як прыпеў да танца». Спрэчным тут можа быць існаванне сярод сучас- 
ных прыпевак шасці- і васьмірадковых. Відаць, цяпер прыпеўка канчаткова 
выкрышталізавалася ў чатырохрадковую форму. Адсутнічае ў прыведзеным 
азначэнні і такая важная рыса; што прыпеўка амаль заўсёды выконваецца пад 
акампанемент музычнага інструмента.

Калі ўлічыць сказанае; то сучасную прыпеўку трэба вызначыць як адна- 
строфную чатырохрадковую лірычную песеньку самага разнастайнага зместу 
якая выконваецца па пэўным музычным узоры пад акампанемент музычных 
інструментаў і часам як прыпеў да танца.

Яшчэнапачаткунашага стагоддзяМ. Багдановічпісаў: «...песні, складзеныя 
з кароценькіх радкоў даўно вядомы і ў Францыі і ў Італіі (гл. «Іспанскія народ- 
ныя песні» ў перакладзе Бальманта). Існуюць яны і ў многіх славянскіх народаў: 
палякаў («кракавякі»), украінцаў ( « каламыйкі» ) ; беларусаў («прыпеўкі») і 
г. д.». У сучаснай жа беларускай фалысларыстыцы склалася такое становішча;



што жанр, які добра вядомы народу толькі як прыпеўка; названы фармальші: 
тэрмінам "частушка” Гэта адзін з самых папулярных жанраў нашых дзён, іо: 
чуйна рэагуе на жыццёвыя працэсы ў грамадстве і асабістым жыцці людзей.

У суровыя гады Бялікай Айчынная вайны прыпеўка, як і савецкая масава; 
песня; стала адным са сродкаў у барацьбе з ыямецка-фашысцкімі захопніка:>о 
Багата складзена прыпевак пра гераічны подзвіг народа; многа твораў прысве- 
чана народным мсціўцам -  партызанам, паланянкам -  дзяўчатам; гвалтоўна вк- 
везеным на каторжныя работы ў фашысцкую Германію. 3 едліва гаворыцца пра 
гітлераўскіх ваяк і іх паслугачоў ( «Самалёт ляціць аж зямля дрыжыць; Гітлер з 
Гебельсам пад мастом сядзіць»); пра рабункі; разбоі; гнеўна асуджаюцца зла- 
чынства фашыстаў. Прыпеўкі заклікалі помсціць ненавісным ворагам і славіл: 
Савецкую Армію; што разграміла гітлераўскую Германію:

Нашы мужныя героі 
Родны край праславілі;
Над рэйхстагам у Берліне 
Чырвоны сцяг паставілі.

4 Апавядальная творчасць

Апавядальная творчасць не такая актыўная; як песня і частушка. Але ў пе- 
рыяд Вялікай Айчыннай вайны на Беларусі актыўным застаецца гістарычнае 
паданне. Яно часам перарастае ў гістарычную легенду, вельмі рэдка ў казку; для 
прыкладу можна назваць «Варажбітку» -  казку пра Гітлера; якая ўзнікла ў пе- 
рыяд Вялікай Айчыннай вайны.

4.1 Паданне
Гістарычныя паданні першапачаткова часта маюць форму сказа -  

аўтабіяграфічнага вуснага расказа; які распаўсюджваецца і ўбірае ў сябе эле- 
менты выдумкі; гэта значыць становіцца гістарычным паданнем у звычайным 
разуменні гэтага слова; ў асобных выпадках -  легендай ці нават казкай.

Як і раней; у наш час гістарычныя паданні звязаны з выдатнымі падзеямі; 
праслаўленымі мясцовасцямі і імёнамі. Аб гэтым сведчаць; напрыклад; шырока 
вядомыя ў Беларусі паданні пра героя-партызана перыяду Вялікай Айчыннай 
вайны Канстанціна Заслонава.

Пра Заслонава вядома многа паданняў заснаваных на фактах; якія сталі ўжо 
гісторыяй. Зразумела; у перадачы гэтых факгаў ёсць тая ці іншая доля выдумкі; 
але ўсе паданні вытрыманы ў духу верагоднасці. Характэрным з'яўляецца па- 
данне «Як Заслонаў у разведку хадзіў»:

«Апрануўся Заслонаў у форму нямецкага генерала і паехаў у Сянно гля- 
дзець нямецкія ўмацаванні. Заходзіць ён да ваеннага каменданта горада:

—  Я начальнік вобласці. Прапаную паказаць умацаванні; размяшчэнне 
немцаў паліцаяў.

Ыу; вядома; нямецкі камендант выцягнуўся ў струнку рад старацца выка- 
наць загад вышэйшага начальства...



Заслонаў аглядзеў усё і паехаў да сваіх партызан. А коччу прыйшоў са сваімі 
партызанамі і разграміў увесь гарнізон».

Ад гераічных паданняў такога тыпу недалёка і да сказаў

4.2 Сказ
У беларускай народна-паэтычнай творчасці асабліва шматлікія і цікавыя ска- 

зы аб Вялікай Айчыннай вайне. Яны простыя і займальныя, заснаваны; як правіла; 
на рэальных фактах, прыкладам чаго можа служыць сказ «Бабкіна чарга»:

«Стаяў недалёка ад нашай вёскі; у Барадзілаўцы; партызанскі атрад. Трэба 
было дастаўляць яму і зброю; і правіянт розны. А перавозіць трэба было цераз 
чыгунку. Ну; а там нямецкая ахова. Кожнага глядзяць. Што тут рабіць? Але пар- 
тызаны прыдумалі.

Была адна бабка пад 70 год. Як што трэба правезці; -  яны да яе. Пасадзяць 
на хурманку -  і перавязе. I да таго ўжо прывыклі; што як толькі трэба нешта 
адвезці; так ідуць да яе:

-  Н у; бабка; табе сёння зноў у нарад. Валяй у Баражзілаўку -  жартуюць 
партызаны.

А бабка таксама смяецца:
-  Я і сама ведаю; што мая чарга.»

4 3  Л е гтд а
У часы Вялікай Айчыннай вайны быў распаўсюджаны і такі жанр апавядаль- 

най творчасці як легенда. Да легенд звычайна адносяць трывала замацаваныя 
ў фальклорнай традыцыі вусныя апавядальныя творы; у аснове якіх ляжыць 
фантастычны вобраз або ўяўленне; звязаныя з гісторыяй працоўных або тлума- 
чэннем розных прыродных і грамадскіх з яў. Легенды — мастацкія творы; але 
дамінантнай у іх з яўляецца не эстэтычная. як у казках, а пазнавальная функцыя.

Беларускія легеыды разнастайныя па тэматыцы. У іх адлюстраваны розныя 
ўяўленні народа; спробы растлумачыць паходжанне сусвету і зямлі; чалавека 
і жывёл; сутнасць розных з'яў прыроды і грамадскага жыцця. Часам у легендах 
адчуваецца рэлігійны ўплыў але ў той жа час многім легендам уласцівы элемен- 
ты стыхійнага матэрыялізму, у іх асуджаецца эксплуатацыя чалавека чалавекам; 
сацыяльная няроўнасць; выказваюцца крытычныя адносіны да рэлігійнага ву- 
чэння. У некаторых беларускіх легендах распрацоўваюцца розныя маральна- 
этычныя праблемы; сцвярджаецца неабходнасць добрасумленных адносін да 
працы; справядлівых і добразычлівьгх адносін паміж людзьмі; але часам гэтыя 
станоўчыя ідэі атрымліваюць рэлігійную афарбоўку.

Нягледзячы на агульную тэндэнцыю затухання гэтага жанру; у часы Вялікай 
Айчыннай вайны ўзніклі легенды пра мужных абаронцаў нашай Радзімы; 
пра партызанскіх камандзіраў Герояў Савецкага Саюза — К. С. Заслонава; 
А. С. Каўпака і іншых.

I ў нашу эпоху паданні; абрастаючы выдумкай; звычайна ўсё больш адыход- 
зяць ад гістарычнай асновы і часам ператвараюцца ў легенды. Такой легендай 
пра Заслонава зяўляецца «Бяссмерце»:



«Расказваюць, што Заслонаў загінуў у Купаваці, але гэта няпраўда; ён 
лывы. Ка_\і яго рані\і; ён схаваўся ў Купавацкім лесе. Ішоў ён там доўга, сем 
лзен і зьпппа)' ка_\я вёскі Леўкава. Зайшоў ён цёмнай ноччу ў крайнюю хат;.
стукае і пытаецца:

— Ці ёсіхь тут хто жывы? Выходзіць з хаты дзядок сівы і кажа:
—  А  хго ты такі будзеш?
—  Я  Заслонаў.
Вынес тут дзядок з хаты старадаўні меч, вывеў каня; даў Заслонаву і кажа:
— Бтдз еш ты пераможцам! Паязджай на захад і гані ворага з нашай зямлі..
I _те б ен толькі з гэтага часу ні зяўляўся -— бягуць ад яго ворагі. Рубіце

; : .. . ..: н т' і т ч : :: зтраляе аўтамата... А  калі ачысцілася наша зямля ад фе-
_ : лт ;  іп т :. : : н. і  знон зоошна жыць народу Заслонаў разам з іншым 
н а р зш н ь зн  зегз.нп зг : ; і : . ; ;  зя6рамі па бою пры Купаваці; стаўжыць на высо  ̂
; ззз_г зез:: _тз з н п  зег : А: I зараз тамжыве».

Гэтая легенда ўзнікла на аснове паданняў аб гераізме Заслонава. Дарэчы 
яе .нгенлагнг: ?ле::енг мае ::: г ашгны характар: «высокая гара бессмяротньг; 
г д ю г  — гзта ззшал вечнай памяці аб героях Вялікай Айчыннай вайны }~ 

г: карола. У :: : : :  г_гг: меназіта рэа,йстычнага характару і заключаецца 
своеасаблівасць большасці легенд заеннага часу.

Па сваёй асноўнан фушсцьй — перадачы выпрацаваных папярэднімі 
накаленнямі пэттіых ведаў або ўяўАенняў —  далегенд набліжаюцца паданні. Але 
кааі легенды заўсёды фантастычныя па зместу і ў сувязі з гэтым маюць адпавед- 
ную паэтыку паданні даюць звесткі аб рэальных асобах і сапраўдных падзеях, 
хапя; натуральна, пры перадачы з вуснаўу вусны аддаляюцца ад першаасновы, 
ксьптцёвы матэрыш\ набьшае у* іх паэтычнучо іктэрпрэтацыю.

Найболып распаўооджаБЫЯ ў  беларускім фальклоры паданні гістарычныя 
і тапанімічныЯ; многія з якіх маюпь гістарычную афарбоўку. 3 вуснаў у вусны 
перадавшйся паданні. Тэма многіх паданняў — барацьба беларускага народа з 
іншаземнымі захопнікамі. Гістарычныя паданні складаюць важную частку бела- 
рускага гераічнага і гістарычнага эпасу.

Гістарычныя паданні; якія ўзніклі ка аснове сказаў а асноўную масу сацыяль- 
на-бытавых паданняў і тым болып сказаў, як правіла; адкідвае як «пярвічны» фаль- 
клорны матэрыял; які нібыта не мае мастацкай каштоўнасці. Гэты пункт гле- 
джання для нас непрымальны; тым боаып, што ў наш час сацыяльна-бытавыя сказы 
і паданні атрымліваюць усё болыпае распаўсюджанне; з яўляюцца адным з вядучых 
відаў сучаснай народна-паэтычнай творчасш. Сапраўды; у наш час многія сказы і 
паданні з яўляюцца лепшымі ўзорамі фа_*іЬк\орныхтвораў Такія; напрыклад; сказы 
пажылыхлюдзей аб цяжкай мінуўшчыне. сказы і паданні аб Вялікай Айчыннай вай- 
не. Яны вызначаюцца глыбінёй і займа_п>насцю; важнасцю жыццёвага матэрыялу.

4А Вусны ярасказы  і апавяданні
Значную цікавасць прадстаўляюць вусныя расказы. У іх адбіліся і лёс рэаль- 

ных герояў і «біяграфія» часу; і эстэтычныя погляды народа. У гэтага жанру



асаблівыя адносіны да рэчаіснасці; асаблівыя шляхі раскрыцця праўды жыц- 
ця. Напрыклад, аб подзвігу абаронцаў Брэсцкай крэпасці-героя расказваецца 
ў многіх творах літаратуры і мастацтва. Мільёны людзей зведваюць ўласнае, 
неадольнае жаданне самім пабываць на яе свяшчэннай Зямлі; выйсці на бераг 
Заходняга Буга, пастаяць, падумаць; пагаварыць з крэпасцю; як з жывой істотай.

Гераічны характар беларуса, не зламанага ніякімі выпрабаваннямі, раскры- 
ваецца ў многіх вусных расказах. Аб ступені іх распаўсюджанасці можа свед- 
чыць такі факт: пісьменнікі А. Адамовіч; Я. Брыль; У Калеснік зад}ліалі ства- 
рыць кнігу аб беларускіх Хатынях; асноўны змест якой — дакладна запісаныя 
імі вусныя расказы тыхлюдзей; што якімсьці цудам выратаваліся ад фашысцкага 
расстрэлу ці не былі спалены жывымі. Стваральнікі кнігі пабывалі ў многіх раё- 
нах Гомельскай; Гродзенскай; Віцебскай і іншых абласцях Беларусі. Сотні муж- 
чын і жанчын расказвалі ім кожны пра сваю трагедыю; пра страшны лёс сваёй 
сям% сваіх аднавяскоўцаў. Каб запісаць усё гэта; спатрэбіліся многія кіламетры 
магнітафоннай стужкі.

У вусных расказах з бязлітаснай праўдзівасцю паведамляецца аб заплана- 
ваных гітлераўцамі масавых знішчэннях жыхароў Беларусі. Ідзе выкрыццё фа- 
шызму ў самых страшныхяго праяўленнях. Гісторыя шматпакутнай беларускай 
зямлі дала для гэтага багаты матэрыял, «Многія расказы не проста праўдзівыя; 
а нават пужаюць сваёй бязлітаснай праўдай»; — пішуць аўтары.

Гісторыя беларускіх Хатыняў адлюстраваная ў вусных расказах; свед- 
чыць: жыве і вечна будзе жыць у памяці народа як вялікі подзвіг і адначасова 
як найвялікшая трагедыя -  мінулая вайна, яе ўрокі забываць небяспечна. Ан- 
тыфашысцкая накіраванасць вусных расказаў -— адна з важнейшых прычын іх 
папулярнасці. Творы; якія разглядаюцца; самымі цеснымі сувязямі звязаны з 
сённяшнім днём, Для сусветнай грамадскасці задачы барацьбы з фашызмам; які і 
зараз утойвае ў сабе пагрозу жыццю на Зямлі; як і раней; вострыя і злабадзённыя.

У сучаснай беларускай прозе значнае месца займае вуснае апавяданне. 
Збіранне і вывучэнне вусных апавяданняў дало магчымасць выявіць іх асноўныя 
жанраўтваральныя прыкметы.

Вуснае апавяданне — гэта расказ пра падзеі вялікага грамадска-палітычнага 
значэннЯ; сведкам або ўдзельнікам якіх быў сам расказчык. У ім захоўваецца 
гістарычная праўдзівасць; дакументальная дакладнасць; матэрыял мае вялікую 
ідэйна-эстэтычную; выхаваўчую і пазнавальную каштоўнасць. Нездарма вучо- 
ныя называюць творы гэтага жанру «чалавечымі дакументамі»; сведчаннямі аб 
жыцці людзей.

Вусныя апавяданні невялікія па аб ему і расказваюць аб фактах і з'явах, што 
захаваліся ў жывой памяці народа. Бытуюць яны ў народзе здаўна; як асэнса- 
ванне канкрэтных падзей; яго гісторыі; аб чым сведчаць асобныя запісы; зробле- 
ныя да Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі; Вялікай Айчыннай вайны.

Як правіла; апавяданні запісваліся і публікаваліся разам з іншымі 
празаічньші жанрамі фальклору. Сам факт увагі да іх пэўным чынам указвае на 
жыццяздольнасць гэтага віду народнай творчасці.
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Упершыню да сістэматычнага вывучэння вуснага апавядання як крь 
пазнання духоўнага свету і эстэтычных густаў народа звярнуліся савецкія 
чоныя. Пачынаючы з 20-х гадоў вядзецца работа па збіранню і даследав 
гэтага жанру.

Вусныя апавяданні маюць свае адметныя заканамернасці: сціпласць з 
к_\адайня; прастата пабудовьц канкрэтызацыя часу і месца дзеяння. Атмасф 
верагоднасці таго; што адбываецца, узнікае ў значнай ступені дзякуючы рэ 
най геаграфіі падзей і дакладнаму адлюстраванню фактаў.

У вусных апавяданняхуказваюцца геаграфічныя назвы, месцы баёў раскі 
ваецца пра камандзіраў і байцоў партызанскіх атрадаў. Ім не ўласцівы лірычнш 
адстугь\енні; разгорнутая экспазіцыя і доўгі эпілог. Складаюцца яны з адна~ 
або некалькіх эпізодаў лагічна звязаных паміж сабой; і складаюць адзіную кану 
апавядання; якое аднаўляецца ў строга храналагічнай паслядоўнасці.

Канкрэтны жыццёвы матэрыял; пакладзены ў аснову вусных апавяданн~” 
Вялікай Айчыннай вайны, незвычайна разнастайны. Успаміны народнні 
мсціўцаў даюць шырокае ўяўленне аб дзейнасці беларускіх партызан; аб 
гераізме; аб «рэйкавай вайне»; якую яны вялі, аб іх жыцці і 6ыце; аб це: 
най сувязі з мясцовым насельніцтвам. У іх адлюстроўваюцца першыя : а 
пагранічнікаў бессмяротны подзвіг народных мсціўцаў дапамога мірнаг: 
насельніцтва сваім абаронцам, расказваецца аб зверствах фашыстаў на 
акупіраванай беларускай зямлі.

Але першараднае месца ў іх заўсёды займае вобраз абаронцы роднай з ям_ 
народнага мсціўца. Гэта вызначае ідэйна-мастацкую своеасаблівасць жанру.

Адбываецца працэс цыклізацыі вусных расказаў вакол аднаго героя, пат 
тызанскага атрада; крэпасці; горада, вёскі. У шмат якіх творах называюцп: 
сапраўдныя імёны байцоў камандзіраў жыхароў гарадоў і вёсак; гаворыцца а: 
іх мужнасці і гераізме, праяўленыху баях з ворагамі нашай Радзімы.

Шэраг твораў прысвечаны абаронцам Брэсцкай крэпасці; легендарньс 
партызанам К. Заслонаву С. Каўпаку ці такім менш вядомым героям; як Іва? 
Грунін. Аб яго жыцці; партызанскіх справах і апошняй няроўнай жорсткай су- 
тычцы з фашыстамі расказваюць баявыя таварышы і жыхары в. Антонаўка Гс- 
мельскай вобласці.

Цэльнасць і значнасць вобраза героя прадвызначана яго непарыўнап 
сувяззю з лёсам усяго беларускага народа. Так; у адным з апавяданняў 
запісаным ад Івана Сямёнавіча Сіпчука, малюецца гераічны характар бе- 
ларускага селяніна Мікалая Амельянавіча Аліпьц члена КПЗБ; аднаго з 
арганізатараў партызанскага атрада імя Варашылава на Брэстчыне. Расказ- 
ваючы пра яго партызанскую дзейнасць; аўтар захоўваўхраналагічны прын- 
цып аднаўлення падзей: «Пачалі збіраць зброю; — успамінае I. С. Сіпчук. — 
Сабралі каля 20 вінтовак; 15 кулямётаў У сакавіку звязаліся з групай ва- 
енных. Адзін з іх — Васіль Грабнёў — стаў камандзірам партызанскага 
атрада імя Варашылава. Першая аперацыя; у якой было знішчана болып 
за трыццаць немцаў адбылася па дарозе ў Радзеж. У гэтым баі Аліпа быў



цяжка ранены». Паступова перад намі ўзнікае вобраз чалавека; які вынес за 
сваё жыццё мноства горкіх узрушэнняў, але застаўся мужным барацьбітом 
за народнае шчасце, які самазабыўна служыў краіне і ў цяжкія дні ваеннага 
ліхалецця.

У час экспедыцый выкладчыкаў і студэнтаў філалагічнага факультэта 
Белдзяржуніверсітэта было запісана апавяданне і самога легендарнага героя- 
партызана. Сціпла і стрымана расказвае Мікалай Амяльянавіч пра сваё жыццё, 
пра сваіх баявых таварышаў Знешне яго апавяданне суровае і лаканічнае, але 
адчуваецца ў ім глыбіня пачуццяў усхваі\яванасць. Заканчваючы свае ўспаміньц 
былы партызан гаворыць: «Так у баях і цяжкасцях дажылі мы да 1944 года, да 
вызвалення. Радасна і балюча было глядзець на вызваленую зямлю; на папялішча 
адвёскі».

Ніколі не забудуць народныя мсціўцы Брэстчыны свайго таварыша па зброі 
мужнага героя-камсамольца Фёдара Маруду. Былы партызан В.Н. Пехцераў 
успамінае: «У адньш з баёў Фёдар Маруда быў цяжка раненьц але нягледзячы 
на гэта працягваў бой. Заўсёды буду памятаць мужнасць гэтага чалавека. Аі\е 
не давялося дажыць да перамогі майму таварышу. Варожая куля скасіла яго ў 
адным з баёў за вёску Ланская».

Устаноўка на дакументальную дакладнасць быццам не дазваляе «расквеч- 
ваць» успаміны аб суровых, псіхалагічна напружаных падзеях разнастайнымі 
вобразнымі сродкамі. Аднак ёсць у сабраных матэрыялах творьц якія харак- 
тарызуюцца яркай мастацкай выразнасцю. Такія ж; напрыклад; успаміны пра 
беларускую гераіню Вольгу Абрамук; юнага камсамольскага сакратара з в. 
Вялікарыта Брэсцкай вобласці; загхісаныя ад яе маці; Таццяны Пятроўны Абра- 
мук. Расказ яе поўны лірычнасці; авеяны гарачай мацярынскай любоўю; адзна- 
чаны яркай мастацкасцю; эмацыянальнай выразнасцю.

Апавяданне вядзецца ў давяральнай манеры; расказчыца часта звяртаецца 
да слухачоў робячы іхяк бы сведкамі падзей; уцягвае ў працэс суперажывання. 
Перад намі не бясстрасны пераказ; а драматызаванае ўваскрашэнне перажыта- 
га. 3 апавядання вырысоўваецца і маральны воблік самой расказчыцы; якая ў 
цяжкі час горда і незалежна вядзе паядынак з ворагам.

Расказчыца выкарыстоўвае вобразную эмацыянальную мову; ласкальныя 
суфіксы; перадае дыялогі. Пры гэтым яна каменціруе жэсты; міміку ўдзельнікаў 
што сведчыць аб элементах псіхалагічнага аналізу.

Аналіз беларускіх вусных апавяданняў паказвае; што ім уласцівы глыбокі 
ідэйны змест; адбор фактаў імкненне да строгай праўдзівасці; выкарыстанне 
эмацыянальнай народнай мовы.

Як правіла; усе вусныя апавяданні носяць сацыяльна-палітычны характар. 
У іх дамінуюць матывы нападзельнага адзінства народа і Радзімы ў самаадда- 
най барацьбе за свабоду. Яны ўваскрашаюць не толысі подзвігі; выключныя 
па свайму маштабу але і гераічныя ўчынкі; здзейсненыя «радавымі гісторыі» 
ў іх штодзённай барацьбе з ворагам. Усе гэтыя апавяданні падобныя ў жан- 
равых адносінах. Іх аб ядноўвае рэальная жыццёвая аснова. Значнае месца ў



гелгг тскім фальклоры перыяду Вялікай Айчыннай вайны займаюць творы а:
фашысдкіх злачынствах.

Беларускія пісьменнікі А. Адамовіч; Я. Брылв, У Калеснік запісам цьпл 
втсных анавяданняў «Я  з вогненнай вёскі...». Гэта расказы нямногіх сведкат 

л г : вярнуліся «з таго свету»; вьшадкова ўцалелі ад фашысг:-_ 
тарстпгяў- Прайшло шэсць дзесяцігоддзяў пасля вайньц але народ памятае аб во~ 
гаенныхХагынях, 3 пранікнёнайпраўдзівасцю апавядаюць людзі пра варварскш 
злачык стзы <Ьашызмт.

? : : іл :іянлл::: : :іла такіхуспамінаўвя,\ікая. Мінулае ўпамяцірасказчыкг 
лзлтвае : т і : . : :': івтс якы быццам зноў вяртаюцца туды; у палаючую ве-
ску. Нірддка кожнае : .л : а л-'̂ я іх — боль, пакута. Аўтары адзначаюць; што рас-

яаста перапыняюнца плачам і долтімі паўзамі.
Не :ті : і : агыаь сзанго сына А_\ена Іванаўна Булава з в. Слабада Гомелі-

ооды во. Тоаькі жрыжнуу ен: «Мамко!..» Заканчвае яна вывадамі горкага і 
: : : : : : : :  т : -лт т Гвтя іверв: : : л .  а нелюдзі. Гэтанелюдзі былі, гэта —

? асназ _р’~ ::: : . :т. Азтлінв: Сямёнауны Івановай з в. Баранава каля По■ 
,.%ацжа.у перапыБжгрр доўтімі наўзамі, алеяна не плача, стрымліваецца; быццаі-і 

::таення : :_.г . зні"тваск-рэсідьупамяціперажытае:
« Вядупь к яме. А болыпы мальчык:

3 вмснвнт : . 1Г :: сввіс т Мсіна» адлюстравана нязломленасцв

: сввега Г :т :::::т ::.::_  : тварваўся карны атрад немцаў Азвярэлыя аку-
няннві нвл _ •: :_:. ы : сі-:м_ лопыт сяляк аб партызанах. Аднак старыя :
жанчыны не пакарыдісж вораіу. Сівы се_\янін Ганчарэвіч; чыя дачка змагалася т

будае біць да тон парьц пакуль не будзе нів однага на нашай зямлі!» Не скарыўся 
ііілераўцам і  сіары Маклак. Калі расстрэльвалі абодвух; яны сказалі; звяртаю- 
явіс: _.: нсс :_ : Ілзіне нялвнтайдесяўсе — і старыя; імалыя — насмяротнуь: 
бітву супраць фаміысхаў. Памаганце нашым братам-партызанам. Калі няма ў вас 
п 'т я с  т п : Т :  іх сзввмі нт.птм- , Бёска бьыа спалена.фашыстамі.

Гэты хвор—  яркае сведнанне бессмяротнага духу народа-змагара.
У вусных апавяланнях аб нямецкіх злачынствах гучаць не толысі ўрокі 

.. п-плата пл : тт : к на т л н  пралтяцце вайне. I ў нашы дні яны зяуляюцца 
з с стт ап зсгояй с\тір-аііь агрэсіўна настроеных сіл.

:м :п  . т п л п  Г л м в т  ўспаміны найбольш поўныя, эмацыянальныя. Я л

□н вобысці. «Хацеў 6едненькі; праскочыць; а яны яго —  раз! — у грудз:

:нь*п, не ор ам й ц е!
- На ружах зе а а ... Не помню болып нічога... Ачуцілася ў яме.

Іолькі оліснуча, агонв. таю..»

пагпызанллт атгалве ліесзка : ссгла ллае ў твар катам: «Яна біла вас; сабак,:



Сярод вусных апавяданняў сустракаюцца і творьі, дзе прыкметна прысут- 
насць элементаў выдумкі Прыным многія з іх маюць рысы легендарнага харак- 
тару. Але легендарнасць тут ужываецца не ў традыцыйным, а ў сучасным сэнсе. 
Гэта; паводле азначэння А. Квяткоўскага, расказ «аб нейкай выдатнай падзеі ў 
жыцці грамадства або выдатным учынку асобнага чалавека» .

Так; у многіх вусных апавяданнях расказваецца пра беларускага селяніна; 
які завёў фашыстаўу багну і сам загінуў.

Бось як аб гэтым расказваецца ў апавяданні; запісаным ад мужа і жонкі 
Вераб евых: «Аднойчы немцы ішлі ў лес на аблаву. Аднаго жыхара вёскі 
Рагозіна прымусілі паказваць дарогу да партызан. Стары завёў ворагаў у балота 
і сам загінуўразам з імі».

Вядома; што подзвігі такога роду — сапраўдны факт. Аб гэтым сведчаць 
дакументы гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Магчыма дапусціць; што ў свой 
час першы расказчык праўдзіва абазначыў не толькі вёску адкуль родам ста- 
ры; але і яго прозвішча. Але паступова твор адрываўся ад першапачатковага 
выканаўцы. У наступным пераказе імя старога было забыта; падрабязнасці; 
дэталі сапраўднай падзеі сцерліся ў памяці; і апавяданне; страціўшы дакумен- 
тальнасць; наблізілася па сваёй жанравай прыродзе да падання або легенды. 
Такі пераход з адной жанравай разнавіднасці ў другую вельмі характэрны для 
працэсу фалькларызацыі. Гэты працэс адчувальней за ўсё праяўляецца ў цы- 
кле беларускіх вусных апавяданняў пра Канстанціна Заслоыава; якія будуюц- 
ца не столькі на перажываннях і разважаннях героя; колькі на яго дзеяныях; 
выдатных учынках.

Абапіраючыся на традыцыйны фальклор; выкарыстоўваючы новыя сродкі; 
народ надзяляе любімы вобраз Нацыянальнага героя побач з мужнасцку рашу- 
часцю; адвагай; удаласцю; кемлівасцю — нават бессмяротнасцю.

НапрыклаД; у «Бяссмерці» апавядаецца пра цудоўнае выратаванне ле- 
гендарнага Заслонава. Не парушаючы знешняй праўдападобнасці (месца 
гібелі абазначана дакладна —  в. Купаваць); расказчык тым не менш шырока 
выкарыстоўвае матывы яўна фантастычнага; казачнага плана. Так ствараецца 
фальклорная сітуацыя.

Вобраз Заслонава інтэнсіўна праходзіць працэс ф альклар ыз ацыі. 
Апавяданні пра яго набылі ўстойлівасць сюжэтаў: ён з'яўляецца на базары; 
гандлюе рознымі таварамі; яго цікавіць збор патрэбных звестак і сувязь з 
насельніцтвам; якое мела вострую патрэбу ў падтрымцы.

Прыведзеныя прыклады сведчаць; што перад намі вобраз народнага героя; 
распрацаваны па законах фальклору. Як і ў традыцыйным фальклоры; дзеянні 
цэлага калектыву масы пераносяцца тут на вобраз героя. У працэсе развіцця 
гэтыя вобразы страцілі канкрэтныя гістарычныя рысы і напоўніліся шырокім 
абагульняючым сэнсам. Немалаважную ролю ў вусным апавяданні адыгрывае 
вобраз самога расказчыка. Ён неаддзельны ад апавядання і выстунае то як аба- 
ронца Брэсцкай крэпасці; то як пагранічнік; народны мсціўца; як сведка стра- 
шэнных фашысцкіх злачынстваў на беларускай зямлі.



Непасрэдны ўдзельнік ваенных падзей вядзе расказ у форме мана. 
га ал першай асобы. Адкідваючы малазначныя дэталў расказчык усю ўваг 
скашіэнгроўвае на чалавеку на групе асоб. У сваім маналогу-апавяданні 
Імхнепца расказаць убачанае і перажытае, у першую чаргу аб чалавеку які 
аса5.алва блізкі і дарагі, чый воблік, унутраныя духоўныяякасці служаць ямупр:-:- 
кіадалк У гэтым вьшадку праўда жыццёвага факта прапускаецца расказчыкл 
пгаз асабістае ўспрыняцце, дукпсі і пачуцці. Аліавядальнік адбірае факты, расказ 
з : :  :-  : - г.алгабязнасііі, а то.ські тое, што. наяго думку будзе цікава для слуха::

Галоўнае для расказчыка — перадаць усё як бььш, выклікаць спачуванн:
: : ланесп: ўвесь драматызм апісваемых падзей. Пры гэтыш]
ч а т  раскрмваедца і  воблік самога расказчыка, які ў цяжкі для краіны час| 
змагайся з ворзгам.

П ::: . пгьшарошваць сваё апавяданне нейкімі моўньа ..
:..: : : : ;  а...  а; сластаткова зладжаная, сустракаюпа.
пегагь:::. сгь - е ;• :::.; нчаньаз : газы лоўгія пагзы, якія суправаджаюцца плача:. 
ална-станнымі зваротамі

ВосЬу напртсінад, атвяданне Кацярыны Данілаўны Крот з в. ЛазгіІ 
Камакаввдкагараёна Гомедьскай вобласці пра тое, як палілі яе родную вёску: 

Ну яў той  дзень— У  мяне сястра была і бацька, маці не было. Мы жыл: 
ўтраіх—

>..Не магу я расказваць— (плача). Тадыя з сёстрамі была на рабоце. Страль- 
: і : л . г ь : . : : :  Сльпгьз: :  : .; _ ь сггальба адкрылася. Мы прыйшлі дамоў...

Вось характар —  гаьарыгз не маіу» .

Зак~кючэнне

Стан нгроднай : :  : ::: г ' Айчыннай вайны сведчыць аб
вжмкай жыццяздоль гсісі зтснгтг гпгзялгння. Яно прадуктыўна развіваецца 

нашы дні, адыгрываючы значную выхаваўчую ролю ў жыцці народа. 
Ііікгвасць да вускага : п : : - " н ::  :_кых творцаў выклікана жаданнем 
асэнсаваць вопыт такіх грандыёзеых палзей, як Вялікая Айчынная вайна, 
гаскрыць яскравы вобраз згнн.н нпы роднай зямлі, які працай і кры-
вёй заваяваў перамогу.

Гераічны перыяд Вялікап Айчыннаі: вайны вельмі багаты вуснай на- 
роднай творчасцю, як і ўся наша эпоха. Мужная барацьба нашага народа су- 
праць гітлераўцаў дала вельыі багата ыэйнага і сюжэтнага тэматычнага ма- 
тэрыш\у для развіцця беларускага фальклору. Фальклорныя экспедыцыі 
Інстытута мастацтвазнаўства этнаграфіі: фальклору Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта, педуніверсітэтаў нашан рзспублікі сабрам вялікую колькасць пе- 
сень і частушак, казак і легенд, пагазорак I загадак, сказаў і былін, у якіх народ 
наш выказаў гнеў і нянавісць да фгшыспкіх захопнікаў веру ў перамогу апеў 
свой гераізм у барацьбе з драпежным ворагам.

Асабліва багатым у Беларусі з яў\яецца партызанскі фальююр. Вялікая 
колькасць песень створана ў час нямецкай акупацыі Беларусі пра фашысц-



кую няволЮ; пра ўгон моладзі на нямецкую катаргу пра цяжкае; невыноснае 
жыццё паланянак у праклятай гітлераўскай Германіі; пра барацьбу байцоў і 
афіцэраў Савецкай Арміі з немцамі; пра «рэйкавую вайну» нашых слаўных 
партызан; пра гераічнае змаганне камуністау камсамольцаў і піянераў з 
фашысцкімі захопнікамі. У фальклоры перыяду Айчыннай вайны вельмі 
пашыралася сатыра; якая накіравана была супраць ворага. Пры гэтым ча- 
ста ўдала ў сатырычным плане перарабляліся папулярныя песні «Сіненысі 
скромны платочак»; «Кацюша»; « I  хто яго знае» і іншыя; у якіх бязлітасна 
бічаваліся фашысты-фрыцы. У песнях і частушках; казках і анекдотах ство- 
раны вобраз фрыца; нахабнага і некультурнага; жорсткага і палахлівага; дра- 
пежнага і ліслівага. Ёсць у нашым фальклоры перыяду вайны песні і казкі; 
у якіх сатырычна высмейваюцца гіодлыя здраднікі; нямецка-беларускія 
нацыяналісты; што прадаліся ворагу.

Такім чынам; зыходзячы з меркаванняў і выказванняу аналізу і 
характарыстыкі твораў народнай творчасці; прыходзім да высновы: фальклор 
Вялікай Айчыннай вайны меў велізарны ўплыў на абуджэнне ў беларускага на- 
рода патрыятычных пачуццяу мужнасці і гераізму гонару за воінаў і партызан; 
якія абаранялі краіну.

Ёсць горкая памяць у маёй зямлі. Дый як іначай; калі кожны трэці жыхар 
Беларусі загінуў у апошнюю вайну. А колькі ў зямлі брацкіх магіл. Першай 
прыняла яна ўдары ворага і гераічна змагалася з ім; пакуль знішчальньі каток 
вайны не перакаціўся за мяжу. Канцлагеры; дзе кожную хвіліну для кагосць 
навекі згасаў свет; і шыбеніцы; і расстрэлы. І; у лясах; амаль чатырыста тысяч 
чалавек пад ружжом; якія да канца; часам цаною жыцця адстойвалі ад ворага 
чысты водар Радзімы, I жонка была гатовая аддаць мужа; а матка паслаць 
сына ў полымя. I пайсці за імі. На 6ой; на прарыў блакады. Дзеля таго; каб 
зберагчы ўсё тое; аб чым я ўжо казала: волю; веру Бацькаўшчыну. Каб спу- 
стошаная вайной краіна ажывілася працаю тых; хто выжыў і перамог; заз- 
зяла радасцю і святлом; заквітнела садамі і здзіўляла цудоўнымі будынкамі; 
зашумела нівамі; зазвінела адвечнай і неўміручай нашай песняй .

Яны; гэтыя мае дзяды і бабулі; біліся; каб зберагчы і пасля ўпрыгожыць 
маці нашу зямлю; гэтыя азёры і нівы; сівыя пушчы і светлыя воды; курганы 
продкаў старадаўнія і новыя кнігі; песню сваю і слова; веды свае — усё; што за 
тысячагоддзі яны стварылі.

Старадаўні прынцып; які прыйшоў аднекуль; але; перафразаваны; навекі 
стаў нашым: людзям — душа; жыццё —  свайму дому сэрца — жанчыне; го- 
нар — нікому.

Пранікнецеся любоўю да маёй роднай Беларусі; людзі. Велічная і гордая; 
яна таго вартая!
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Студэнтка факультэта тэхналогіі 
і тэхнікі лясной прамысловасці (ТТА П )

За ўдзел у рэспубліканскім конкурсе «Аўтограф» атрымала /ўыплом I ступені 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусьу намінацыі « Публіцыстыка».

Кіраўнік: Савіцкая Н. Я., ст. выкладчык кафедры беларускай мовы

Дарогі болю

Кроў у жылах стыне. Слухаеш і маўчыш...

Уступ
Дзяўчынка і матылгк

Дзяўчынка бесклапотна бегала палузе. Яна збірала кветкі і насалоджвалася жыц- 
цём. Бязвоблачнае неба дарыла радасць. I раптам незвычайны матылёк прыцягнуў яе 
ўвагу. Яна яшчэ ніколі такога не бачыла. Вялікі; з адмысловым малюнкам на крылцах, 
матылёк здаўся незвычайным. I яна сама; як матылёк;імкнулася за ім; хацела злавіць

і паказаць дома. Матылёк нібы гуляў 
з дзяўчынкай, то апісваючы роўныя 
круті вакол яе; то ўзнімаючыся да сон- 
ца. Часам ён садзіўся на кветку складаў 
свае яркія крылцы і рабіўся нябачным. 
Тады смутак напаўняў маленькае сэрца. 
Але хутка зноў прыходзіла ажыўленне, 
калі дзяўчынка бачыла імгненныя рухі 
матылька.

Луг быў любімым месцам дзяў- 
чынкі. Тут расла маладая і даволі моц- 
ная бярозка. Менавіта ёй дзяўчынка 
расказвала пра свае самыя запавет- 

ныя жаданні; дзялілася скрухай і заўсёды адпачывала ў час паўдзённай летняй 
спёкі. Нягледзячы на свой узросц маладая бярозка была досыць вялікая і шчо- 
дра дарыла прахалоду сваёй маленькай сяброўцы.

Аматылёктымчасамусё кружыў над лугам; усё болыд і больш зачароўваючы 
дзяўчынку. Лунаў над стракатым лугам з яго сакавітай зелянінай, водаром кве- 
так і маўклівай бярозкай.

Змораная бясконцай беганінай, дзяўчынка прылегла пад ценем сваёй 
бярозкі і ўсміхалася шчодраму сонцу. На душы было так лёгка-лёгка. Хацелася 
дарыць шчасце кожнаму сустрэчнаму дапамагаць у працы.

Нават нарастаючы свіст не прьпцпнуўўвагі; не выклікаў трывогі.
Безліч снарадаў паляцела на зямлю. Увесь луг ператварьгўся ва ўзаранае 

поле. Зямля застагнала ад болю; здзекаўі несправядлівасці...



Гэта пачалася вайна... Самая вялікая і самая страшная; што перайначыла 
людскія мары і спадзяванні; прынесла невыносныя пакуты.Што чакае напе- 
радзе? Якія дарогі давядзецца прайсці? Ці гэта будуць дарогі; павыгрызаныя 
гусеніцамі танкау здратаваныя і ўтаптаныя імі; падзяубаныя бомбамі? Ці гэта 
дарогі з тысячамі бежанцаў і адступаючымі чырвонаармейцамі на ўсход; а по- 
бач чорныя каміны спаленыххат; зламаныя прысады...

Дарога першая 
Ч аты ры  бярозкі

Жыве ў вёсцы Лучайцы простая вясковая жанчына -  Пачопка Валянціна 
Нікандраўна. Цяжка ўявіць сабе; што калісьці перажыла яна ў сваім жыцці. 
Цуд; што засталася жывою; але ж якое гаротнае 
яе жыццё! Калі Вы даведаецеся; што з усёй сям'і 
Бог выратаваўяе адну; вы зразумееце; што гэта 
сапраўды так.

Трагедыя гэта здарылася ўлютым 1943 года...
... Дзесьці за два тыдні да трагічных 

лютаўскіх падзей бацька адправіў Валянціну 
да роднай цёткі ў вёску Валодзькава; што 
каля Гатаўшчыны. Валянціна дапамагала ёй 
па гаспадарцы; хацела крыху падзарабіць 
сабе і сяы і на жыццё. А дома застаўся баць- 
ка -  Нікандр Іванавіч; маці -  Алена і малень- 
кая л л-.тка Фаіна; якой на той час было
"сяго восем гадбў. •

У хату да бацькі ўжо даўно па начах 
каведваліет^йартьізаны: ~~ ;для іх , пяклі хлеб.
1 вось які
кадказаў нзяных візітах партызан. Немцы з паліцыяй наляцелі
на вёску рйітоўна; раніцай. Адразу акружылі хату Нікандра; увайшлі ў дом 

загадалі ўсімчленам ёшй^^строіцца. Дасталі спіс сямЧ; праверылі па га- 
ловах -  цатыры душы; усё сходзіцца. Пасля кароткага прысуду за сувязь з 
партьізанамі сталі страляць прама тут -  у хаце. Забівалі па чарзе: бацьку; 
маці; маленькую дзяўчынку... Чацвёрты чалавек у хаце -  жанчына -  пачала 
галасіць; яна снрабавала растлумачыць немцам; што яна зусім ні пры чым; 
нават не радея гэтай сяы!і Але немцам было ўсё роўна. Прагучаў стрэл -  і 
:канчына была забіта.

Такужо здарылася; што яшчэ вечара.м Сапрон Варвара зусім выпадкова за- 
йшла ў гэтуіатўдідапрасіл^^^^^^^раначаваць да раніцы. Вось так замест 
Валянціны загінула зусім іншая жанчына.

Калі Валя даведалася пра бяду; яна пешшу пайшла дадому. Ішла доўга; бо 
пачалося разводдзе. Ля хаты яна ўбачыла толькі брацкую магілу дзе вяскоўцы 
закапалі расстраляных...



Дзяучыне не заставалася ніякага выбару: яна пайшла ў Залессе ў валас- 
шга ўправу, дзе і сказала; што здарылася. Дзіўна; але ў гміне да Валянціны 
алнесліся зусім абыякава. Дасталі спіс сям'і; праверылі: было чатыры 
лш ы , расстраляна чатыры. Махнулі рукою: «Ты нам ўжо не патрэбна.
Ілзі. жыві; радуйся... »

Так Ва_\янціна Нікандраўна засталася жыць.
Ва.’іЯнціна Нікандраўна дагэтуль носіць у памяці вобразы мілых бацькоў і 

сястрычкі Фані; што загінулі ў лютым 1943-га. А за вёскай, метраў за пяцьсот; 
у чыстым пом стаіць помнік на месцы трагічнай гібелі сям’і Мірош, I растуць 
кадг ;аго чатыры бярозкі. I верыцца; што радуецца душа Нікандра з-за таго; што 
ў ттю жахлівую раніц)г не аказалася Валянціны дома.

Дарогадругая 
Трагедыя сям’І

У  сакавіку 194? года ў вёсцы Сасноўка адбылася яшчэ адна траге- 
дыя. Сяы’я  Жука Уладзіміра Ігнатавіча б ь ! д і і _ 2 0 - г а | о -  
вы сын Мечыслаў знаходзіўся ў партызанах. Сям?ю ратавала тое; што ў 
немцаў пакуль што не было локазаў дзе канкрэтна знаходзіцца іх беглы 
сь:н Атрылюлася так. што ў адну з начэй партызаны выпадкова трапілі ў 

: ы - А : : :  ны 5гарэлымі рукамі; Мечык выжыў і здолеў дабрацца
да р однай хаты каб тут знайсці свой прытулак. Бацькі яго схавалі і пата- 
емма аячы ді. Аднак нейкім чынам немцам далажылі аб гэтым; магчыма; 
н е п а  з мясцовых.

Сыывідкілі ранкам немцы раптоўна наляцелі на вёску і сагналі да хаты 
Ыгадзтыра Жука амыль усіхжыхароў. 3 хаты вывелі ўсю сям ю; знайшлі і схава- 
ныы МечысАава. Прысуд быў кароткі і жорсткі: усіх членаў сям'і выводзілі па 
_з а чылавекі: расстрэльвалі ў паветцы на вачах аднавяскоўцаў і Мечыслава (яго
немды не чапалі).

Пасля гэтай карнай акцыі акупанты забралі з сабой Мечыка і адвезлі яго ў 
ІАыбсхае, дзе пасля допытаў і катаванняў ён бьгў расстраляны ў двары Бераз- 
ветхага манастыра; на тэрыторыі лагера для ваеннапалонных.

Месца пахавання сям'і Жука Уладзіміра зараз згублена і пакуль што невядо- 
ма лак.ладна; дзе магла знаходзіцца брацкая магіла.

2 сакавік)т 1943 года ў в.Сасноўка расстраляны за сувязь з партызанамі:
Жух Уладзімір Ігнатавіч; 48 гадоў
Ітс.ж А_\яксандра Усцінаўна; 45 гадоў
Жск Віктар Уладзіміравіч; 23 гады
Жук Часлава Уладзіміраўна; 13 гадоў
Жук Ксенія У\адзіміраўна; 8 гадоў
Жук Вагдалена; 30 гадоў
Пасгля допытаў ў Беразвецкім лагеры смерці быў расстраляны 
Жук МечыслаўУладзіміравіч; 20 гадоў



Дарога трэцяя 
Глыбоцкае гета

То ціха плакала, то галасіла наўзрыд 
скрыпка. Буйныя кроплі дажджунібы слезы 
капалі на кветкі, якія палымнелі ля паста- 
мента помніка-абеліска. Плакала прырода, 
плакалі людзі, не хаваючы слез, не саромя-  

чыся сваіх пачуццяў.Аскрыпач, скіраваўшы 
позірк удалячынь, выводзіў жалобную 
яўрэйскую мелодыю, пераносячы кожнага ў 
думкахутой трагічны жнівень 1943 года.

2 ліпеня 1941 года немцы ўвайшлі ў мястэчка Глыбокае. Страх і жах ахапілі 
насельніцтва. Дзесяткі і дзесяткі гадоўжылі тут дружна беларусы, яўрэі, палякі.

Нямецкія ўлады перш за ўсё патрабавалі здачы хлебных лішкаў. Кожнай 
сям'і, незалежна ад колькасці яе членаў дазвалялася мець пры сабе толькі 20 кг 
(мукі, зерня).

Астатні хлеб на працягу некалькіх гадзін трэба было несці ў магістрат. Жа- 
ласную карціну ўяўляла вялізная чарга, у якой было многа людзей, якія прынеслі 
«лішкі» ў 3-5 кг.

Нямецкія ўлады жорстка кантралявалі выкананне гэтага загаду. У Ошара 
Гофмана ў час праверкі было мукі больш за устаноўленую немцамі норму. За 
гэта «злачынства» забралі яго з жонкай; дзяцей і старых бацькоў. Іх павялі за 
горад, прымусілі выкапаць сабе магілу і ўсіх расстралялі.

Гэта злачыннае знішчэнне цэлай сям'і жахліва ўразіла ўсё насельніцтва Глы- 
бокага.

Такое ж пакаранне пагражала яшчэ некаторым сем'ям: Ольмару, Дру- 
цу, Кантаровічу, Пліскіну Панятоўскаму і іншым. У Друца, напрыклад, 
паліцаі знайшлі вотруб е; якое ён не аднёс, бо лічыў, што яно не ўваходзіць 
ў норму хлеба.

Усіх гэтых людзей, як злачынцаў арыштавалі, і толькі за вялікі выкуп ім на 
гэты раз удалося пазбегнуць смерці.

3 першых жа дзён свайго з яўлення немцы пачалі адпраўляць усё яўрэйскае 
насельніцтва (у тым ліку і дзяцей) на работы.

Яўрэяў прымушалі выконваць невыносна цяжкую работу і пры гэтым 
акупанты здзекаваліся з іх і мучылі іх. Былі выпадкі, калі дамоў з «работы» 
прыносілі людзей, збітых да страты прытомнасці. Адвакаты Слонімскі; Натан- 
зон, Пінтаў Ажынскі былі сярод гэтых ахвяр. Нямецкія наглядчыкі паводзілі 
сябе як гаспадары з рабамі; яўрэі павінны былі выконваць самыя розныя іх 
капрызы: спяваць песні, імітаваць жывёл, хадзіць на чацвярэньках, танцаваць, 
цалаваць абутак у немцаў і г. д.

Немцы прыдумвалі розныя здзекі. Так, напрыклад, тых, хто працаваў на 
вакзале ў Круляўшчызне, зімой ставілі пад вадакачку і аблівалі халоднай вадой.



Велзш чгста зм)-чаных пасля работы людзей прымушалі заходзідь апранутым: 
V возера «пакупацца»; а потым ю\асціся на пясок і п д.

Але ўсёгэта быліяшчэ нявінныя забавы «арыйцаў».
22 кастрычніка 1941 года гебітскакіісар аб'явіў што на працягу паўгадзінь: 

тсе яўрэі павінны перасяйццаўгета. Рэчы з сабой было нельга брацц толькі не- 
катортю «р\чт\ялзь»; і то з дазволу спецыя\ьна назначанай камісіі з магістрата.

М Раяк так апісвае «перамяшчэнне».
«У  час перасялення ўвесь горад вьплядаўяк кірмаш. Усе вуліцы былі забіты 

'Стгрызнаж. Яўрэі неслі свае ўбогія рэчы ў адведзены для іх лагер -  гета. На 
Бтліпах быў незвычайны шум, крык, валтузня. Паліцыя са свайго боку “наводзіла 
т зт Т-ітз . : _11 .ч-: лз ей прызыздаз:і, пшлкамі па галовах, руках; па чым папала».

У гета зппп ў страіпэннай цеснаце -  некалькі сем'яў месціліся ў адным 
ш хоі Усж мэбля пакоя звычайна складалася са стомка і лаўкі. Спаць клаліся 
с е м  іо о  н а  п г д д о з е .

Стчатжуяўрэям было дазволена на працягу дзвюх гадзін рабіць закупкі на 
тт̂ тым нааедва ш е кірмаііі)т бьь\о катэгарычна забаронена. Яўрэям 

ж  дазваАЯдася ўзегуле купляць мяса, масла, яйкі; малако.
Зносіны з сяляеамі пад страхам смяротнай кары бьілі забаронены. Але 

ынс піз : -п_п-ы ззчілелзячы нз пагрозу небяспекі; перадавалі і нават самі насілі 
прадукты ў гета. Былі выпадкі, што сялянкі надзявалі на рукавы «яўрэйскія 
знзкі» і прыкосілі ў гета сваім зкаёмым гградукты.

Калі такія «злачынствы» выкрываліся, то вінаватыя расплачваліся жыц- 
цём. Да смерці збівалі людзей за знойдзены кавалак масла, дробку солі. Гэту 
палтгыку немцы праводзій нз нт апыту ўсяго часу свайго гаспадарання.

з З нліана-Бульфа Рудэрмана была затрымана і страшэнна збіта за 
тое; што спрабавала пры вяртанні з работы пранесці ў гета два яйкі. У пачатку 
мая 1943 года быў арьпптаваны і расстраляны мяснік Шалом Цэнцыпер. Кан- 
троль знайшоўуяго мяпізу пенпа ннога «злачынца» хацеўзанесціўгета.

Яўрэям бььло катэгарычна забаронена есці ягады...
Цяжка паверыць, што за некалькі зедзеныхягад людзей праследавалі як за 

здзяйсненне страшнага дзяржаўнага злачынства.
3 пакалення ў пакаленне займалася кравецкай справай ў Глыбокім сям я 

Хлозманаў. Чэсныя зтрацаўнікі, пддоўныя майстры, яны карысталіся агульнай 
павагай і любоўю.

У Зеліка Глозмана быў дзесяцігадовы сын Арон. 3 надзеяй глядзеў бацька 
на поспехі свайго першынца. Са шко.лы ён прыносіў толькі добрыя і выдатныя 
адзнакі; у гульнях і нават у мастацкай самадзейнасці ён заўсёды быў першым. I 
шавец Глозман з заміраннем сэрца думаў пра будучае сына. « Дзякуй Богу нры 
Савецкай ўладзе ўсё можа быць. У Арчыка залатая галава, глядзі; ён вывучыцца 
на доктара ці на інжынера».

Прыйшлі немцы. I ўжо праз некалькі дзён Арчыка Глозмана шукалі па ўсім 
горадзе. Гестапавец Гайнлейт падняў усіх на ногі; каб знайсці хлопчыка; «зла- 
чынства» якога заключалася ў тым; што ён прынёс у хустцы некалькі ягад.



Хлопчык паспеў уцячы ад аховы, і колькі каштавала бацькам -  пры дапамозе 
добрых знаёмых -  схаваць яго.

Між ініпым, праз некаторы час былі знішчаны і бацькі і сын Глозманы...
Са снежня 1941 года паяалося сістэматычнае знішчэнне яўрэйскага 

насельніцтва, якое абазначалася немцамі кароткім страшным словам «акцыя».
Адным са снежаньскіх ранкаў гестапаўцы ўварваліся ў дамы і без усякіх 

тлумачэнняў схапілі некалькі дзесяткаўчалавек. Гэтыхлюдзей -- па іхвызначэнні 
«непатрэбны элемент» -  яны прымусілі голымі ісці па лютым марозе.

« Адна жанчына, -  піша М. Раяк; -  легла сярод вуліцы са сваімі дзецьмц пла- 
кала і крычала, што не зрушыцца з месца. Яе збілі да страты прытомнасці. Усіх 
пагналі ў Барок, дзе іх і расстралялі. Бедных дзяцей кідалі ў яму жывымі і так 
жывымі іх і закопвалі. (Барок -  мясцовасць за 1;5 км ад Глыбокага. У мірны час 
гэта было месца для адпачынку).

У Барку немцы прымусілі ля магілы маладых танцаваць; а старых спяваць 
яўрэйскія песні... Пасля такіх садысцкіх здзекаў яны прымушалі маладых і зда- 
ровых заносіць на руках у яму нямоглых старых і калек і класці іх там. Толькі 
пасля гэтага трэба было класціся ім самім, і тады ўжо немцы метадычна спакой- 
на расстрэльвалі ўсіх».

Забойствам папярэднічалі жудасныя катаванні: людзям разразалі целы, 
рвалі зубы, забівалі цвікі ў гж\аву трымалі голымі на марозе і аблівалі халоднай 
вадой, іх збівалі палкамі і прыкладамі...

У Глыбокім, як і ў многіх іншых месцах; немцы выкарыстоўвалі свой любімы 
правакацыйны метад: раздзяленне на два геты. У другое гета; гаварылі немцы, 
павінны трапіць «малакарысныя» і «малакаштоўныя» яўрэі. На самой спра- 
ве ў другое гета трапіла многа спецыялістаў: шаўцьц столяры, краўцы. Немцы 
вырашылі выкарыстаць гета для грашовай «акцыі»; ад другога гета можна 
было адкупіцца.

Перамяшчэнне ў другое гета працягвалася каля 2-ух тыдняў з 20-га мая да 
першых дзён чэрвеня 1942г. Кожны дзень сюды прывозілі на падводах старых. 
Чырвонаармейская вуліца была запоўнена старымі і калекамі. Гэта частка не 
атрымлівала прадуктаўхарчавання і павінна была быць знішчана ў першую чаргу.

Пасля ўтварэння другога гета фашысты аб'явілі, што ўсе жыхары першага 
гета атрымаюць рабочыя пасведчанні як спецыялісты, і гэта гарантуе ім недаты- 
кальнасць. Палач глыбоцкіхяўрэяў Капенвальд афіцыйна заверыў прадстаўнікоў 
Юдэнрата сваім «чэсным словам2; што ніякай бойні яўрэяў больш не будзе.

У ліпені 1942 года гебітскамісар выдаў указ; каб усе яўрэі; якія засталіся ў 
жывых; сабраліся ў гета ў Глыбокае. Пры гэтым ён завяраў што больш яўрэяў 
забіваць не будуць, ён нават даў пропускі членам Юдэнрата для паездкі ў лес і ў 
вёскі; каб яны адшукалі там яўрэяў якія хаваліся, і прывезлі іх у лагер.

У гэты час лагер -  гета ў Глыбокім -  стаў своеасаблівым «яўрэйскім» 
цэнтрам, сюды сабраліся асобныя ўцалелыя яўрэі з 42 гарадоў і мястэчак. Тут 
былі яўрэі з Міёр; Друі; Празарок, Галубіч, Зябак; Дзісны, Шаркаўшчыны; 
Плісы. Прыйшлі таксама ўцалелыя ад бойні ў Даўгінаве, Друйску Браславе,



Гегм^назшах, Лужках, Гайдуціжках; Варапаеве; Загаццў Парафянаве; Шыпан
Порпмшчм і ішп..

Правакацыя ўдалася -  яўрэі бьь\і сабраны ў адно месца.
Пннава тое, жто ў'Г\ыбокім бььй адзначаны эканамічная эфектыўнасць і ка- 

ркясір», якую «акцыі» над яўрэйскім насельніцтвам прыносілі немцам. Цэльве 
: нн ніы н т т  н т п п  мэблі, адзенне, абутак; посуд; бялізну швейныя мі 

діыііы ,  а таксама прадметы хатняй гаспадаркі. 3 нямецкай акуратнасцю і пун-] 
:• нпытнаспт: тсе тэттдерэчз: гтрыводзЫсяўпарадакіскладалісяўсвірнах.Прз 
шхагорм час у  Елыбокім (па вул. Карла Маркса) з явіліся магазіны гатовая! 
: т . н- н :н  : дд нтіт : нн:-п: тттнттн. фарфоравага і шклянога посуду а тсп
і т > іп Ь ж ш г а ш  Дзень і ноч працавала пральня, дзе мыліся рэчы забітыж, 
нтінітн_ г. '■* пті  тн: т т н  Прт: ттзботны і мыццірэчаўадбываліся страшэн- 
н н і а р ы .  Аюдзі дннамлі адзенне і бялізну сваіх замучаных родных.

Н: _нт: Г.іт.ы . д : : .п  дН 9 т:нава_іа спецыялькзіе «бюро гебітскамісат:
ў  Еіы6опм>} асноўнай задачай якога быдо прыгатаванне пасылак па заказаж 
н ш н р іі  угшштў і а т г  _  п. аытоаўкі іх ў Германію. Кожны дзень рыхтаваліс* 
насінпд з ааненне:: нігчівы-пнем наспе.дьнымі прыналежнасцямі і ў вялікы' 
коАЫкася: аднраўляліся ў Германію.

1942 т. доугое гета было ачэплена паліцаямі: 
'■»*.: -- * ? ц -.~\г  — 11 ~. ч « акдыя»...

_ _ : _ : :тна_:а ад крыкаў жанчын; плачу і стогнт
п п і і : :тпа:. ~ ытіннап нанноп цемры пачуліся жалобныя гуп 

п: ; ы_т:-н :т:.:ей танамім»; якую заспявалі старыя. На
п :танн . ы :: ~ ы-____ а напатаннл, Маладая дзяўчына Зельда Гардон :
крыжам ігтухаягіі бепш ў  шгірунжу да возера; за ёй пабеглі іншыя. Кулі даганя.д 
ўцеждчоў  і т  працяту шўгадзівы поле; да самага Барка; было засеяна трупамі 
: ' :ы :ы д -. . пнаны а_д :• : - ната ;п : аытаўдяўсяпакорліваісцінасмерць. Самуд: 
Гаррв о р & ш зу  сш ац кр ў вершым гета (на гэты раз «акцыя» галоўным чы- 
над; андні алттнсетета ы:е тт: :-:.ат_д. білі, потым зачапілі качаргой за шык . 
_пн:  :ы:н-: ... :ы. т : п;_._: :  паапаы ::: не памёр.

н: заспыпсні- нпытіх та:.ы тэтай «аьсцыі»; ведалі; што іх дні злічанк 
Г  -:••::::: тнывап сета нпн.еізнчы на небяспеку яўрэі дапамагал

савегіігім ваеннападонным (за 1.5 км ад Еаыбокага ў Беразвеччы быў размеш- 
чаны лагер ваеннапаАОігныж). Сям я Казаонера прыносіла ім хлеб. Казлінера 
; а і: антад : ыы пасдн тэтатс і  ::ы ызенап снмГ расстралялі,

ГГпзпы бтыс' : : :й:_;  ; :ы_ Ансза :перагла на кожным кроку; закон круга- 
: сппарупд устаноўлент: немпам: прызнананы быў для таго; каб трымаць усіх* 
: : т ыт н пвнс т наспі .г _■ т:ы т т : 5ар апт6у пра помсту жылі ў сэрцы народа.

'Ужовясной 1942гс_: яўрэйсжаямоладзьпраяўлялавялікую знаходлівасць 
ўздабыванш зброі. Тадыжу Е\ыбоцкім гета былі створаны гіершыя падпольнын 
групы моладзц якія збіралі зброю і шукый сувязі з партызанамі. Частку зброі 
і  медыкаменгаў яны т:т:_ава,\і партызанам. Зброю збіралі рознымі піляхамі. 
Напртпыад ,, Якаў Фрыдман, пераапрануты ў форму паліцая; на кані аб язджаў



навакольныя вёскі і здабываў зброю, якую пазней перапраўлялі партызанам. У 
канцы 1942 г. адважны хлопец пайшоў у лес.

Пасля першага пагрому ў гета група на чале з А.Фегельсонам далучылася да 
партызан брыгады імя Чапаева. У верасні 1942г. наступная ўзброеная група з 
17 чалавек уступіла ў атрад «Мсцівец»; з якім яна раней падтрымлівала сувязь.

У пачатку жніўня 1943 г. кіраўніцтва партызанскай брыгады імя Суворава 
накіравала ў Глыбоцкае гета партызанаў Б.Цымера і М. Аібермана, якія павінны 
былі падрыхтаваць тут паўстанне, Яны згуртавалі моладзь у колькасці каля 300 
чалавек, у якіх былі зброя і падрыўны матэрыял. Потым Б. Цымер вярнуўся ў 
атрад; прывёўшы з сабой 20 маладых людзей са зброяй. 17 жніўня 1943 года 
ў Крулеўшчызне (19 км ад Глыбокага) адбыўся цяжкі бой паміж партызанамі 
і немцамі. У гэтым баі быў забіты Керн; шэф жандармерыі ў Глыбокім; і яшчэ 
некалькі дзесяткаў немцаў

Намер атакаваць гета народныя мсціўцы не ажыццявілі таму што ў ноч з 18 
на 19 жніўня 1943 г. прыбыўшыя з Вільні і Дзвінска для барацьбы з партызанамі 
вайсковыя часці, а таксама жандары і паліцаі ачапілі гета і раніцай былі ўжо га- 
товыя да наступнага пагрому з мэтай знішчэння ўсіхяўрэяў. Карнікі былі вельмі 
добра ўзброены,

Яўрэі адразу звярнулі ўвагу на тое; што рыхтуецца нейкая акцыя. Каб 
«усыпіць» пільнасць вязняў учатыры гадзіны нямецкі афіцэр зявіўсяўЮдэн- 
рат і заявіў што праз дзве гадзіны яўрэі павінны сабрацца на плошчы для 
адпраўкі на працу ў Люблін (Полыпча), Аднак тыя добра ведалц што значыць 
па-карацельску «вывезці на працу» -  знішчыць усіхлюдзей.

Гітлераўцы нечакана для сябе сустрэлі арганізаванае супраціўленне 
ўзброеных яўрэяў якія праявілі мужнасць і адвагу. Фашысты папрасілі на да- 
памогу не толькі сухапутныя войскі, але і авіяцыю, якая пачала паліваць гета 
гаручай вадкасціО; ад якой ў гета пачаліся пажары.

Нямецкія газеты паведамілі, што ў Глыбокім было знішчана «буйнае пар- 
тызанскае гняздо» з 3-ох тысяч чалавек на чале з сямідзесяцігадовым равінам.

П ераж ы тае з памяцг не сцерці

С ям я  Піпекаў жыла па Замкавай вуліцы. Бацька быў шаўцом. У сямі рас- 
ло сямёра дзяцей. Старэйшыя працавалі, дапамагалі бацьку меншьія вучыліся 
ў школе. Гаўрыіл быў тады яшчэ хлапчуком, яму было 11 год; але прыйшло- 
ся кінуць школу і працаваць ў немцаў I ваду насіў і снег расчышчаў зімой. Усё; 
што скажуць; рабіў старанна; бо калі што-небудзь не спадабаецца ці зроблена са 
спазненнем; тут жа расстрэл.

Цудам ён застаўся жывым. Раніцай 19 жніўня; калі пачалася страляніна ў 
гета; немцы; паліцаі выводзілі старыхяўрэяў з дамоў і расстрэльвалі; падпальвалі 
дамы. Гаўрыіл спачатку спрабаваў схавацца ў склепе; але; задыхнуўшыся ад 
дыму; выскачыў на вуліцу і памчаўся, Напэўна; ужо лёс такі быў застацца ў жы- 
вых. Пераскокваў праз трупы; перабягаў праз агонь; на ім загарэлася вопрат- 
ка; чуў што ўслед страляюць; нехта побач падае; крычыць... Апамятаўся ўлесе



7.2 27: ; : .  :..д. 7 2 ::.: лапамаглі выжыць. А ўсе родныя.
Ш Ш к і »1Я а Ц і V :»УЛТ Т  Ь лГ аТ.х
. : Я :  _.. . : :  т Іі-гллл 5 - .л :: :  ралы, што ўдалося прыехаць на
згоанпша эсаглааг; пролкат.

: н г.... -- : а і .та . . :  т.. г : :  :  : : ы  _‘і і6 шыц) была з гхершага і да апош- 
-■ :_. : ш .. каб, прайшоўшы ўсё гэтае пеклгц

: .п ш - н  ганптгйсе алтлаы, іпто творыцца ў гета не-
а гтр а н а р  Н ем ш , тааіцаі таж і гойсалі па вуліцах; а да плоту ўсё бліжэй 
_ а - 5т т :-. н_ы : бьлл выходзіць на работу вярталіся

г ... . лч:__ л : :  л л л а г т ы з а н ы  і х>ттка іх ўсіх адсюль будуш
2 : :•.А -л:_ . ■ гега л  часлей чулася страляніна; немцьц паліца:
: _ - л _  _:л; __.;ей :• лат У-л : _лл; лачай ахутваць многія дамы. Бацька і мап:
; ___  Глле ; л..: _лл_ ; л л а .  I ; : . л:л чча залезла тудьц як у хату зайптл
: :  лешча : л ; 7.л :. йна л ;л  як заплакала маці; нешта з грукатам

___-л :тт  л зш з; зллі .лзчы сгрэл, алзін, другі -  і ўсё стала ціха
;-;е сла_л пплсадь падвал; а падпалілі хату. Дым

: : :  ;_ : : :  з л : : чь; 5 Г:га за ;: не ыагла сядзець. Яна выпаўзла з падвала
на г ■ __-•.... : і-л_ л. : л : _ ; г  лалаыалл ей пералезці праз гілот; там была
а д ^ іа з а  д о ш , і  ўсе ш б е ш  ў  лес, Шхо можна было ўбачыць? Але і сёння

; :  : -;а :•■: : _:-е аег.л лег а_ сас сй с ачаша- тслшкі людскія трупы, кроу агон:
л лзш лся Гіта, Улесеадна; суседзі; зкімбегла. 

а ._Л 7 . .... 5'Зсач н ; л. л і; аненыя у адной сукенцы. Толькі тут адчула гс-
__ . гглал. Г :_ з  л:_ л:-ен : :  ззганам даллшылася да нейкай групы людзей 

Адш. ш  яе куды ісці, што рабіць. Гіце было тады ўсяго 14 год. Праз
тьалзенн л ггтэлмч : наглзланазл бгьшады імя Суворава. Так да канца вайна. 
ізгажшрІАДСЖіаах. Цжпержыве} 'Більнюсе; мае сямю. 3 болемўсэрцыпрыяз- 
._ ае •' Г : :з;ае н.а Азень чамзн; Ведае. што ўгэтыхмагілахяе бацькі не паха-і 
з азм . Г - ■: : :  зм т лсые а.л з л  спачывае шмат родных і сяброў.

Всаш і цяжжа ўоіамшаць усё тое, што прыйпілося перажыць моладзі ў гета. 
Асагмна змелазллсч лмлла:. Ка габоту выганялі з крыкам, гвалтам; хоць яны 
і  есарадіся выконвапь усе іх загады. Можна сказаць; што працавалі дзень і ноч. 
м :  з ; м л л з м :  лаен мз.атчагам было загадана мыць казармьц хлопцы 
з л ч :м ч а _  знел Кгаз- з;м -л ; назарзлляны бачылімностватрупаўваеннапалон- 
н:н; .л_; ._чпн.п:м а.нгзлзл.: лсм, не лахаваныя. Відаць; ні паліцаі; ні немцы н; 
магАі ўправіцца з гэтай р аб о н ай, так хутка гінулі людзі.

Ж ывучыўгета усе адчуваАІ, што некалі будзе канец. Але немцы ўсё ніяк не 
м аш  адпразідь іх у  ямы. А  стрынг\івш\а іх; відаць; тое; што; у асноўным; у гета 

19-5 гсдт засхавалася а_ма_\ь адна моладзь. Старых; нямоглых людзей даўнс 
ўлсо забн\і. А неэ«сцам патрэбна бьь\а рабочая сіла. А ў жніўні; гэта бьша якраз- 
іалгніла моладзь ранідай; як звычайна; падыходзіла да выхаду з гета -  вялікіх



варот. Старшы; па прозвішчы Рубашкін; пералічыў усіх і пайшоў дакладваць 
паліцаю. Але той махнуў рукой і сказау што сёння ніхто працаваць не будзе; 
а ўсіх яўрэяў будуць кудысьці перавозіць. За высокім плотам яны не бачылі; а 
толькі па гуку здагадваліся аб незвычайным руху: раўлі танкі, вакол снавалі нем- 
цы; паліцаі. Усім было зразумела; што сёння прыйшоў апошні дзень. ГІраз нейкі 
час усё часцей пачалі страляць у гета; загарэлася некалькі дамоу Тады моладзь, 
не чакаючы расправьц даволі вялікай групай людзей, паламала плот і пабегла. 
Бегчы было цяжка, бо трапілі на ўзаранае поле. Ногі правальваліся; а ўслед біў 
кулямёт. Далесудабеглаўсяго некалькі чалавек. Схавалісяўбалоце; уімху. Беча- 
рам выйшлі; азірнуліся на Глыбокае, яно ўсё было ў агні; даносілася страляніна. 
Ноччу іпілі лесаМ; шукалі партызан; а днём сядзелі; схаваўшыся ўхмызняку. Так 
і дабраліся ў Казьянскія лясы.

Вядома, Соня ўжо і думаць не магла; што сустрэне каго-небудзь з род- 
ных. У Глыбокім засталіся братьц бацькі і сёстры. Яна лічыла; што ўсе загінулі. 
Але аднойчы Соню паклікала сяброўка. Тая сказала; што партызаны знайшлі 
двух хлопчыкаў Соня спачатку і ісці не хацела; а потым вырашыла паглядзець. 
Адным з хлапчукоў быў яе дзевяцігадовы брацік Хаімка. Яго было не пазнаць. 
Увесь у нейкім шмаццц рукі; твар анухлыя; босыя ногі ўсе ў крыві; ды яшчэ 
па целе -  п'яўкі. Як маглі; аказалі яму дапамогу памылі; апранулі. Доўгі час 
Хаімкахварэу плакау не мог нічога есці. Беднае дзіця; колькі яму прыйшлося 
перажыць...

Нездарма кажуць: той; хто ратуе адно жыццё -  ратуе ўвесь свет. Адзіны 
паратунак нават у самых вялікіх пакутах -  не апусціцца; не страціць волю; пры- 
стойнасць; не забыцца; што ты Чалавек.

У самай страшнай бядзе толькі чалавек ратуе чалавека; толькі дабро і спага- 
да вядуць з безнадзейнасці да жыцця і збавення.

Калі жыццё пастаўлена на карту -  выбар адзін. У кожнага свой непаўторны 
лёс; свая адзіная дарога. Кожны з вязняў гета прайшоў яе сумленна; чапляючы- 
ся за апошні паратунак; каб выжыць; каб расказаць нашчадкам праўду.

Сёння застаецца толькі дзівіцца іх аптымізму жыццярадаснасці; жаданню 
штохвілінна прыносіць карысць людзям.

Пачуццё высокай грамадзянскасці патрабуе ад нас свята ўшаноўваць мес- 

цы̂  дзе вечным сном спачываюць непавінныя. Няхай гэта будуць бгларусы, яўрэі, 
татары, палякі, рускія -  людзі любой нацыянальнасці. Усе мы -  адна гісторыя 
шматнацыянальнай краіны.

Дарога чацвёртая  
Чорны дзень вёскі П разарокі 

(зуспамінаў Сцяпана Плавінскага)

На перакрыжаванні дарог Полацк -  Глыбокае і Дзісна -  Кублічы стаіць 
невялікая вёска Празарокі. У канцы XIX стагоддзя гэта было мястэчка з 
некалькіх дзесяткаў крытых саломай хат. Недалёка размяшчалася панская



сядзібг. У гэтыххатах жьь\а дваровая чэлядзь і яўрэі-сядзельцы, Летам 1891
гс ўсё мясгэчка згарэла,

Пеггд першай сусветнай вайной Празарокі аднавіліся. Былі пабудавгпс 
хгсцё_\. дгрква. Яўрэйская абшчына ўзвяла сінагогу.

Празарокі х\'тка развіваліся ў 30-ыя гады. Вуліцы былі брукаванкх 
Цраірвал? льнозавод, маслазавод; паравы млын; пошта; аптэка; бальніш. 
аур гываліся Бшатлікія магазінчьнсі; сталовыя; майстэрні. Шматлюдныя кірмашш! 
нежадькіразоу на год ператвараліся ў сапраўдныя ярмаркі.

Упгчашш Ппепя 1941г. Празарокі захапілі фашыстьі, і ў гісторыі мястэчш 
насгушў самы жудасны момант. Быў у гэтай гісторыі адзіы; самы чорны дзеад* 

падзяліў яго жыхаро}т на жывых і мёртвых.
Снежгнь 1941 г. для празароцкіх шка.\яроў пачаўся дзіўнымі канікулаіс. 

Насшўніжі наказалі рыхтаваць урокі самастойна; а калі пачнуцца заняткў скг- 
жуцк» дадахжова. Помею, 5 снежня дзень выдаўся сонечны; з лёгкім марозам. і  

- - _ • е не хаделася сядзець дома.
Ва ўвравеўгэты дзень было ажыўлена. Людзі збіраліся кучкамі, шапталісі 

г г . : іб: н г ч :ч  ггзарггн го.хькі пагсіцаі. Сярод іх выдзяляліся людзі се: 
чі._нгй::п: нігчзгннгргчсгзе. гле з карабінамі. Размоваіхадрознівалася адмяс- 
хсзгй -  незнгёгпіег густа : : :г г г  мацярпгчынай. Да школы нікога не падпуска._ 

лггры шгсгны негпіы : ўзброеныя ы-одзі ў грамадзянскім. Мы вырашылі ўсз 
жпадысці туды і паглядзець. Але толысі звярнулі з галоўнай вуліцьд як дарогу 
перггарглзіў зярзыа з кгргбінаст і грозна загадаў паварочваць назад.

Ву\іца была пустэ_\ьнай. Мяне пазвала жонка суседа Паўла Гаўрыльчыка; пг- 
. ыгк._і ргчыс:: зг.тнг палыпыг лг гыота: ;Ты то.хькіпаглядзі, хлопец; што робіцн: 
-  яна спуджана азіралася па баках -  Правей хутара; на гары; бліжэй да жалез- 
най дарогі; разглыьвае палідай. А  злева; далей пад Барткова; -  другі... Я  хадзілг 
ў сінагогу глянуць; што робіцца з др^тога боку Там; злева ад старых могілак так- 
сама паліцай, а бліжэй да балота япгчэ адзін. Божа міласцівьц што гэта будзе? Дб: 
нашыя пшгіцаі заходзілі ўяўрэйскія дамы і наказвалі ўсім неадкладна зявіцца ў 
школу без рэчаў. Адзін мяне заўважыў і загадаў ісці дамоў і зачыніцца”.

Пакуль мы гаварылц на вуліцы з явілася вжгікая група яўрэяў. Ішлі янь: 
моўчкі; пасярод вуліцьц апусціўшы галовы ; нікога не прыкмячаючы. Стала 
жахліва; і я накіраваўся дамоў каб расказаць; што бачыў. Маці і бацька не сказал: 
ні слова. Яны паглядзелі ў акно. Прайшло каля гадзіньт і на вуліцы зявіўся 
высокі немец з аўтаматам. За ім крокаў за дзесяць калонай; моўчкі рухаліся жан- 
чыны; дзеці і адзін стары. Праз некаторы час я ўспомніў што не падаіў карову 
і пайшоў у хлеў. Вуліца зноў апусцела. Даў карове вады і хацеў ужо вяртацца ў 
дом; але пачуў скрып снегу пад мноствам ног. Праз шчыліну ў сцяне добра пра- 
глядалася вераніца яўрэйскіх жанчын і дзяцей. Іх канваіравалі немцы -  адзін 
уперадзе; два па 6аках; два ззаду. Чацвёра былі з аўтаматамі; адзін з кулямётам. 
Калі жалобнае шэсце стала паварочваць на вуліцу; якая вяла да царквы; з боку 
Марусінскага лесу ўдарыў вінтовачны залп. Аяшчэ праз некалькі секунд данёс- 
ся поўны роспачы крык. У калоне захваляваліся; загаласілі



Дома бацька і маці былі ў роспачы, калі мяне не было. А я толькі і сказаў: 
«Немцы забіваюць людзей». Бацька многа пабачыў на сваім вяку. Амаль 3-ы 
гады быў салдатам ў першую сусветную; перажыў грамадзянскую вайну. Зараз 
жа ён не знаходзіў сабе месца ўхаце і паўтараў: «Ыелюдзі, нелюдзі... Забіваюць 
усіх! Забіваюць нават дзяцей! У тую вайну такога не было...»

Я глядзеў праз акно на людзей, якія ішлі на смерць. Амаль усіхіхя ведаў. Ма- 
ладая жанчына несла на правай руцэ дзіця; а левай вяла другога, які ўжо можа 
хадзіць сам, А з боку Марусінскага лесу ама,\ь праз роўныя прамежкі часу ўсё 
грымелі і грымелі залпы.

Ноччу ў Празароках ніхто не спаў -  мястэчка быццам растварылася ў 
магільнай цішыні -  ні агеньчыка, ні гуку. Нават сабакі не брахалі, быццам 
адчувалі нешта страшнае.

... Мясцовыя паліцаі трымалі ў сакрэце ўсё, што датычылася расстрэлу. На 
пытанні аднавяскоўцаў толькі і адказвалі: «Быў ў ачапленні; нічога не бачыў».

Нешта з падрабязнасцей расстрэлу давялося даведацца ад мужчын- 
магілыпчыкаў хоць гітлераўцы забаранілі ім што-небудзь расказваць 
пад страхам смерці. Аказваецца; калоны спыніліся паміж могілкамі і ле- 
сам; дзе зараз праходзіць новая дарога Полацк-Глыбокае. Праз лясок два 
аўтаматчыкі вадзілі да ямы па чатыры чалавекі. Яны распраналіся, здымалі 
абутак, станавіліся на край ямы спіной да нямецкіх салдат.Паступала ка- 
манда -  і раздаваўся залп. Паліцай ужо ставіў наступную чацвёрку. Спа- 
чатку расстралялі мужчын; а потым забівалі жанчын, дзяцей; старых. Калі 
расстралялі ўсіх яўрэяў паліцаі пагрузілі на сані адзенне і абутак забітых. Як 
зусім сцямнела, мужчын-капачоў адпусцілі.

На наступны дзень мы даведаліся; што дзве сястры Якерсон былі ў гасцях і 
пакуль яшчэ жывыя. Пад вечар ад камендатуры іх павялі на расстрэл. Гэта былі 
вядомыя на ўсю акругу прыгажуні. Іх бацька ў маладосці ездзіў на заработкі 
ў ЗПІА. Вярнуўся з добрымі грашыма, пабудаваў дом; адкрыў свой магазін. 
Справы ў яго ішлі добра. Дачок ён любіў адзяваў па апошняй модзе. Яны ішлі 
на расстрэл ў хромавых боціках, модных паліто з мехавымі каўнярамі і пухо- 
вых хустках. Ішлц узяўшыся за рукі, спакойна. Іх канваіравалі фельдфебер; два 
салдаты і паліцай. Ззаду ішоў мужчына з ломам і лапатай. Ён пазней і расказваў 
падрабязнасці забойства Розы і Рыты.

«Немцы курылі, а паліцай прымушаў дзяўчат раздзявацца. Калі на іх заста- 
лася толькі бялізна, ён падвёў іх да месца, дзе яма была закапана не поўнасцю. 
Паставіўна самым краі тварам даямы. Калі да іхпадышлі два немцы з вінтоўкамі; 
яны павярнуліся да іх тварамі. Фельдфебель і паліцай крычалі; прымушалі павяр- 
нуцца да ямы; але дзяўчаты ўзяліся за рукі і засталіся нерухомымі. Яны глядзелі 
салдатам ў вочы. Дзве прыгожыя дзяўчыны; босыя; у адных кароткіх кашулях; з 
расплеценымі чорнымі валасамі і вялікімі самотнымі вачыма. Фельдфебель даў 
каманду і салдаты прыцэлміся ў іх з карабінаў... Потым немцы пра штосьці спа- 
койна размаўлялі; а паліцай збіраў адзенне і абутак забітых. Людзі казалі; што за 
гэта адзенне паліцай прынёс немцам самагонкі і сала».



3 усіх празароцкіх яўрэяу удалося пазбегнуць расстрэлу толькі траім: Хода- 
су Гофману і Юдку. Іх невядома па якой прычыне адправілі ў гета ў Глыбокае; 
дзе яны прабылі да лета 1943 года. Калі партызаны занялі Докшыцы, разграмілі 
нямецкі гарнізон, у гета ўспыхнула паўстанне, і многім вязням удалося вырвац- 
ца на свабоду. Ходас, Гофман і Юдка пайшлі ў партызаны і ваявалі да вясны 1944 
года. У час блакады першыя двое загінулі, а Юдка застаўся жывы. Ён адзіны з 
усіх яўрэяў мястэчка перажыў вайну.

г: 2рога пятая 
Быўмесяц май...

Сярод лясоў і балот на беразе рэчкі Сэрвач раскінулася вёска Парэчча. 
Жылі там людзі мірна; аралі; сеялі; гадавалі дзяцей. Па вечарах у лузе над 
рэчкай звінелі дзявочыя песні. Старыя на прызбах збіраліся і абмяркоўвалі 
мясцовыя навіны.

Часам у вёску наведваліся немцы і паліцаі. Ноччу непрыкметнымі сцежкамі 
прыходзілі партызаны. Пра зверствы фашыстаўвяскоўцы чуць чулі; але бачыць; 
Бог мілаваў не бачылі. Верьь\і; што ўсё благое адбываецца недзе далёка; што 
іхнія мясціны быда не кране.

А бяда хадзіла зусім побач... Аднойчы, у маі 1944 года; непадалёку ад вёскі 
на міне падарваўся палідай, што ехаў на патпы коней. Фашысты абвінавацілі ва 
ўсім парачан. За гэту страту немцы выбралі васьмярых мужчын; роўна столькі; 
колькі было конскіх ног. Загалалі капаць ям\' А потым; паставіўшы васьмярых 
на яе краі; -  расстралялі.

Напужаныя вайной люлз і в ын о сілі з хат самае каштоўнае і закопвалі ў зямлі; 
каб ніхто не знайшоў.

Хутка ў вёску завіталі фашызты >сіх ыызей пагрузілі ў машьіны і павезлі 
ў канцэнтрацыйны лагер у вёсцы Сітцы. А саму вёску поўнасцю спалілі. Так 
як печы не гарзлі, у іх заклалвалі міны; якія потым узрывалі. Па шчаслівай 
выпадковасці адна з мін не ўзарвалася.

У лагеры зняволеных кармілі баландой з каніны і прымушалі праца- 
ваць. А жанчыны павінны быАІяшчэ кожны дзень мыць адзенне і прыбіраць 
за немцамі.

Шмат хто не вынес г з т а г Х І м а т  хто не вярнуўся назад.
Але і тых нямногіх; хг: зы: і ыаг-ы хтогтле не застацца; бо фашысты 

хацелі расстраляць і астатнізпІх з::з - _ :-:і гіссгсзл, паставілі да ямы... Зявіўся 
нямецкі начальнік з петы_ы_ :: ы. . Гісс _;пгілі; а зняволеных вярнулі
назад у баракі. Блізка былс ыыыыы-ы У ы с ы ы  1944 года Савецкая Армія 
пагнала захопнікаў на захал

Вярнуўшыся ў вёеку п а г а р х ы .  зшйшлі там адзінокую печ. Тых клункаў 
якія яны закопвам напярэдалнт не ўдалс : адшукаць; бо жыхары суседняй 
: ы ы : : . ; :

Прьіз^йло'ся пачынаць у:ё : ті-:іт : 7 : : . і _х ыыыовыя хлопчыкі будавалі 
хаты; бо з дарослых мужчын амалг нйаста ее 6 ы .:



Адрасы болю

г. Глыбокае -  у верасні 1941 ў гета ўтрымлівалася 8 тысяч чалавек.
Вясной 1942 года ў адзін дзень знішчана 3 тысячы чалавек 
ва ўрочышчы Барок за 1,5 км ад горада. Астатнія 5 тысяч 
знішчаны ў самім гета.

в. Празарокі -  у 1941 годзе знішчана звыш 300 чалавек. 
в. Пліса -  у 1943 годзе было расстраляна 500 яўрэяў.

У лагеры смерці ў Беразвеччы з верасня 1941 года па ліпень 1944 года было 
загублена больш за 27 тысяч ваеннапалонных.

Населеныя пункты Глыбоцкага раёна, якія былі знішчаны гітлераўцамі і не 
адноўлены пасля Вялікай Айчыннай вайны:

Слабада -  красавік 1944 года -  12 двароў;
Барыкаўшчына -  чэрвень 1944 года -  12 двароў.

3 мая 1943 па чэрвень 1944 года ў Глыбоцкім раёне было знішчана 17 на- 
селеных пунктаў якія адноўлены пасля вайны.

У Глыбоцьсім раёне за гады акупацыі былі знішчаны 10133 мірныя жыхары. 
У фашысцкую няволю з Глыбокага было вывезена 1037 чалавек, да красавіка 
1946 года дадому вярнуліся толькі 460 глыбачан.



Заключэнне

Часта бачу ў сне; як да мяне без аглядкі бяжыць маленькая Марынка. Іўтс і  
жа момант пранізвае жах. Яна размахвае рукамі; нешта крычыць; але я нічогс зе 
магу зразумець. Яна на момант знікае ў лагчыне. Потым; не перастаючы крс - 
чаць; з'яўляецца зноў. I я думаю: «Што ж на гэты раз?»

Заўсёды, калі маленькая Марынка, бегла вось так; здаралася нейкая бя_ : 
Я  жыў за вёскай, у хаце на краі лесу. Вёску і хату раздзяляла ўзаранае поле. 1 
маленькая Марынка; хоць ногі і патаналі ў яшчэ свежай зямлі; спрытна перс, 
дольвала гэтую прастору за пяць хвілін.

Яна прыбягала, прагна гльітала трапяткое паветра і не магла вьшавіць а  
слова. Толькі нешта паказвала рукамі...

Так было і ў снежні сорак трэцяга года; калі немцы вывелі на вуліцу ўос 
сям ю старасты і расстралялі. Відаць; “добрыя языкі” данеслі; што сюды ўжо ес 
адзін раз прыходзілі партызаны. Калі я прыбег; ўжо палала хата; патрэскваючь: 
на лютым марозе. 3 відавочцаў лютага пакарання былі толькі малыя хлапчух: 
што не пабаяліся праследавання. Крывавыя плямы крыві расплываліся па снезе 
быццам невялікае азярцо. Клубы чорнага дыму засцілалі неба... І; нарэшце; нібь: 
цяжка ўздыхнуўшьі; абвалыася страха...

Тое было ў вайну. А што значыць мір; я пакуль яшчэ не ведаў. I толькі зноў: 
зноў бачыў як; размахваючы рукамі і не ў сілах нічога сказаць; бяжыць да мяне 
маленькая Марынка. I думаў: «Што ж там зноў здарылася?»

Аднойчы з явілася яна з запаканымі вачыма. Усхліпвала і не магла вьшавіць 
ні слова. «Наш старэйшьц -  праз сілу выдыхнула яна; -  мой брат!» На гэты 
раз бегчы куды-небудзь не было сэнсу. Крыху адпачыўшы; сказала: «Вярнуўся з 
фронту але калека.Калі мініраваўчыгунку...» «Дурненькая; -суцяшаўяе; -  але 
ж жывы; жывы вярнуўся!» ”

I зноў да мяне бяжыць маленькая Марынка. Яна нешта крычыць; 
насільваецца нешта паказаць рукамі. Усё паказвае ў бок лесу. «Зноў жудаснае 
нешта здарылася!» -  маланкай праносіццаўмаёй галаве. I вось Марынка побач. 
«Ну; што? Што?» -  ледзь не вырываецца маё сэрца. А малая накіроўвае позірк 
у бок лесу; бязгучна кратаючы вуснамі; нешта кажа. I раптам я ўсё разумею.

«Ліпа цвіце; -  кажа Марынка; -  ліпа цвіце!»
I твар яе свеціцца шчасцем...
Усё гэта я бачу ў сне... Тут я заўсёды прачынаюся і думаю: «Вось што зна- 

чыць мір».



«ХАЛАКОСТ. ГІСТОРЫЯ I СУЧАСНАСЦЬ»

УСТУП

У 2007 г. праходзіў II Рэспубліканскі конкурс работ навучэнцаў студэнтаў і 
выкладчыкаў “Халакост. Тісторыя і сучаснасць”.

Усяго ў конкурсе бралі ўдзел 20 студэнтаў.
27.01.2009 г. у Дзень памяці ахвяраў Халакосту адбылося узнагарод- 

жанне студэнтаў БДТУ -  пераможцаў II Рэспубліканскага конкурсу “Хала- 
кост . Гіст орыя і сучаснасць”, які праводзіўся Саюзам беларускіх яўрэйскіх 
грамадскіх аб яднанняў і абшчын; грамадскім аб яднаннем “Рэспубліканскі 
Фонд "Халакост” Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Лаўрэатамі сталі 3 студэнты (Малашук Марыя; Ісаеў Дзмітрый; Шэмель Юля).
Спецыяльны прыз атрымалі 3 студэнты (Адамовіч Вольга; Махлай Ірына; 

Міхалёнак Анастасія).
Адзначаны дыпломамі і падзякай кіраўнікі студэнцкіх прац Кузьміч В.А., 

загадчык кафедры беларускай мовьц і Жукоўская Т.У; выкладчык кафедры бе- 
ларускай мовы.

Я хачу, каб у душах жывых яны з мёртвых паўсталі...

Уступ

Памяць чалавека — неацэнны скарб; які трэба шанаваць як найважней- 
шую рэліквію. Немагчыма выхаваць грамадзяніна з унутранай патрыятычнай, 
гуманістычнай пазіцыяй; калі падмурак яго жыццядзейнасці не грунтуецца на 
памяці пра свой род; сваю Радзіму у тым ліку і малую; калі спіць яго душа. Ведаць і 
помніць; шанаваць і берагчы тое; што засталося ад родных і блізкіх табе людзей для 
таго; каб асэнсаваць гераічыны і мужны; трагічны і балючы лёс сваіх суайчыннікаў.

Асабліва абвастраецца памяць нашага народа пры ўспамінах аб Вялікай 
Айчыннай вайне; тым перыядзе; які яшчэ балюча адгукаецца ў кожнай сям'і; 
у кожным населеным пункце Беларусі.

Вольга АДАМОВІЧ

Студэнтка факультэта выдавецкай справы 
і паліграфіі (ВСіП)

Кіраўнік: Кузьміч В. А., загадчык кафедры беларускай мовы, 
заслужаны работнік адукацыі Беларускай ССР\ выдатнік адукацыі



Згодыа з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25 лютага 2008 голі 
110 «Аб падрыхтоўцы і правядзенні святкавання 65-й гадавіны вызвале 
Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і Перамозе Савецкжі 
народа ў Вялікай Айчыннай вайне» неабходна актывізаваць дзейнасць па вае - 
на-патрыятычным выхаванні моладзі.

Асэнсоўваючы падзеі Вялікай Айчыннай вайны з пункту гледжання суч= : • 
най моладзі  ̂варта не толькі разумець гераізм нашага народа (гэта, бясспрэчы 
асноўнае); але і тыя трагічныя і балючыя яе староньсі, якія папярэджваюць, неш 
крычаць аб тым, што вайна як з'ява ніколі не павінна быць меркай вырашэкн? 
канфліктаў ніколі не павінна забіваць і знішчаць іншыя народы і краіны.

Дадзеная праца прысвячаецца аднаму з трагічных бакоў Вялікай Айчыннац 
вайны. Яна пабудавана на аснове рэальнага матэрыялу сабранага аўтарам пре- 
цы ад сведкаў тых жудасных падзей, якія адбываліся на прыгожай зямлі Док- 
шыччыны. У аснову працы пакладзены ўспаміны відавочцаў тых страшных дзён 
гістарычныя факты; матэрыялы музея Докшыцкай школы № 1.

Докшыцы і П араф’янаваў  сучаснасці

Докшыцы —  невялікі гарадок у Віцебскай вобласці. Гэта адзін з раённых 
цэнтраў Віцебшчыны. За 9 км ад Доьсшыц знаходзіцца вёска, у якой я нарадзілася 
— Парафянава. Праўда, ва ўсіх старых дакументах яна называецца мястэч- 
кам. Чаму? Магчыма, для нейкага адрознення. Справа ў тым, што ў нас ёсць два 
Парафянавы: маё; чыгуначная станцыя, і так званае «старое»; дзе знаходзіца 
каталіцьсі касцёл. Заўсёдьь наша станцьья бььла болыььай па памерах і больш замож- 
най вёскай. Яшчэ перад вайной тут бььло багатае яўрэйскае мястэчка. У Доьсшы- 
цах таксама жььло шмат яўрэяў. На той час ніхто не ведаў яьсі лёс іх напаткае...



Ахвяры /\окшыц

Чым народ не такі, якусе?
Што не таку іх абрадах імове? 
I намуў той страшнай вайне 
Ўзненавідзеў іх жудасны вораг?

Паводле перапісу 1939 г.; насельніцтва Докшыц складала каля 3;б тыс. ча- 
лавек, у асноўным гэта былі яўрэі, Большасць з іх; калі пачалася вайна; не змагла 
або не пажадала эвакуіравацца; не верачы чуткам пра выключную жорсткасць 
нацыстаў у дачыненні да яўрэйскага насельніцтва. Аднак ужо ў першыя меся- 
цы акупацыі ў Докшыцах было створана гета; у якім за час яго існавання былі 
знішчаны 2653 яўрэі. У гета можна было браць абмежаваную колькасць рэчаў 
таму некаторыя яўрэі раздавалі сваю менш каштоўную маёмасць мясцовымжы- 
харам.

Апошнім днём для яўрэйскай абшчыны горада стала 29 мая 1942 г.; калі 
гета было «канчаткова ліквідавана». Гэтым страшным падзеям прысвечана 
кніга «Памяць: Докшыцы —  Параф янава»; выдадзенаяў 1990 г. на англійскай 
мове ў Ізраілі. У кнізе занатаваны ўспаміны тых докшыцкіх і параф янаўскіх 
яўрэяў якім удалося застацца ў жывых; апавяданні пра тыя жудасныя дні; слёзы 
і боль па родных і знаёмых.

Барыс Казінец — адзін з нямногіх вязняў Докшыцкага гета; якім выпала 
ацалець у час яго «ліквідацыі». Яму пашчасціла трапіць да партызан. Ён ваяваў 
са зброяй урукахпомсціўза пакутыі смерць родныхі сяброў. У кнізе «Памяць: 
Докшыцы — Параф янава» ёсць і яго ўспаміны.

_«Нарадзіўся я ў 1919 г. ў Докшыцах. У 1934 г, паступіў у польскую шко- 
лу. Потым працаваў у швейнай майстэрні. У 1941 г. быў прызваны ў Чырвоную 
Армію. Полк наш размяшчаўся ў мястэчку Зэльва; што пад Ваўкавыскам.

На світанку 22 чэрвеня 1941 г. нямецкія войскі парушылі мяжу і ступілі 
на зямлю Савецкага Саюза. Наш полк з баямі адступаў у напрамку Баранавіч. 
Дзесьці пад Мінскам мы трапілі ў акружэнне. 3 яго я выходзіў разам з маім ся- 
брам Молі Уэндам і яшчэ двума салдатамі Чырвонай Арміі. Ішлі лясамі; начавалі 
ў стагах сена; елі толькі тое; што давалі сяляне. Я ўжо тады з размоў з некаторымі 
людзьмі ведаў што немцы вельмі дрэнна адносяцца да яўрэяў

Мне пашанцавала; і 29 ці 30 чэрвеня 1941 г. я змог вярнуцца ў родны го- 
рад. Аб'явы; якія ўжо на гэты час былі развешаны на многіх пабудовах горада; 
загадвалі ўсім былым салдатам з явіцца да нямецкіх улад, Я быў апрануты ў ся- 
лянскую вопратку і таму мог хаваць тое; што быў салдатам у нядаўнім мінулым.

Першымі двума ахвярамі фашыстаў сярод яўрэяў былі Мазін; звар яцелы 
чалавек; і Маркман; які быў застрэлены ва ўласнай хаце. У ліпені загад насіць 
жоўтую стужку датычыўся ўжо ўсіх яўрэяў

У гэтыя дні я вярнуўся ў абшчыну і запісаўся на працу. Працуючых збіралі 
кожную раніцу невялікімі групамі і пасылалі на работу або ў часовыя лагеры. 
Дысцыпліна там была вельмі строгая. Калі Зальман Раскін на некалькі хвілін 
спазніўся на работу яму загадалі паўзці; а нямецкі саддат біў яго 25 разоў. Мы



бачылі, як моцны і здаровы Зальман уздрыгваў пры кожным удары. У душы мы 
пакляліся помсціць і не ўяулялі, што ўхуткім часе ў горадзе не застанецца ў жы- 
вых ніводнага яўрэя.

Немцы пачалі адбіраць майстроў для стварэння груп рабочых. Мяне 
паслалі ў півейную майстэрнвэ, дзе мы працавалі для іх арміі. Ад гэтай работы 
залежаў мой лёс на працягу ўсяго часу акупацыі. У Докшыцах была прызнача- 
на мясцовая адміністрацыя. Галоўным саветнікам немцы назначылі так званага 
Паўла Кавальскага, начальнікам паліцыі. Комульку які служыў старшым сяр- 
жантам у Польскай Арміі. Ён быў родам з Познані; але гаварыў па-нямецку. 
У яго падпарадкаванні было 25 паліцэйскіх: браты Войнічы, браты Літвіны 
Юхневіч і іншыя. Сваёй жорсткасцю ў адносінах да яўрэяў яны пераўзышлі на- 
ват эсэсаўцаў. Комулька быў савецкім вязнем; немцы вызвалілі яго; і тады ён ад- 
дана ім служыў. Ужо пасля вайны; у 1951 г.; ён быў схоплены і павешаны паводле 
прьпавору суда ў Познані.

Бургамістрам быў прызначаны Яўген Рыгоравіч Спічонак, які хаваў 
яўрэйскую сямю Крамераў (заразяныжывуць у ЗПІА). Гэтага добрагачалаве- 
ка выпадкова застрэлілі партызаны; калі ён ехаўразам з камендантам Докшыц.

Як толькі ў горадзе з явілася гестапа, у першую чаргу яно «паклапацілася» 
аб яўрэях; якія былі актывістамі савецкай улады. Гэта Гронам Клофт, Абраь: 
Левітан; Зальман Цыкпн і іншыя. ПаСі\я чатырох дзён катаванняў яны былі вы- 
везены з горада і расстраляны. Дзе іх магілы —  невядома і сёння.

У жніўні 1941 г. фашысты падрыхтавалі наступную групу ахвяр. 3 таго часу 
мьі сталі атрымліваць усё болып частыя звесткі аб масавых забойствахяўрэяўу 
суседніх мястэчках, такіх як Беразіно, Бягомль. Чаканне жудаснага знішчэння 
яўрэйскага насельніцтва марудна, але настойліва ўваходзіла ў нашу свядомасць.

У верасні 1941 г. быў выдадзены загад аб стварэнні гета ў Докшыцах. Зона 
гета пачыналася ад саду сінагогі іўключала ў сябе некалькі суседніх алей і част- 
ку галоўнай вуліцьі імя Касцюшкі. Усе спецыялісты, якія працавалі на немцаў 
атрымалі дазвол (шайнэн) займацца сваёй работай і мелі права выходзіць з 
гета. Мой бацька і я шылі адзенне для ўлады. Голад паціху падкрадваўся да трох 
тысяч дунц якія жылі ў гета. 300 г хлеба на чалавека —  усё харчаванне; і тое вы- 
давалася нерэгулярна. Каб не спецыялістьг, якія маглі выходзіць з гета кожны 
дзень і купляць або абменьваць каштоўнасці на ежу гета вымерла б з голаду 
яшчэ раней за расстрэл.

Першы пагром адбыўся ў красавіку 1942 г. Мясцовая паліцыя — адна, без 
дапамогі з боку немцаў— уварвалася ў гета і пачала помсціць яўрэям за гады; што 
былі пад савецкай уладай. На другую раніцу паліцэйскія загадалі групе моладзі 
выкапаць яму побач з яўрэйскімі могілкамі. Арыштаваных яўрэяў прывялі туды 
і расстралялі. Мы ў гета чулі водгукі шматлікіх аўтаматных чэргаў і адзіночных 
стрэлаў якімі дабівалі параненых, Разам з маім дзядзькам Зальманам Фрэйманам 
былі забіты і многія нашы суседзі: Кацовіч; Фрыдман; Сосман; Блоч і іншыя.

Пасля гэтага пагрому многія яўрэі сталі будаваць сховішчы; каб хавацца на 
час наведвання немцаў



Я працягваў працаваць, але на адпа- 
чынак я і мае родныя хаваліся ў бункеры.
Пад кухняй, на глыбіні 2,7 м, была вы- 
капана яма. Мы ўмацавалі яе тоўстымі 
палкамі, пад якія насыпалі шмат пяску.
Уваходам у бункер бьгў дымаход. Выйсці з 
бункера можна было ў сад, праз гэты ход 
паступала паветра. Такім чынам многія 
яўрэі рыхтаваліся да другога пагрому.

Другая «акцыя» адбыласяўпачатку 
мая 1942 г. На світанку гета было акру- 
жана паліцыяй. Яўрэі ў болыпасці сваёй пахаваліся ў бункеры. Але гэта мала 
дапамагло. Многія сховішчы немцы пазнаходзілі і ўсіх, хто там быў расстралялі. 
Нашай сям'і пашанцавала больш. У сховішчы мы адсядзелі ўсю «акцыю». На 
наступны дзень выйшлі на вуліцы гета. Нашы вочы ўбачылі жудасную карціну. 
Забітыя ляжалі кучамі на вуліцах і дарогах, усё вакол было заліта крывёю, у дамах 
на пасцелях ляжалі забітыя людзі. На мосце Песач Каплан сабіраў мазгі свайго 
маленькага дзіцяці, падарванага фашыстамі. Цельца маленькага болып не было, 
і хаваць, і плакаць бацьку не было над чым. Усе яўрэі, якіх злавілі ў бункерах або 
сваіх дамах, былі сабраны ў месца ля клуба. Там немцы праверылі, хто з прысут- 
ных мае дазвол на работу. Іх пакінулі, а ўсіх астатніх падвялі да агульнай магілы 
і расстралялі. У гэтым пагроме загінула 350 яўрэяў.

Ліквідацыя гета прыйшлася на канец мая 1942 г. Гэта здарылася ў суботу. 
У 4 гадзіны раніцы нас разбудзілі суседзі і паведамілі, што гета акружана, уця- 
каць не было куды. Як і раней, яўрэі вырашылі, што могуць уратавацца, калі 
схаваюцца ў бункерах. У наш бункер схаваліся і суседзі, усяго 20 чалавек. Мы 
сядзелі ў яме, і нашы валасы краталіся на галовах ад жудасных крыкаў яўрэяў 
яьсіх выганялі немцы са сваіх дамоў

У 8 гадзін раніцы фашысты напалі і на наш след, пачалі пошукі бункера з 
боку печы. Праз некаторы час, які для нас здаваўся самым доўгім у жыцці, 
пачуліся крыкі: «Жыды, выходзьце!» Ніхто не адказваў на гэтыя крыкі, і тады 
пачулася пагроза, што яны кінуць гранаты, калі мы не выйдзем. Заставацца ў 
сховішчы не было сэнсу. Я выйшаў першы. I адразу атрымаў удар палкай па 
шыі. Кінуўся бегчы, але быў збіты нагамі. Мяне акружылі гестапаўцы, білі, але 
я змог выскачыць у калідор і скочыць з балкона. Нечакана апынуўся каля групы 
людзей, і нас зноў акружылі гестапаўцы, потым сагналі ў адно месца, дзе ўжо 
знаходзілася некалькі дзесяткаў яўрэяў і іх прыводзілі ўсё больш і болын. Не- 
каторыя з маіх суайчыннікаў плакалі, іншыя ляжалі на зямлі, не маючы сіл пад- 
няцца. Да мяне падсеў Гдалія Левін і зашаптаў на вуха: «Уважліва паглядзі на 
гэтыя дрэвы і хаты, ты не ўбачыш іх болын. Усё гэта застанецца, але нас не будзе, 
нічога не зменіцца ў гэтым свеце, толькі не будзе нас». Я памятаю гэтыя сло- 
вы да сённяшняга дня, яны адлюстраваліся ў маёй свядомасці назаўсёды. Калі 
нас назбіралася дзесьці чалавек 350, усіх пастроілі ў вялікую калону і пагналі
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ла ямы; дзе раней расстрэльвалі яўрэяу. Наша апошняя надзея на выр 
зніхала з кожным крокам на шляху да гэтай жудаснай ямы. Калі падышлі д г 
расстрэлу, некаторыя з яурэяу спрабавалі ўцякаць. Але нікому з іх не па 
ЗкЛ Усе былі забіты. У гэты час да мяне падышоў зондэрфюрэр Гартман і 
убок, Ён адвёўтаксамамайго бацьку маю мачыху Гіту іяе дачку Хаю. Дал* 
бегла наша суседка Сара Маркман. Яна сказала зондэрфюрэру што яна 
зн Усіх нас ён павёўу горад. Як потым мы зразумелі, сваім уратаваннем і 
с г н с л з с с з  таз,гу што добравалодаліспецыяльнасцямішаўцаікраўца..-. 
час ля ямы пачаўся расстрэл. Яўрэям спачатку загадвалі распранацца; каб : 
сапсазалі крывёю вопратку і не зкаглі схаваць каштоўнасцец а потым забі:

Калі мы вярнуліся ў гета; то ўбачылі; што ўсё разбіта; разрабавана; а : 
ншн схоБІжчаў бункераў усё яшчэ працягвалі выводзіць яўрэяў Некатс - 
ннннасных забівалі сябе і дзяцей загадзя. Адна жанчына дала дзецям ат 
нрыкяла сама. Я  ўбачыў прыгавораных да смерці прыгожых сясцёр Шле"
Янь: :н о  о о ш о о  то.дькіўвельмікароткіяначныякашулі. Дзяўчатыўве: 
іх абдягва_У саромеліся. Так амаль голых іх і павялі на смерць.

Зшшчэнне Докшьпцсага гета працягвалася 17 дзён; паколькі многія 
хава_нся. а іх упарта адпгуквалі. Усе спецыялісты; якіх немцы пакінулі ў : 
на адным ад кожнай прафесіі; 9 дзён знаходзіліся ў адным доме; не пакід 
яго. За гэты час нас ні разу не кармілі, вады таксама не давалі. Як мы пасля 
зьплядалі, няцяжка ўявіць; але мы былі шчаслівыя; што засталіся жывыя.

У апопші дзень УіквідацыГ бьыа схоплена апошняя група яўрэяў калі 
чалавек. Іхтаксама расстралялі. ПаСі\я мы даведаліся; што яны пратрымаліся 
доўга; бо ўцяклі з гета і хаваліся ў руінах яўрэйскіх дамоў на ўскраіне Доь 
па шляху на Глыбокае. Іх знайшоў ХіЮпчык-пастух і здаў у рукі паліцыі.

У чэрвені 1942 г. ў Докшыцах не засталося ніводнага яўрэя.
Докшыцы былі вызвалены ўчэрвені 1944 г. Рэшткі яўрэйскага насельь 

горада; тыя; хто ваяваў у партызанах; паступова вярталіся. Сярод іх былі I 
Шапіра; я — Барыс Казінец; Я. і Б. Рэгіманы; Б.Фрыдман; сямя Розавых і '

Пасля вызвалення ў горад пачалі прыходзіць лісты ад яўрэяў якія ўцякл 
нацыстаў. Ад яўрэяў —  салдат Савецкай Арміі. Ад родных з ЗША; Ізраіля і і 
краін. Толькі адно пытанне было ў тыхлістах — ці застаўся ў жывых хто-небудн 
родных? Яны прасілі знаёмых; суседзяў добрыхлюдзей напісаць; што здарылася з 
семямі. Адказ быў адзін: "Нікога не засталося. Усе забітыя” Сам горад бьгў пра 
на поўнасцю разбураны. Было знішчана каля 90% пабудоў Горад сам стаўмог 
Немагчыма было дыхаць у ім; немагчыма было жыць у ім аніводнага дня».

Гэта жудасныя ўспаміны; якія чалавек пранёс праз усё жыццё. Імкнуся зрь 
зумець яго боль; але гэта; напэўна; немагчыма... Можна толькі клапаціцца п:а 
тое; каб жыла памяць народа пра гэтыхлюдзей; якія сталі такімі ненавіснымі Іля 
Гітлера. Бо проста быліяўрэямі. Бо простажылі...

Але з успамінаў Міхаіла Дзмітрыевіча Явіда вынікае; што не толькі нег 
цы здзекаваліся з яўрэйскага насельніцтва. Ён падкрэслівае; што асаблівп 
прыніжэнне і пагромы маёмасці чыніліся над яўрэямі мясцовымі паліцаямі —



ураджэнцамі Докшыц і навакольных вёсак, якія ведалі, хто бедны, а хто багаты, 
хто быў пасля 1939 года ў камсамоле, хто ўступіў у партыю; хто іх родзічы і г.д.

Яўрэяў рабавалі таксама паліцаі. Немцы туды не заходзілі, паліцаі ж забягалі 
на тэрыторыю, хапалі ў каго вопратку у каго гадзіннік, у каго швейную машынку.

Мясцовыя жыхары дапамагалі яўрэям, давалі прадукты, хоць за гэта можна 
было «атрымаць гуммы» ў камендатуры.

У час расстрэлу гета сям’я Явідаў схавала яўрэйскага хлопчыка — Хаіма 
Кацмана, які жыве і зараз у Ізраілі і падтрымлівае з гэтай сям ей самыя до- 
брыя адносіны.

Такім чынам, знаходзіліся людзі; што не баяліся ўзяць на сябе цяжкі; а ў тых 
абставінах вельмі страшны абавязак — дапамагаць. Дапамагаць; нягледзячы на 
небяспеку для свайго ўласнага жыцця.

Параф’янаўская трагедыя

Бязмежныя крылы жыцця^
Як запалка, што ўспыхнула ярка. 
/\ля кагосьці яна цеплыня^
Іншы ж зробіць пажарам запалку.

Параф янава; як я ўжо казала; было мястэчка заможнае. Тут пражывала 
вялікая колькасцьяўрэяў. Крамы; што былі на станцыі; таксама зяўляліся пера- 
важна яўрэйскімі.

Януковіч (Дамінеўская) Галіна Канстанцінаўна ўспамінае: «Я  хадзіла ў 
школу разам з яўрэямі. На ўрокі рэлігіі прыязджаў і ксёндз; і бацюшка; і равін.

На станцыі была адна крама; дзе 
прадавалі тэхніку (будынак бібліятэкі). Калі 
ты прыходзіў а там не было чагосьці; то на 
наступны ж дзень гаспадар ехаў у Вільню і 
прывозіўтое; што трэба.

Адным з самых вядомых яўрэяў 
у мястэчку быў Кастроль. Ён жыў у 
Параф’янаве і пасля вайны. Так атрымала- 
ся; што ляснічы паведаміў яму і яго брату; 
што яўрэяў збіраюцца сагнаць у гета. Таму 
тыя паспелі ўцячы. Яны сталі членамі пар- 
тызанскага атрада.

У нас былі дзве каровы. Адну мой баць- 
ка прадаў яўрэю; упраўляючаму спіртзавода.
Калі іх пачалі зганяць у гета; прыйшоў гэты 
яўрэй да нас з просьбай: «Ой; Дамінеўскі; 
забяры ты сваю карову назад; можа; хоць 
малака калі дасі. Ты пастаў хоць якую галаву 
замест яе». Бацька купіў іншую карову; завёў
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нзчтт; замяніў: Ён быўуве,\ьмі добрых адносінах з яурэямі; заўсёды іх абараняў г_ 
— ьгйптл: бальшавікі, у нас усё бьню павязана ў вузлы, чакалі з дня на дзень, што в&н 
везтазь кас як ху\акоў. I толькі дзякуючьі яўрэям нашу сямю не вывезлі. Яны вель м 
назкннк майго бацьку. Страпшы бьгў час Кожны вечар ідзе са станцыі мапіыы 
шлутгр'Ка. Чакаем, што едуць за намі. Прыязджаюць яўрэі заспакойваюць: "Н 
бойся. Лы>днеўскі. Ніводзін волас з тваёй галавы не ўпадзе” .Такая моцная ўдала 
былаўіх».

Узогуле, адзін з вьнпэйшых пастоў у мястэчку займаў таксама яўрэй, Ар: з  
Левітан. Яго ж немцы і забь\і першым; калі прыйшлі ў мястэчка.

Аповед ігра знішчэнне параф янаўскага гета пачну з успамінаў што знайшла 
VхЕІзе ізраі\ьскагапсіхолага Бар-Она «Спадчынамаўчання». Гэта кніга змяш- 
чіе тспаміны дзяцей тыхлюдзей; што непасрэдна ўдзельнічам ў страшнай спг а- 
п  Халаз:эсту ў якасці выканаўцаў. Вось вытрымка з гэтай кнігі, што змяніча: 
г азмовт з сынаоі немца, які быў пасланы ў Параф янава падчас вайны.

«Рулольф адказаў на маю просьбу ў мясцовай газеце: “ДзеЦІ; т а е бацькі 
віназагыя або прымалі ўдзел у ганеннях або ажыццяўленні праекта знішчэнен 
і : г аіль скага народа, каліласка.. ” Ён патэлефанаваў і сказаў што будзе размаўляш 
: : о о  з праоіьскімкарэспандэнтам. Мыназначылічас дляінтэрвю ія  згадзіўся 
гтгггзппа з ім на аўтобусным прыпынку

Як зпрэспандэнт я шукаў і меў поўную інфармацыю пра бацькоў і іх ролі 
падчао ванны. але м\я мяне адказчыкі бьь\і таямніцай да той пары; пакуль яны 
не пзтепзпп раоказваііь :зае гісхорыі, Звычайна я прыходзіў на некалькі хвзліл 
ранем в а  месца сусгрэчы. каб убачыць, як ідзе чалавек —  як ён падыходзіць да 
пггппп-п т зз. н п п _ п  злаенгд ён спакойным ці не; ці змяняеццаяговыраз тва- 
ру̂  калі ён пазнае мяне. Аднак Рудольф ужо чакаў паглядаючы на гадзіннііу хоць 
н : не сназняўся. Ён высокі і выглядаў як менеджэр мясцовай фірмьг Моцны 
попск. тткп Я мог адчуваць яго хва,\яванне. Ён пачаў расказваць адразу але я 
накіраваў яго размову у мш\еньк)чо бяседу таму што я хацеў дабрацца да свайго 
офіса, лзе быўуюмочаны дыктафон. КаЧ мы нарэшце дабраліся да майго пакоя і 
я запрасіўяго прысесці, ён выцягнуў жоўтыя лісты паперы са свайго партфеля.

Рудольф: Я нарадзіўся 4 красавіка 1930 года ў Вапертале; сын беспрацоўнага 
тэкстыльнага рабочага. Мой бацька ў той час не працаваў Да таго як ён страціў 
прапу ён быў майстрам на тэкстыльнай фабрыцы. Аднак тады была вялікая 
колькасць беспрацоўных у гэтай мясцовасці і яго таксама звольнілі.

Бар-Он: Вы адзіны сын?
Рудольф: Я  быў адзіным сынам да 1940 года; калі нарадзіўся мой брат. 

Ён і зараз жывы. Ён нарадзіўся 14 студзеня 1941 года ў Вапертале. Я правёў 
гэтыя раннія гады больш-менш прыемна да таго часу пакуль мой бацька не 
знайшоў працу зноў Я не памятаю, калі гэта было дакладна. Мы жылі ў зусім 
прымітыўным маленькім доме. Хоць ён быў без працы; аднак сам пабудаваў 
маленысі дом у садзе. Ён быў вельмі прадпрымальны і да самай смерці быў ве- 
руючым хрысціянінам. Дома мы маліліся; у нас былі гадзіны Бібліі, і мы спявалі 
разам. Былі таксама і іншыя; хто прыходзіў да нас пачытаць слова Божае разам.



Пасля бацька знайшоў новае месца працы. Ён быў назначаны рабочым 
на чыгунцы; яго пасылам ў Расію і Польшчу Калі болып дакладна, то ён быў 
пасланы ў Параф янава. Гэта паміж Вільняй і Смаленскам. Ён працаваў як гэта 
называлі падчас вайны; у якасці памочніка камандзіра рабочай групы. Быў вы- 
значаны раён чыгункц за які ён быў адказным. Гэта было паміж Параф янава і 
Смаленскам; штосьці каля 300-500 км. Я не магу даць вам канкрэтную лічбу. Яго 
работа заключалася ў падтрыманні гэтага ўчастка чыгункі, які часта атакавалі 
партызаны. Яны ўзрывалі дарогі, такім чынам цягнікі сыходзілі з рэльсаў Але 
самае важнае; што так паўплывала на мяне, было тое, пра што ён мне расказаў 
пасля свайго вяртання. У Параф янаве было яўрэйскае гета. Шмат яўрэяў было 
сабрана разам і сканцэнтравана ў гэтым раёне; дзе ім дазвалялася жыць. Гэтыя 
яўрэі таксама працавалі на нямецкай чыгунцы. Большасць была занятая тым, 
што дапамагалі рамантаваць дарогі. Напрыклад —  я ўжо не магу забыць іх 
імёны — гэта быў Арон Кац; Марыя і кухарка; якая рыхтавала ежу людзям; з 
якімі працаваў мой бацька. Гэтая кухарка была яўрэйкай. Я не ведаю яе імя. Але 
яе называлі Дола. Мой бацька мог наведваць гета і там размаўляць з яўрэямі.

Так як ён быў перакананым і веруючым хрысціянінам; ён гаварыў з імі аб 
Святым Пісанні; аб Бібліі. I яны ведалі; што яны вераць у аднаго і таго ж Бога. 
У любым выпадку яны разумелі; што яны роўныя. I мы; германцы; мы таксама 
адносімся да роду ізраільскага.

Настаў дзень; калі гета было акружана войскамі СС. Яны спыталі майго 
бацьку: “Колькі табе трэба?” і ён адказаў: “Мне патрэбны ўсе”. “Не; мне патрэб- 
на шмат галоў яны будуць расстраляныяў — сказаў афіцэр. I зараз ёсць такія 
добрыя хрысціяне з добрым дзіцячым сэрцам. Ён стаяў і не мог нічога зрабіць, 
Што ён павінен быў сказаць? “Забі і мяне таксама?” У яго былі дзеці і жонка. 
Што ж ён павінен быў зрабіць? У яго не было такой вялікай смеласці. Ён не мог 
супраціўляцца. Ён быў не ў стане ўратаваць яўрэяў —  пасля таго; як паміж імі 
наладзіліся такія ўзаемаадносіны; яны сталі яго братамі; ён жыўразам з імі. Спа- 
чатку была забіта жанчына. Днём раней яна нарадзіла дзіця. Яна была кінутая ў 
магілу. Яны забілі таксама і дзіця. Мой бацька не ведаў гэтага. Затым ён пабег і 
моцна плакаў. Малады салдат СС пабег за ім і сказаў: “Я  не магу болын працяг- 
ваць гэта! Я забіў і так шмат людзей. Я ўжо не магу болыні

Пасля гэтага яго крытыкавалі. Я мог бы прачытаць вам пісьмо; якое напісаў 
мой бацька; каб праясніць падзеі. Гэта пісьмо; якое ён напісаў адразу пасля вайны. 
Ён быў вельмі хворым і быў звольнены са службы за свае перажыванні. Ён пісаў 
пісьмо пасля вайны; бо вельмі баяўся; што могуць забараніць пісаць гэта падчас 
вайны; падчас перыяду нацыянальнага сацыялізму. Дазвольце мне паказаць вам. 
Гэта вельмі старое пісьмо; і гэта пацвярджэнне таго; што мой бацька быўнаўсходзе.

(Яго рукі дрыжалі. Рудольф даўмне два дакументы; якія ён прынёс з сабой. 
Я  мог бачыць; што яны вельмі старыя і захоўваліся акуратна ў нейлонавай су- 
мачцы. Я таксама бачыў што яны напісаны пажылой рукой і на адным з іх былі 
словы НАШ А ВІНА. Я даў Рудольфу шклянку вады і прапанаваў яму самому 
прачытаць гэтыя дакументы мне. Пісьмо было ад 16 мая 1945 года):



Мал. 4 Тут было гета

НАШАВІНА 
Нарэшце пасля не~ 

тыдняу сурезнай хваробы 
амаль адабралаўмянеўсе па 
я знайшоў сілы; каб напісапь 
тыя рэчьі; што зрабілі мяне 
рым і поўнасцю разбурыл: 
нервы. Я паспрабую рас 
пра падзеі па парадку і раст; 
чыць; чаму выбраў такую 
свайму пісьму.

Ла I 1- !  гола на працягу многіх гадоу я актыуна працавау дырэк 
тадзельнай школы для дзяцей. Наш прыход служыў для знешняй і ўнутр 
шсіянерсжай дзейнасці ў  Кітаі. Мая галоўная задача заключалася ў тым, 
5-іггга~а.нг ла стгзнбы лзяцей. У мяне было шмат сяброў (дзякуючы маёй 
цы з дзецші). Партыя верььла; што яна знайшла вернага чалавека для 

аыг ггныыгна-гаыгітыгтгынай пр аграмы дзеянняў У гэты час я працаваў д_-ы
: чыся на маю работу, я стаў членам Нацыян* 

най сацыялі стычнай Германскай Рабочай Партыі 1 чэрвеня 1941 года.
Мне таксама паабяцтлі. што я захаваю сваю веру, але пасля таго як я * 

ш партыі, мне забарантм ўтрыльйваць нядзельную школу. Гэта быў пер 
ўдар. Я  вымушаны быў маўчаць і адкласці маю любімую работу ўбок.

Я быў перакінуты ў мястэчка Параф янава ў Полыпчу, каб прац 
упраўляючым. Гэта бьтш 9 -лютага 1942 г. Сярод іншых там было 247 яўр 
мужчыН; жанчын і дзяцей. Яўрэі павінны былі выконваць розную работу у 

. яны птгы ў заь:рыгьп.і гета. Мы; немцы (4 чалавекі), былі замацаваны 
поварам-яўрэйкай па імені Дола; прыгожай маладой дзяўчынай з рьг 
валасамь Мае салдаты не адносіліся да яе з дастатковай павагай, бо яна была 
іхперш заўсё яўрэйкай. Але хутка яна заўважыла; што ёсць нехта; хто аднос' 
да яе з любоўю; і мы сталі сябрамі; хоць ніхто гэтага не заўважаў.

Аднойчы я захварэў на грып. Дола паклікала да мяне яўрэйскага фармацэы:;
' Бэлзіна; які здабыў для мяне цудоўнае лякарства. Мае падпарадкаваныя салд: 
ты пачалі насміхацца з мяне; з сяброўства з яўрэйкай; пачалі крытыкаваць і вг 
казваць незадаволенасць. Калі я паправіўся; я першы раз наведаў гета. Наве_ 
ванне гета было забаронена; і за гэта маглі пакараць. Дзякуючы маёй хварос- 
мне было дазволена хадзіць у аптэку; якая была размешчана ў гета.

Такім чынам я наведаў аптэкара і быў удзячны сустрэчы з такімі цудоўньг і 
людзьмі: яўрэйскімі жанчынамі Марыяй (дачкой Белзіна); Рытай (настаўніцай 
іЛілі (настаўніцай фартэпіяна); таксама з сямей Аэрона. Гэтыялюдзі расказа_г 
мне аб сваіх праблемах і трывогах. Перад маімі вачыма паўставалі расказы г 
пра адно; то пра другое гора. Гэтым яўрэям; як маладым; так і старым; выдавад 
норму ў 300 г хлеба ў тыдзень; гэта; і нічога болып з месяца ў месяц. Жабрацть: 
гэтых бедныхлюдзей стала відавочным для мяне. Цяпер я стараўся як мог дапп



магчы ім. Я  быўвельмі шчаслівы, калі да нас далучыўся новы падначалены салдат; 
які падзяляў мае погляды. Ён рашуча кінуўся дапамагаць гэтым бедным людзям. 
Мы былі вымушаны рабіць гэта вельмі асцярожна, бо маглі наведваць яўрэяў 
толькі позна вечарам, хоць яны былі кожны раз вельмі рады; калі мы прыходзілі. 
Я  заўважыў што іх трывогі растуць з кожны днём; таму што яны дзесьці чулі 
гаворкі пра тое; што яўрэі будуць забіты. Кожны раз яны пыталіся: “Што будзе 
з намі?” Я імкнуўся растлумачыць ім; што Усявышні не пакіне іх. Дома, у сваім 
пакоі; я горача прасіў Бога аб дапамозе. Так, у маёй скрусе я гаварыў: 'Тоспадзе; 
я буду служыць табе верна; толькі зрабі так; каб гэтыя людзі жылі ” У выніку гэ- 
тага страшэннага смутку і жабрацтва нашы адносіны сталі вельмі цеснымі. Гэта 
зайшло так далёка, што мы разам апускаліся на калені прасіць у нашага Айца 
сілы ва ўсіх справах. Аднойчы вечарам, калі я наведаў іх зноў мы сядзелі разам і 
я засняваў песню 'Добрай раніцы, дабранач” пад гітару. Калі мы дайшлі да слоў 
“Заўтра, калі Бог пажадае, цябе разбудзіць ізноў.” Рыта заплакала і сказала: 
((Я  адчуваю штосьці дзіўнае”. Апошнія словы; якія яна сказала, патануліў слязах. 
Гэта была апошняя ноч яе маладога жыцця.

Раніцай наступнага дня мы раптам пачулі; што гета было захоплена СС. 
Яўрэяў сабралі разам і выгналі на вуліцу, Тут яны павінны былі зняць абутак, 
паліто і курткі. Яны пачалі плакаць. Чатырнаццацігадовы хлопец паспрабаваў 
збегчьі; аднак яго забілі. У адказ адзін яўрэй вельмі абурыўся і пачаў лаяць СС, 
аднак яго жорстка збілі і вымушаны былі несці на насілках. Людзей з вёскі 
прымусілі выкапаць вялікую яму і кожны, —  дзеці і жанчыны, маладыя і ста- 
рыя, павінны былі легчы тварам у зямлю. Сярод гэтых няшчасных людзей была 
жанчына, якая нарадзіла дзень назад. Яна была першай; хто пайшоў да магілы. 
Я бачыў як яна кавыляла, гайдаючыся, і несла на руках амаль голае дзіця. Яна 
плакала і маліла пакінуць яго жывым. Яе груба штурхнулі ў яму і затым забілі.

Я як мага хутчэй пайшоўу свой пакой, зноў і зноў чуў выстралы, зваліўся на 
ложак. Зараз я страціўусё. Я ішоў за Бога 28 гадоў і зараз адбылося гэта жудас- 
нае здарэнне. Я верыў амаль да апошняй гадзіны, што Бог захавае гэтыхлюдзей 
у выніку маёй малітвы, але потым пракляў Бога і ўсіх людзей.

Я жадаў поўнага забыцця. Пакінуты Богам і ўсімі людзьмі, я выконваў свае 
абавязкі ў поўнай апатыі і не ведаў што будзе са мной далей.

Мае падначаленыя, за выключэннем С., называлі мяне баязліўцам і 
любіцелем яўрэяў Яўрэі былі расстраляныя паўсюдна: у Глыбокім, Докшы- 
цах, Будславе і Круляўшчызне. Калі я прыехаўу Докшыцы праз 10-12 дзён, то 
сустрэўтам капітана. Першае, што ён спытаў было: “Дзе Марыя?” (Марыя была 
дачкой фармацэўта з Параф янава). Я сказаў што Марыя загінула. Капітан пачаў 
плакаць. Ён схапіў маю руку і сказаў: “Гэта страшная ганьба” Я не бачыў яго 
пасля гэтага, але ведаў што яго сэрца сцякае крывёй. 1800 яурэяў было рас- 
страляна ў гэтым горадзе. Было шмат слёз. Я пабег паглядзець, што здарылася і 
ўбачыўяўрэяў якія выходзілі з падземнай схованкі/каля 80 ці 100 людзей. Яны 
прасілі вады, іх твары былі белыя, як мел. Ые ў стане сказаць што-небудзь, яны 
кідаліся на калені і прасілі пакінуць іх жывымі. Іх не слухалі і заганялі, як статак,



V хлеў. Я бачыў як дзяўчынку гадоў дзесяці; якая хавалася ў сене пад н 
ськ'іа амаць поўнасцю знясь\ена; цягнулі ззаду за мной. Гэта бедная дзяў 
оыла больш падобна да кучы касцей, чым да чалавека; і гэты вузел жабр 
мучэння таксама кінулі ў хлеў Я ніколі не забуду гэты страшны погляд і не 
лапамагчы сам сабе. Гэта было настолькі жудасна; што зрабіла мяне хвор 
"~се астатняе жьпвдё. Я не магу зразумець, як людзі могуць быць такімі зв - 
Гэтыя карціны часта бачу ноччу і днём.

Праз некалькі тыдняў мяне паслалі ў палявы шпіталь у Вілейцы па 
чыне гіпертаніі. Але там я поўнасцю ўпаў духам; з той пары мне не дазі 
лася н ік о гг р  казаць пра мае мучэнні. I гэтыя мучэнні станавіліся ўсё 6 
цяжкші калі я ўявіў сабе; што я член банды забойцаў і злачынцаў бандьі 
пазбавіла б мяне жыцця; калі б я стаў пярэчыць. Такім чынам я адчуваў 
горш : горш і мяне паслалі ў Вільню. Там у мяне знайпілі ўнутранае расс_г 
стза. Яны не ведш лі прычыны і задавалі мне розныя пытанні; але я так : 
схазэў ім нічога; бо не мог давяраць нікому; нават урачам. Пасля гэтага ; 
паслалі лалом\т ў Германію ў суправаджэнні салдата. Калі я вярнуўся дал" 
мой стан п а г о р ш ы ў с Я ; бо я не мог працаваць адзін; бо я мучаўся ад ве_ 

с .нткай вагі тых падзей; якія перажыў Праз некаторы час мясцовы камк 
тар стк папрактнў мяне за ненацыянальна-сацыялістычны гіункт гледжанн-. 
р.-ча: Мой с в е т а п о п л я д  бьгў рэлігійнай арыентацыі. Калі я хацеў пагаварі 
аб к к і  нетатываннях, я вьгмлгшаны быў быць вельмі асцярожньц і гэта рас_ 
мяве ведьмі хворым. Доктар Д. рашыў што мяне лепш змясціць у інсты:
Я  баяўоі, што яны збіраюцца пазбавіцца ад мяне там... Карацей; я вымушанн

„етчы т ссга_:к:тс балтніпу (ьсйніку) для абследавання. Тутя прызнаў: 
б с т,сіх маіх муках доктару Л. і растлумачыў усё яму. Доктар Л. не належаў 

Г : та_т:см зразумех мяне і параіў пастарацца забыцца нарэчы — тс- 
што было і ёсць немагчыма.

14 красавіка 1945 года да мяне раптам падышоў чалавек на вуліцы. Ён 
сказаў: ведаю; хто Вы. Вы падрываеце работу партыі. Вы брудны сабатажкп
: гзта будзе каштаваць Вам жыццяГ Я зрабіў некалькі крокаў і ўпаў на мес- 
цьг Сведкі гаварылі; што я нешта гаварьгў аб забойцах; карычневых бандытат 
: расстрэлах яўрэяў Людзі думалі; што я зваряцеў Я заставаўся у такім стане 
некшлысі дзён. Я быўхворы і не мог працаваць з 17 верасня 1944 года. Але зара: 
я поўнасцю быў знішчаны. Доктар Л. і доктар Ж. былі каля майго ложка. Калі я 
крыху апрытомнеў я спытаў самога сябеГШто я зрабіў?”

Я давяраў некаторым сем ям і расказваў ім аб зверствах у Расіі. Ці маўчалі 
яны; я не ведаю. Я таксама не выдаў чалавека; які жыў далёка ад сваёй часці на 
працягу паўтара года; аб кім у мяне часта распытвалі, Я хаваў яго як мог. Я  не 
мог дазволіць яму трапіць у рукі тых; хто хацеў пабудаваць так званы “рабочы 
рай” на крыві і касцях загінуўшых.

3 ці 4 мая; калі доктар наведаў мяне; я расказаў яму аб усім; асабліва аб 
Расіі. Я  магу сказаць; што ён вельмі плакаў і яму было сорамна (дакумент 
неразборлівы).



Я не давяраў Богу ў Параф'янаве, але сёння я прасіў у яго прабачэння. 
Ён не быў на баку тых; хто чыніў такія несправядлівасці, і ён адкупіў тыя 
крывавыя справы”.

Рудольф: Гэта канец пісьма. Гэта было перажытае. I дазвольце мне сказаць 
вам; што гэты чалавек мучыўся да самага канца, да той пары; пакуль не памёр 8 
гадоў таму назад.

Бар: Ці былі ў вас сябры-яўрэі ў школе? Ці вучыліся ўвогуле яўрэі ў ва- 
шай школе?

Рудольф: Не, нікога. Пачакайце... Была адна. Яна была напалову яўрэйкай. 
Я  пайшоў у школу ў 1936 годзе. Мы не ведалі спачатку хто быў напалову 
яўрэем. Я нядоўга правучыўся ў гэтай школе. Яна ж расказвала пасля вайньц 
што іншыя дзеці распраналі яе дагала на вуліцьц бо пачулц што яна напалову 
яўрэйка. Нават падлеткам і дзецям быў навязаны такі пункт гледжання; што 
яны могуць здымаць адзенне з аднакласніка і крычаць: аЯўрэй; яўрэй!” Яна 
і зараз жыве тут; выйшла замуж за англічаніна. Яна казала, што не хацела б 
выйсці замуж за немца.

Пасля запісу мы гулялі разам, і Рудольф сказаў што яго дзеці не хацелі, каб 
ён куды ішоў яны хацелі пакінуць мінулае ў мінулым. Я раптам уявіў сабе; як 
доўга ён зберагаў пісьмо свойго бацькі».

Гэты аповед прымушае яшчэ раз задумацца над тым; хто або што на самой 
справе вінавата ў трагедыі яўрэйскага народа.

Шмат людзей было забіта ў Параф янаве. Вайцяховіч Яніна Іванаўна, якая ў 
той час была маленькай дзяўчынкай; расказвае; што яе бацька хадзіў адзін дзень 
на станцыю (самі яны жылі ў суседніх Шантарах; зараз гэта частка Параф янава). 
Прыйшоўшьі; ён сказаў што; напэўна; будуць біць яўрэяў бо ўжо выкапалі яму.

Яніна Іванаўна: «Хутка і сапраўды пачуліся стрэлы. Яўрэяў гналі ў кало- 
не па чатыры чалавекі. Ім сказалі; што павязуць на цягніку ў Амерыку: схлусілі; 
каб тыя не разбягаліся і ўзялі з сабою свае грошы (у іх былі залатыя капейкі). 
Ішлі яны; такія шчаслівыя; але потым убачылі. што вядуць іх не на вакзал; а да 
выкапанай ямы. I вось гляджу я: дзяўчынка гадоў дванаццаці -  чатырнаццаці ў 
такой яркай ружовай сукенач- 
цы аддзялілася ад гэтай калоны 
і пабегла... Шмат так прабег- 
ла; амаль да нашых дамоў...
А потым яе дагнала куля...
Я памятаю; як яна падала...
Пасля праз некаторы час да яе 
падышлі двое; узялі за рукі і 
пацягнулі. Гэтая сцэна —  самы 
страшны ўспамін на ўсё маё 
жыццё...

Пасля таго; як была праве- 
дзена аперацыя; яма так доўга

Мал. 5. Група яўрэяў у Параф янаве 
(1 ліпеня 1939). Знізу злева ў белых штанах 

Шлома Гейдэнсон



крахалася... Там; відаць; было шмат не забітых, а толькі параненых. Прайшл: 
нехалькі тыдняў; і яма пачала моцна смярдзець; бо выкапана была неглыбока. I 
хлсркай яе сыпалі, і іншыя меры прымалі, але нічога не атрымлівалася... Нельп 
было схаваць сляды жорсткасці і насілля...

Вось такая сумная гісторыя».
Аднак, як аказалася; некаторым яўрэям удалося ўцячы. Мне вядомы два 

гакія выпадкі: выратаванне Кастроляў і Гейдэнсонаў.
Пра Кастро.ляў я ўжо крыху ўпамінала. Хочацца яшчэ дадаць, што пасля 

калі яжы ўжо партызанілі; аднойчы ўвязаліся за імі немцы з сабакамі. Пачал: 
гнаіша. Першая хата; на якую натрапілі браты; была хата Балашоў. Марыя 
Іосіоаўна Балаш расказвае; што яны пастукаліся ў хату і папрасілі ў яе маці 
сюванкі Часу лумаць не бьпло; таму тая схавала іх пад падлогай на кухні. Толькі 
дзякуючы гэтаму КастроП выжылі.

Гісторыя выратавання братоў Гейдэнсонаў здаецца проста неверагод- 
н::І Г: хазілі "  :я6е лзве сямі: Півінскія і Станкевічы. У 1942 годзе ў ма: 
праводзілася акцыя знішчэння гета. Нейкім чынам братам Шлому і Залману 
- е _: - :: :: . ўпячы. Яны спачатку схаваліся ў папяроўку (спецы-
я _ : е : :  я ::.м . ямяям падаліся ў лес. Аднойчы браты пастукалі ў дом
сям і Півінскіх; якія жылі непадалёк ад станцыі; у вёсцы Целяшы. Гэта была 
рэАІгшная по.льская сям я; якая вырашыла прытуліць двух яўрэяў кіруючыся 
гуманнымі меркаваннямі і рэлігійнымі матывамі. Півінскія ведалі сямю 
Гем_знсонам па лаваенным часе; аднак яны не былі сябрамі. Для ратавання 
братоў- Гейдэнсонаў члены сям і Півінскіх зрабілі схованку на канюшні. Там 
Шлома і Залман хаваліся днём; ноччу яны пераходзілі ў хату. Юзэфа Півінская 
: яе чатыры дачкі: Міхаліна; Аюдвіга; Алена і Ядвіга; кожны дзень варылі і 
прыносілі братам ежу; даглядалі іх; з увагай і клопатам адносіліся да іх просьбаў. 
Шлома і Залман хаваліся ў доме Півінскіх каля года; да вясны 1943 г.; але по- 
тым ім прыйшлося пакінуць схованку. Заставацца ў вёсцы было небяспечна; 
таму што ў Параф янаве размясціўся нямецкі гарнізон. Аб тым; як склаўся да- 
лейшы лёс Гейдэнсонаў сям я Півінскіх змагла даведацца толькі пасля вайны.

Для Шломы і Залмана зноў наступіў перыяд 
скітанняў. У чэрвені 1943 года іх прытуліла сямя 
Станкевічаў якія жылі на хутары Янавічы; за 3 
км ад Парафянава. Старэйшая дачка Станкевічаў 
Браніслава кажа; што ўспамінаць тое; што адбылося; 
без слёз ёй цяжка і цяпер. «Гэтыя хлопцы прыйшлі 
ноччу; пастукалі ў акно; прасілі ў мамы адчыніць 
дзверы. Але мама ім адказала; што Гейдэнсонаў 
даўно забілі: не паверыла; што гэта яны. Калі пад 
раніцу вярнуўся наш тата (ноччу ён пасвіў коней); 
ён загадаў маме схаваць габрэйскіх хлопцаў. А ў нас ў 
сямі было пяцёра дзяцей. Шостым мама хадзіла ця- 
жарная. Яна роспачна плакала; казала; што ўсіх нас

Мая. 6. Медаль аб 
прысваенні звання 

Праведнікаў 
Народаў Свету



заб юць. I нас; і Гейдэнсонаў. Але бацька 
стаяў на сваім. Адказаў што калі ёсць 
Боц дык выратуемся і мы; і яны. Браты 
хаваліся ў нас на гарышчы хлява. Там 
зрабілі два шчытьц а паміж імі паклалі 
сена. Зрабілі адтуліну каб ноччу можна 
было перадаваць ім ежу. Зімой грэліся ў 
зямлянцы; дзе захоўвалася бульба. Баць- 
ка цепліў лазню, як быццам сушыць лён.

НаМ; дзецяМ; бацькі не казалі; дзе зна- 
ходзяцца “пастаяльцьГ. Аднойчы мы заўва- 
жылі; што мама некуды носіць ежу і запы- Мая. 7. Сям я Гейдэнсонаў, ЗША 
талі; куды гэта яна. Яна адказала; што ежа
— для сабакі. А мы ж тады самі паўталодныя хадзілі. Пасля мама прызналася; каму 
носіць ежу; і нават даверыла гэту справу нам. Страшна было. Прыйдуць немцы; я сяд- 
жу на печьі; здаецца; зараз нас усіх пастраляюць. Меншыя дзеці не ведалі; што яны 
хаваюцца. Баяліся; што скажуць некаму.

Былі яны ў нас 1 год і 4 месяцы».
Частыя паходы дзяцей на канюшню не выклікалі падазрэння ў суседзяў. У 

пачатку 1944 года фашысты загадалі сям'і Станкевічаў пакінуць дом. Станкевічы 
звязаліся з партызанамі і пераправілі ў атрад братоў Гейдэнсонаў. Аднак праз дзень 
Шлома вярнуўся ў дом і расказаў Івану і Марыі; што яго брат Залман загінуў. Маг- 
чыма; партызаны падазравалі яго ў шпіянажы. Тады старэйшая дачка Браніслава 
накіравалася ў лес на пошукі другога партызанскага атрада. 11 -гадовая дзяўчынка 
прайшла праз мноства нямецкіх пастоў перш чым наткнулася на атрад; дзе сярод 
партызан былі і яўрэі (у тым ліку і Кастроль). Браніслава высветліла; што група 
згодна прыняць у свае рады яўрэйскага хлопца. Дзяўчынка дамовілася аб месцы і 
часе сустрэчы; іхутка Шлома Гейдэнсон стаўчленам партызанскага атрада.

Пасля вайны ён выехаўу ЗПІА; а яго сын стаў амерыканскім кангрэсменам. 
Пачалі перапісвацца. Ыекалькі гадоў назад сын выратаванага Шломы; Сэм Гей- 
дэнсон; па просьбе бацькі прыязджаў у Беларусь. Ён наведаў родныя мясціны 
бацькоў і абедзве сям% якія выратавалі яго бацьку. Сёння Браніслава з сястрой 
і іншыя родныя Станкевічаў і Півінскіхчакаюць Сэма ў госці.

Сэм Гейдэнсон; член Амерыканскага кангрэса; звярнуўся з хадатайствам 
у інстытут «Яд Вашэм» аб прысваенні звання Праведнікаў Народаў Свету 
гэтым высакародным людзям. Іх маці не дажыла да гэтай падзеі. Месяц назад 
ва ўзросце 93-х гадоў яна памерла; і званне праведніка народаў свету ёй пры- 
своена пасмяротна. У Ізраілі ёсць пасаджаныя дрэвы ў гонар кожнага з тых; хто 
дапамагаў выратавацца Гейдэнсонам; зорка; названая іх іменем.

Пасол ЗПІА ў Беларусі Майкл Козак у гутарцы з карэспандэнтам “Бело- 
русская деловая газета” сказаў што кангрэсмен Сэм Гейдэнсон прасіў перадаць 
сваю ўдзячнасць за выратаванне яго і за яго асабістае жыццё; якога проста не 
было б; калі б не ўчынак мужных беларускіх жанчын.



. . .  З а р а з  н а  м е с ц ы  т р а г іч н а й  г іб е л і я ў р э я ў  у  П а р а ф я н а в е  с т а іц ь  п а м я тн ь  

зн а к . Н а  я г о  а д к р ы ц ц ё  п р ы е х а л і п р а д с т а ў н ік і М ін с к а й  я ў р э й с к а й  а б ш ч ы н і: 

ч л е н ы  р э с п у б л ік а н с к а а  к а м іт э т а  п а  ў в е к а в е ч а н н і п а м я ц і а х в я р  Х а л а к о с т у . С н  

з н а к у я ў л я е  с а б о й  р а с с е ч а н ы  к а м е н ь  з  п а з а л о ч а н ь ш  н а д п іс а м ; у в а с а б л я е  а б а р в і 

н а е  ж ы ц ц ё ; к а ш т о ў н е й  за  я к о е  н я м а  н іч о га  н а  св е ц е .

Ад а ў т а р а

М а я  р о д н а я  з я м л я ! Н я ў ж о  н а  ёй ; т а к о й  п р ы г о ж а й  і  б л а к іт н а в о к а й  ад  азег 

і р э к ; т а к о й  с п а к о й н а й  і п а м я р к о ў н а й ; т в а р ы л іс я  т а к ія  ж о р с т к ія  зл а ч ы ы ст в : 

я к ія  р о з у м а м  н е  ў с в я д о м іц ь . З д а е ц ц а ; ч у е ц ц а  к р ы к  б я з в ін н ы х  а х в я р ; м аленькы : 

д з е т а к ; Ьс м а ц я р о к . . .  З я м л я  в а р у ш ы л а с я . . .  П а  д з е с я ц іг а д о в а й  д зя ў ч ы іш ы  

с т р а л я л і . . .  Б іл і ; з а б ів а л і; к а т а в а л і, п а л іл і . . .  Б о ж а ; я к ія  с т р а ш н ы я  с л о в ы ! Я к і '  

ж у д а с н ы я  п а д з е і  с т а я ц ь  з а  г э т ы м і сл о в а м і.

Н я м а  д а р а в а н н я ; н я м а л іт а с ц і  з а б о й ц а м л ю д з е й .

Таццяна БАХАНКО

Студэнтка факультэта выдавецкай справы 
і паліграфіі (ВСіП

Кіраўнік: Кузьміч В. А ., загадчык кафедры беларускай мовьі, 
заслууканы работнік адукацыі Беларускай ССР; выдатнік адукаць:

НЕЗАБЫЎНАЕ

Л іп е н ь с к а я я  р а н іц а  1 9 4 1  го д а . Н а д  зя м л ё ю  ц іш ы н я . С п я ц ь  л ю д з і; н е  ч у вац ь  

с п е в у  п т у ш а к . I  р а п т а м  р а н іш н ю ю  ц іш ы н ю  р а з р ы в а е  г р о х а т  га р м а т . Ф а ш ы сц к ія  

п о л ч ы ш ч ы  а б р у ш ы л іс я  н а  н ашу Р а д з ім у  зм я т а ю ч ы  ў с ё  н а  с в а ім  ш ляху .

В я л ік а я  А й ч ы н н а я  в а й н а  б ы л а  а д н о й  з  с а м ы х  с т р а ш н ы х  і б я з л іт а с н ы х  

в о й н ; я к ія  к а л і-н е б у д з ь  п р а н о с Ы с я  н а д  Б е л а р у с с ю . К о ж н ы  т р э ц і  б е л а - 

р у с  з а г ін у у  с о т н і  в ё с а к  б ы л о  с п а л е н а  р а з а м  з  ж ы х а р а м і, с о т н і  га р а д о )т 

п е р а ў т в о р а н а  ў  р у ін ы .

Я  ч ы т а л а  ш м а т  к н іж а к  п р а  в а й к у . У  ш к о л е  н а м  т а к с а м а  ш м а т  р а с к а з в а л і. Х о -  

ч а ц ц а  п р аў д ы . З н а ч н а  в а ж н е й  н а м ; х т о  н е  б ач ы л і ж а х а ў  вай н ьц  зн а ц ь  п р а  т о е ; я к  

ж ы л і л ю д з і ў  ч а с  б л а к а д ы , я к і  б ы ў  іх  л ё с .

М о й  т а т а  к а л іс ь ц і  м н е  р а с к а з в а у  ш т о  я г о  б а б у л я  ў  ч а с  в а й н ы  б а ч ы л а , я к  

в я л і я ў р э я ў  н а  р а с с т р э л . Я ў р э я ў  б ы л о  к а л я  п я ц іс о т  ч а л а в е к , а  п а л іц а я ў  б ы л о  

т о л ь к і  п я ц ь . Л ю д з і ; я к ія  б а ч ы л і г э т а ;  каза.\ і я ў р э я м : « У ц я к а й ц е . Н іх т о  не 

з а ў в а ж ы ц ь . П а л іц а я ў  т о л ь к і  п я д ь » .  Н а  ш т о  я н ы  а д к а з а л і: « У  н а с  л ё с  т а к і. Н а с  

п а в ін н ы  р а с с т р а  л я ц ь » .

Г э т а  г іс т о р ы я  м я н е  в е л ь м і ў р а з іл а . Я  н е  м а г у  зр а зу м е ц ь , ч а м у  я н ы  н е  х а ц е л і 

за х а в а ц ь  с а б е  ж ы ц ц ё ; ч а м у  я н ы  т а к  а д н о с іл іс я  д а  с в а й г о  л ёсу .



Гэта адбылося на Гродзеншчыне ў г. п. Мір. Сама я з Нясвіжскага раё- 
на, г. п. Гарадзея. У мяне з явілася жаданне даведацца; які лёс быў у яўрэяў на 
Нясвіжчыне, чаму яны так скараліся абставінам.

Даследуючы архіўныя матэрыялы, артыкулы газет; апытваючы людзеп, я 
даведалася аб вельмі горкіх і балючых фактах зніпічэння яўрэяў падчас вайны. 
Пра гэта павінны ведаць усе; каб ніколі фашызм і яго праявы не мелі месца на 
нашай зямлі.

ЧЫТАЙЦЕ,
УСЛУХОЎВАЙЦЕСЯ;
ДУМАЙЦЕ,
АНАЛІЗУЙЦЕ;
НЕ ЗАБЫВАЙЦЕ;
НЕ ДАПУСКАЙЦЕ;

Генацыд яўрэйскага насельніцтва на Нясвіжчыне

Адным з самых жахлівых бакоў фашысцкага акупацыйнага рэжыму 
было правядзенне генацыду ў адносінах да асоб яўрэйскай нацыянальнасці. 
Антысемітызм гітлераўцы зрабілі асноўным пунктам сваёй гірапагандЫ; якая 
была накіравана да насельніцтва Беларусі. Акупацыя падавалася як збаўленне 
ад «яўрэйскага балыпавізму».

Паводле ўказання Гітлера фашысцкія верхаводы летам 1941 г. пачалі 
распрацоўваць план «канчатковага вырашэння яўрэйскага пытання». Гэта 
«канчатковае рашэнне» азначала знішчэнне ўсіхяўрэяў. Па звесткахначальніка 
4-га аддзела гестапа Эйхмана, якому Гітлер даручыў выкананне гэтай праграмьі; 
фашыстамі было забіта 6 млн. яўрэяў што складала 1/3 часткуяўрэяўусяго све- 
ту (Прнговор Международного Военного трнбунала. Сборннк «Нюрнберг- 
скпй процесс». М.; 1961. Т. 7. С. 401 -  402).

Палітыку знішчэння савецкіх грамадзян яўрэйскай нацыянальнасці 
гітлераўскія галаварэзы з бяспрыкладнай жорсткасцю праводзілі на ўсёй ча- 
сова акупіраванай тэрыторыі Беларусі; у тым ліку і на Нясвіжчыне. Сюды 
ўслед за войскамі вермахта прыбьш айнзатцкамандьі; зондэркаманды; тайная 
палявая паліцьіЯ; паліцыя бяспекі і СД; фельдкамендатурЫ; ортскамендату- 
ры; жандармерыя і іншыя карныя органьц у абавязкі якіх разам з вермахтам 
уваходзіла і «вырашэнне яўрэйскага пытання». Усе гэтыя органы і часці былі 
ўкамплектаваны спецьіяльна падабранымі асобамі; якія былі выхаваны ў духу 
нацызму. Яны вызначаліся асобай жорсткасцю ў адносінах да людзей іншых на- 
цыянальнасцей. Менавіта яны а дразу ж аддзялялі яўрэяў ад мясцовых жыхароў 
заганялііхугета.

Загады палявыхімясцовыхкамендатур па стварэнні гета выдаваліся ўсюды: 
у Бабруйску; БаранавічаХ; Брэсце; Гродне; Жлобінё, Лідзе; Мінску і іншых га- 
радах і мястэчках. У  асноўным гета ствараліся закрытага тыпу. Іх тэрыторыі 
абносіліся калючым дротам; ахоўвш\іся гітлераўскімі салдатамі і паліцыяй.

ПАЎТАРЭННЯ 
СТРАШНАГА ЛЁСУ 
ЯЎРЭЙСКАГА НАРОДА 
ПА БІНЕ НЕЛЮДЗЯў 
БЫРАДКАЎ РОДУ ЧАААВЕЧАГА.



Яўрэям забаранялася самавольна пакідаць гета; мяняць месца жыхарстз, 
кватэры ў гета; карыстацца тратуарамі, грамадзянскім траыспартам; паркаж і 
грамадскімі ўстановамц наведваць школы.

Дляяўрэяў было ўведзена абавязковае нашэнне апазнавальных знакаў ̂ _»С: 
былі шасціканцовыя зоркі жоўтага колеру; нарукаўныя павязкі з шасціканцов * :нй I 
зоркамі.

Амаль да ліквідацыі гета яўрэі павінны былі прымусова выконваць работт 
акупантаў пры якой многія з іх паміралі з-за нечалавеныхумоўжыцця і праііь:

У Занальным Дзяржаўным архіве г. Баранавічы захаваўся акт Нясвіжал
гарсавета; падрыхтаваны для прадстаўлення ў суд над фашысцкімі злачынца;.
Нюрнберг. У ім дадзены агульныя звесткі аб колькасці расстраляных жыхгг : 
Нясвіжа ў час акупацыі горада нямеціса-фашысцкімі захопнікамі. 3 5410 чал« 
век 3700 — асобы яўрэйскай нацыянальнасці,

1 верасня 1941 г. яўрэям Нясвіжа загадалі пакінуць свае жылыя кес: 
талы; якія знаходзіліся ўздоўж цэнтральных вуліц; і пераехаць у перавус : 
18 кастрычніка на базарнай плошчы сабралі ўсіх мужчын яўрэйсіл 
нацыянальнасці. 3 іх выбралі 200 заложнікаў і запатрабавалі ў якасці выкупу гі 
вары і вырабы са скуры. Жыхары горада прынеслі ўсё; што патрабавалася. Н 
наступны дзень немцы зноў запатрабавалі выкуп; але на гэты раз 0;5 млн. рут 
2;5 кг золата. 3 дапамогай жыхароў горада грошы і золата былі сабраны.

Восенню 1941 г. ў парку каля замка Радзівілаў фашысты расстралялі 15СI 
яўрэяў — мірных жыхароў Нясвіжа і яго наваколля.

Шулім Халяўскі; былы жыхар Нясвіжа; якому цудам удалося выжыць па_- 
час карньгх акцый фашыстаў адзін з арганізатараў і актыўны дзеяч яўрэйскагі 
супраціўлення і партызанскай барацьбы ў лясах Беларусі ў кнізе «Салдатьі і 
гета» падрабязна апісвае падзеі гэтагачасу: «30 кастрычніка 1941 годаў 8 гадзін 
раніцы ўсім яўрэям Нясвіжа было загадана сабрацца на плошчы “для правер:-: 
дакументаў”». Праз гадзіну калі на плошчы сабралі ўсё яўрэйскае насельніцтвг 
нямецкі камендант пачаў называць прозвішчы людзей адпаведна іх заняткат 
Сярод рамеснікаў ён адбіраў высокакваліфікаваных спецыялістаў Усяго былс 
выбрана 585 чалавек; іх перавезлі на двор гімназіі. Астатніх раздзялілі на дзве 
калоны. Адна была накіравана да палацавага комплексу Радзівілаў другая ў бок 
Гарадзеі. У хуткім часе ў гімназію прыйшоў нямецкі салдат; выбраў некалькі чала- 
век для раб оты ў нарадзе. Сярод іх была і Зелда Дэймсек. Пазней яна ўспамінала 
«Нам загадалі сесці ў грузавік, які стаяў каля гімназіі. Калі мы пераехалі на др}ті 
бок базарнай плошчы; то зразумелі; што нас вязуць да замка Радзівілаў. Уздоўж 
дарогі; па абодвух 6аках; мы бачылі нашых сяброў крочыўшых пад наглядак 
нямецкіх салдат. Не даязджаючы да касцёла; машына спынілася; бо праехаць 
было немагчыма. Яўрэяў піхалі на сярэдзіну дарогі; маўклівых і пакорньіх. Мь: 
пачулі пакутлівы крык дзіцяці; які яўна крычаў ад голаду. Аднаму з салдат гэты 
крык надакучыў і ён пачаў сварыцца. Я невялікага росту і мала бачыла; што ад- 
бываласЯ; але я чула; як людзі каля мяне казалі: “Немец схапіў дзіця; а потым 
задушыўяго" Крык нечакана заціх». Надзеі выжьгць не засталося.



У Нацыянальным інстытуце памяці Катастрофы і Гераізму «Яд Вашэм» у 
Іерусаліме захоўваюцца сведчанні відавочцы гэтай трагедыі Томаша Іосіфавіча 
Скрыцкага: «Прыйшоўшы ў парк; я ўбачыў на паляне жудасную карціну. На 
гэтай паляне быў выкапаны роў памерам 30-50 м даўжынёй і 3 м шырынёй, які 
быў даверху запоўнены трупамі расстраляных, сярод якіх было шмат дзяцей. 
Сярод забітых былі яшчэ і жывыя; і я доўга чуў стогны і крыкі, якія раздаваліся 
з гэтага рова. Так; я дагэтуль памятую крык адной дзяўчынкі: “Тата, навошта ты 
на мяне ціснеш? Г  Тут знаходзіліся нямецкія салдаты і паліцэйскія; якія дабівалі 
людзей, што падавалн прыкметы жыцця. Нас расставілі вакол гэтага рова і 
загадалі закопваць яго. Калі мы засыналі; то праз зямлю стала праступаць кроў. 
Яе было такмнога, што ручай цёку возера, і вада каля берага стала чырвонай».

Старажылы Нясвіжа ўспамінаюць; што ніякага супраціўлення з бокуяўрэяў 
не было. Перад расстрэлам іх сабралі на плошчы; рабін у сваім выступленні 
заклікаў да пакорнасці; пераконваў спакойна прыняць смерць, таму што гэта 
выпрабаванне ад Бога.

Адначасова фашысты правялі яшчэ адну акцыю масавага знішчэння 
яўрэйскага насельніцтва. На паўдыёва-ўсходняй ускраіне горада, на дарозе 
Нясвіж —  Сноў — Баранавічы (у раёне аўтадрома) былі па-зверску забіты 
яшчэ 1200чалавек.

Амаль адразу пасля гэтых злачынстваў яўрэяў якія знаходзіліся на 
тэрыторыі гімназіі; абавязалі пераехаць у гета; якое знаходзілася ў цэнтры 
Нясвіжа, мяжа праходзіла па цяперашніх вуліцах 1 Мая; Пушкіна; Савецкай; 
К. Лібкнехта. 3 жыхароў горада былі створаны брыгады для збору маёмасці ў 
апусцелых яўрэйскіх дамах і перадачы яго на нямецкія склады.

У архіве Яўрэйскага інстытута ў Варшаве ёсць цікавыя звесткц пакінутыя 
Ш. ХаляўскіМ; пра паўстанне ў Нясвіжскім гета (дарэчьц гэта было першае 
паўстанне яўрэяў супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай Ай- 
чыннай вайны). Супастаўляючы гэтыя сведчанні, матэрыялы яго кнігі і за- 
явы ад 12 кастрычніка 1998 г.; дасланай у Нацыянальны гісторыка-культурны 
запаведнік «Нясвіж»; вырысоўваецца дастаткова поўная карціна жыцця ў гета.

«Адразу пасля засялення ўсіх яўрэяў пачала хваляваць думка аб самаа- 
бароне. I моладзь; і людзі старэйшага ўзросту пагадзіліся з тым; што нельга 
дапусціць паўтору асенняй (1941 г.) акцыі; нельга дазволіць паслухмяна весці 
сябе на смерць. Быў створаны савет рабочых (арбайтэррад); у які ўваходзілі 
прадстаўнікі цэхаў. Сярод іх Склар (Гароднія); Натан Масар (А-Шомер-а- 
Цаір); Барэнштэйн (Поалей Цысн); Халяўскі; Фарфэль; Аяхавіцка (А-Шомер- 
а-Цаір); Пік (А-Хш\уц) і інш. (У дужках пазначаны партыі; да якіх належалі 
гэтыя людзі.) Савет рабочых быў сапраўдным легальным штабам антыфашысц- 
кага падполля; якое дзейнічала ў гета. Яго галоўнай мэтай было садзейнічанне 
падполлю ў падрыхтоўцы яўрэйскага насельніцтва да супраціўлення нямецка- 
фашысцкім захопнікам; да паўстання. Пазней быў выбраны выканаўчы камітэт 
цэхаў. У яго ўваходзілі галоўным чынам члены падполля —- Мэсэр; Барнштэйн; 
Голдберг; ФарфЭі\ь; X. Ляховіцка; Ерахлшэль; Ш. Халяўскі і інш. Гэта была



значная а_\ьтэрнатыва юдэнрату (савету яўрэяў); які меў сувязь з новым:"
: не ставіў задачай падрыхтоўку яўрэйскага насельніцтва да адпору фашь 
Старшьшёй юдэнрата быў варшаўскі адвакат Магаліф. Здольны арган.: 
ен слшрацоўшічаў з моладдзю; але не меў поўнага даверу з яе боку. За неі 
гыдняў да канца гета; у ліпені 1942 г. юдэнрат быў перавыбраны. Стар 
накінулі ранейшага. Аднак і новавыбраны савет яўрэяў не знайшоў падтт 
сярод насельніцтва гета.

1" .шіеня 1942 г. былі знішчаны яўрэі ў г.п. Гарадзея (14 км ад Нясвінт
18 ліпеня юдэнрат склікаў усіх яўрэяў у сінагогу. Старшыня паведаат 

ттателыі Гарадзейскага гета. Усе плакалі; маліліся. Магаліф пераконваў пр:
ных ыічога не распачьшаць.

19 ліпеня немцы зайшлі ў гета па бялізну якую аддавалі яўрэям мыць. М 
чыны з горада прыходзілі па рэчы; гаворачы, што ўсё роўна пасля знішчэі  ̂
немды забяруць сабе.

2 ' .тпеня прыехалі штоўскія паліцэйскія. Пасля абеду таго ж дня ў  ~ 
павеламій юдэнрату што з гэтага часу гета будзе ахоўваць літоўская па.

с у в о  з іэтым зноў склікалі сход у бажніцьг, на яьсім гучаў заклік да сама 
роны. Спецыяльна былі скліканы ўсе яўрэі; якія калі-небудзь служылі ў ар 
л т н л л -  т т :  т :  абарсны: умеснах; дзелепшразбурыць агароджугета. Ь'; 
мётустанат- на тху сінагогі. Усе павінны былі мець напагатове сваю зб" 
Вызеачылі шга6т які падпальваннем стога сена павінен быў даць сігнал пачат 
барацьбід. Але вечарам лггоўскія паліцэйскія не прыйшлў паўстанне сарваласк

На н : : і н т  21 літеня ў тета з'явіліся немцы. Яўрэяў пачалі групаваць Іаді 
бажніцы, Нежахорыя ўвайшлі ў сінагогу. Старшыня юдэнрата Магаліф сказаі 
' .т т т  ьелан тіг: не лазяралі мне; думалі; што я вам здраджу. У апошнк*

сваёй сямей іду на смерць”. Немцы сказалі; што к_- 
У гэты час з боку фашыстаў пачуўся выстралскх V г іг  оты лалег.

Ш АУп'-.$;«&

т т_ : : : : :  _ " : . т . . : :  : : : : т . т :  т:тттхапаць зброю, Тыя; што мелі бенз.: 
івадтлілі гета. Дужер пачала страляць з кулямёта ... Сам бачыў як урач Кесаль 
у пылаючым гета, сярод крыкаў яўрэяў, пгго нападалі з лютасцю на немцаў ся-

род плачу згубленых дзяцет 
рабіў параненым перавязкі; як 
Якаб і Клячко забілі гарадскога 
паліцэйскага Чыжыка...»

Пад вечар Шуліму Халяў- 
скаму ўдалося выбрацца за 
межы гета; уся тэрыторыя якога 
была ўсеяна трупамі. Немцам не 
было над кім праводзіць акцыі 
расправы...

Як сведчаць факты; атрыма- 
ныя з Занальнага Дзяржаўнага 
архіва ў г.Баранавічы; трупы



расстраляных закопвалі на месцы, а частку звозілі ў Альбянскі лес (5 км ад 
Нясвіжа). 3 рассказаў старажылаў горада стала вядома; што некалькі соцекь 
яўрэяў якія загінулі ў гета, пахавалі ў пачатку вуліцы Сноўскай (у раёне складоў 
вайсковай часці).

У сведчаннях II I  Халяўскага ёсць звесткі; што ўратавацца ўдалося толькі 
25 яўрэям. Болыпасць з іх не дажылі да дня вызвалення. Падчас паўстання было 
забіта і паранена 40 немцаў і іх памочнікаў

У 1965 г. астанкі расстраляных са Старога парка былі перапахаваны на 
гарадскіх могілках. Тут устанавілі стэлу і надмагілле; а на месцы загубы -— ме- 
марыяльны знак. Дарэчы; дату; выбітую на помніку неабходна выправіць на во- 
сень 1941 года.

У 1993 г. ўраёне аўтадрома ўстаноўлены помнік 1200 расстраляным.

3 успамінаў Хмяльніцкага Паўла Іванавіча:
«Гэта трагедыя адбылася ў пачатку вайны ў мястэчку Гарадзея Нясвіжскага 

раёна.
Немцы прыйпілі на нашу вуліцу 17 верасня і пачалі выганяць яўрэяў з хат. 

Мужчын; жанчын; дзяцей і нават грудных дзетак; якіх трымалі на руках. Іх 
пастроілі ў калону. I немцы з аўтаматамі і з сабакамі пагналі іх на могілкі. Да 
яўрэяў нікога не падпускалі.

Мне было тады чатырнаццаць гадоў. I я разам са сваімі сябрамі з другога 
боку прабраўся на могілкі. Мы ціха пазалазілі на дрэвы і назіралі; як немцы па- 
зверску распраўляюцца з гэтымі людзьмі.

Іх прыгналі на могілкі і прымусілі капаць вялікую яму. Калі яма была га- 
това; немцы расставілі яўрэяў вакол ямы; і пачалі па іх страляць. Пачуліся 
крыкі; стогны.

Яўрэі пападалі ўсе ў гэтую яму а немцы прысыпалі іх і паехалі.
А мы пазлазілі з дрэў і пайшлі паглядзець на тую яму. Калі падышлі; то было 

такое адчуванне; што зямля жывая і што ёй вельмі балюча.
Цяжка зразумець; чаму так адносіліся да гэтых людзей і чым яны 

адрозніваліся ад іншых. Цяжка ўспамінаць пра ўсё гэта. Шмат часу ўжо прайш- 
ло. Але мы не павінны забывацца пра гэта; таму што перамога нам дасталася 
нялёгка. Многія людзі аддалі за яе жыццё. Мы не павінны забывацца пра гэта; 
каб зноў не паўтарылася вялікая трагедыя».

Зак/іючэнне

Угледзьцеся ў фотаздымкі; у тыя камяні і каменьчыкі. Бацькі і дзеткі; 
якія пакорліва прынялі смерць. Але ж ці была магчымасць выратавацца; 
калі паўсюль праводзілася агідная нечалавечая палітыка знішчэння аднаго з 
найталенавіцейшых народаў на зямлі.

Добра; што на маёй Нясвіжчыне людзі захавалі памяць пра сваіх 
аднавяскоўцаў сяброў. Царква і касцёл у асобах сваіх прыхажан памінаюць



бязвінныя ахвяры. Помнім і мы, маладое пакаленне. Помнім, каб не паўтарылася 
жудасная трагедыя.

Помнім; бо бяспамяцтва раўназначна смерці. Нашы равеснікі пазбаўляліся 
жыцця; маленькіх дзетак зажыва кідалі ў ямы; старых жорстка забівалі ... За 
што? Па якім законе? Хто яны, гэтыя людзі? А ці людзі? Нелюдзі. Так называюць 
у Беларусі людзей, якія страцілі чалавечы воблік. Ім няма даравання ніколі ні ад 
Бога, ні ад людзей. Пачвары. Так называюць вырадкаў роду чалавечага.

Мемарыяльны знак
на месцы загубы фашысцкімі захопнікамі 

яўрэйскага насельніцтва 
Адкрыты 18 ліпеня 2004 г. ў г. п0 Гарадзея.

У час вайны было забіта 1174 яўрэі г. пе Гарадзея.



Зміцер ІСАЕЎ
Студэнт факультэта выдавецкай справы 

і паліграфіі (ВСіП)

Пераможца II Рэспубліканскага конкурсу «Халакост. Гісторыя і сучаснасць. Урокі 
талерантнасці» (Іімесца).

Кіраўнік: Кузьміч В. А ., загадчык кафедры беларускай мовы} 
заслужаны работнік адукацыі Беларускай ССР, выдатнік адукацыі

Катастрофа яўрэяў на Беларуеі

Х ал ак о ст  г Барысаўшчына

Прырода стварыла людзей 
роўныміў адносінах да фізічных і 
разумовых здольнасцей.

Томас Гобс

З н іш ч э н н е  я ў р э я ў  н а  а к у п ір а в а н а й  т э р ы т о р ы і 6ыао а д н о й  з г а л о ў н ы х  м э т  

Г е р м а н іі ў  в а й н е  с у п р а ц ь  С а в е ц к а г а  С а ю з а . У  іх  ф із іч н ы м  зн іш ч э н н і н а ц ы зм  

р а з у м е ў  я к  с р о д а к  д л я  р а з б у р э н н я  с а в е ц к а й  д з я р ж а в ы  і п а д р ы х т о ў к і я г о  д а  н я - 

м е ц к а г а  а с а д н іц т в а . Н а ц ы с ц к а е  к ір а ў н іц т в а  ў я ў л я л а  я ў р э я ў  я к  в о р а г а ў  н я м е ц к а - 

г а  н а р о д а , а  б а л ы н а в із м  —  я к у т о е н у ю  ф о р м у  я ў р э й с к а й  д ы к т а т у р ы . Г а л о ў н ы м  

в ы н ік а м  Д р у г о й  с у с в е т н а й  в а й н ы  Г іт л е р  а б в я с ц іў  зн іш ч э н н е  я ў р э й с к а й  р а с ы  ў  

Е ў р о п е ; а з а т ы м  і в а  ў с ім  с в е ц е .

З а к л ю ч э н н е  2 3  ж н іў н я  1 9 3 9  г. Д а г а в о р а  аб  н е н а п а д зе  п а м іж  д зв ю м а  к р а ін а м і 

(п а к т  М о л а т а в а -Р ы б е н т р о п а )  п р ы в я л о  д а  з а м о ў ч в а н н я  п а л іт ы к і Г ер м а н іі ў  

д а ч ы н е н н і д а  я ў р эя ў . Ч ы р в о н а я  А р м ія  м е л а  н а ў з б р а е н н і д а к т р ы н у  н а ст у п а л ь н а й , 

а  н е  а б а р о н ч а й  в а й н ы ; м я р к у ю ч ы  т э а т р  в а е н н ы х  д зе я н н я ў  н а  ч у ж о й  т э р ы т о р ы і. 

Т а м у  с п е ц ы я л ь н ы я  м е р а п р ы е м с т в ы  п а  э в а к у а ц ы і н а с е л ь н іц т в а  а д су т н іч а л і. 3  п а- 

ч а т к а м  в а й н ы  Б е л а р у с ь  а п ы н у л а ся  н а  га л о ў н ы м  м а с к о ў с к ім  к ір у н к у  п р а с о ў в а н н я  

в о й с к а ў  « Ц э н т р » ; м е с ц а м  ж о р с т к іх  б а ё ў  Ім к л ів а с ц ь  н я м е ц к а га  н а с т у п у  

п е р а ш к о д зіл а  ў ц ё к а м  б о л ь ш а сц і я ў р э я ў  я к ія  н е  вы л у ч ал і с я б е  з л ік у  с а в е ц к іх  гр а - 

м а д зя н . У  н я д а ў н а  д а л у ч а н ы х  а б л а с ц я х  З а х о д н я й  Б е л а р у с і і З а х о д н я й  У к р а ін ы , 

П р ы б а л т ы к і і Б е с а р а б іі  с а в е ц к ія  п а м е ж н ік і п е р а ш к а д ж а л і н а с е л ь н іц т в у  п е р а - 

с я к а ц ь  « с г а р у ю  м я ж у » .  В е л ь м і в а ж н у ю  р о л ю  ігр а ў  ф актар  ч а су ; я к і  д а п а м а га ў  

у с в я д о м іц ь  п а г р а ж а ю ч у ю  н е б я сп е к у . М ін с к  бьгў а к у п ір а в а н ы  2 8  ч э р в е н я  1 9 4 1  г., 

а  я т о  іс ір аў н іц тва  т а е м н а  п ак ін у л а  г о р а д  я ш ч э  ў в е ч а р 2 4 ч э р в е н я  1 9 4 1  г. б е з  аб  я в ы  

э в а к у а ц ы і. У  в ы н ік у  т а м  за г ін у л а  ам а л ь  1 0 0  т ы с . я ў р э я ў  У  В іц е б с к у  за гін у л а  к а л я  

2 0  т ы с . я ў р э я ў  з  3 7  т ы с . (а к у п ір а в а н ы  11  л іп е н я  1 9 4 1  г .) ,  у  М а г іл ё в е  —  1 0  т ы с . з 

2 0  т ы с . ( 2 7 л іп е н я  1 9 4 1  г .) ,  у  Г о м е л і —  4  т ы с . з  4 0  т ы с . ( 1 9  ж н іў н я  1 9 4 1  г .).

М е н а в іт а  ў  Б е л а р у с і б ы ў  у п е р ш ы н ю  н а п р а к т ы ц ы  ап р а б а в а н ы  н ац ы сц к і 

м е х а н ізм  п а га л о ў н а га  зн іш ч эн н я  я ў р э я ў  Р а за м  з т ы м  ш м атл ік ія  ге т а  ст а л і 

га л о ў н ы м і м е с ц а м і су п р ац іў л ен н я . П а д п о л ь н ы я  а р га н іза ц ы і існ а в а л і ў  г е т а  М ін ск а , 

Б а р а н а в іч а ў  Б а б р у й с к а , Б р э с т а , Г р о д н а , С л о н ім а , В іл е й к і і ін ш ы х  гарадоў. В я з н і



мелі сувязь з партызанамі, збіралі медыкаменты, зброю; боепрыпасы; аперата - 
звесткі; выводзілі ў лес баяздольную моладзь. У піэрагу гета напярэдадні 
расстрэлаў успыхвалі паўстанні: у Нясвіжы (22 ліпеня 1942 г.); Міры (9 
1942 г.); Лахве (3 верасня 1942 г.), Камянцы (9 верасня 1942 г.); Тучынку • 1: 
расня 1942 г.), Клецку (21 ліпеня 1943 г.). Узброенае супраціўленне аказалі 
гета ў Глыбокім; Кобрыне; Наваградку, Ляхавічах і ў іншых месцах.

Вялікую ролю ў выратаванні яўрэяў сыграў партызанскі рух. Аднак л: 
ны 1942 г. становішча саміх партызан было адчайным. Разрозненыя і нешл: 
атрады хаваліся ў цяжкадаступнай мясцовасці; не карысталіся падгр- 
насельніцтва; не мелі неабходнай сілы; сродкаў сувязі і агнявой моцы. Сустр:- ш 
партызанамі не заўсёды азначала выратаванне для яўрэяў. У іх часта бачылі шяжт 
Старыя; жанчыны; дзеці; хворыя і знясіленыя людзі не былі прыстасаваны да: 
ця ўлесе і скоўвалі дзеянні партызан. Яўрэяў з прычыны неверагоднасці іхвьг^::: 
вання; часам прымалі за нямецкіх шпіёнаў падасланых атруціць студні і ліквідаьіі 
кіраўнікоўпартызан. Нягледзячы на тое; што шматлікія партызаны бьш салідарж 
яўрэямі; бачылі ў іх таварышаў па зброі; усё ж антысемітызм дзе-нідзе ў іх асярод^з 
захоўваўся. У гады вайны кіраўніцтва з Масквы рабіла стаўку на рускі патрыять:: 
што ўзмацняла нацыяналістычныя элементы ў савецкай ідэалогіі. Па-свойкгу г:-?. 
знайшло выражэннеўдзейнасці партызаннатэрыторыіБеларусіў 1941-1944 гг

Яўрэі; якія здолелі ўцячы з гета; папоўнілі цэлы шэраг атрадаў беларуаж 
партызан. Яны ўдзельнічалі ў баявых аперацыях; «рэйкавай вайне»; засадах 
выконвалі агентурныя заданні; збіралі інфармацыю; займаліся прапагандысг 
кай дзейнасцю; былі лекарамі; збройнікамі; радыстамі; нарыхтоўвалі прадукт:: 
працавалі ў партызанскіх пральнях; шавецкіх і кравецкіх майстэрнях; дагляда%: 
параненых. Адной з форм гэтай барацьбы сталі яўрэйскія сямейныя лагеры 
атрады; якія не мелі аналагаў у іншых краінах Еўропы. Ідэя іх стварэння належі- 
ла Анатолію Бельскаму з Наваградка; які арганізаваў уцёкі вязняў з цэлага шэ- 
рагу гета Заходняй Беларусі ў Налібоцкую пушчу. Япічэ адзін буйны яўрэйск: 
лагер быў створаны ў 30 км ад Мінска. Ім камандаваў Шалом Зорын. Галоўнак 
іх задачай было не толькі супраціўленне нацыстам; але і выратаванне яўрэяў 
Шмат сямейных лагераў панеслі вжйкія страты і былі нарэшце знішчаны. Іншая 
іх частка здолела пратрымацца і выжыць.

На складзе ўдзельнікаў супраціўлення адбіваўся шматнацыянальны харак- 
тар насельніцтва рэспублікі. У яе заходніх раёнах паўсталі польскія; беларускія 
і змешаныя беларуска-польскія атрады. У кожным з іх прысутнічалі яўрэі. Част- 
ка польскіх антыфашысцкіх груп падтрымлівала беларускіх партызан. У той жа 
час Армія Краёва (Агшіа Кгаіо^уа) і групоўка «Народныя ўзброеныя сілы» 
(Магосіомю 8і1у 2Ьго)пе) дзейнічаій самастойна. Яны ставіліся да яўрэяў як да 
прасавецкага элемента. Вясной і летам 1943 г. ад іх пацярпелі яўрэі ў пушчах 
Ліпічаньц Налібокі; лясах Рудзенска; Нарачы і Бранска.

Неадемнай часткай гісторыі Катастрофы з'яўляецца лёс яўрэйскіх дзяцей. 
Адсутнасць жыццёвага досведу і фізічных сілрабілі іх найбольш безабароннымі. 
Дзеці ў поўнай меры адчулі антысемітызм. Яны не маглі растлумачыць яго пры-



роду, але адчувалі, што ім жудасная доля наканавана. Смерць пагражала «мя- 
шанцам» — дзецям ад змешаных шлюбаў яўрэяу і неяўрэяў выдачы якіх 
патрабавалі нацысты. У той жа час дзеці валодалі несумнеўнымі перавагамі пе- 
рад дарослымі, хутчэй рэагавалі на перамену сітуацыі. Імкненне да выжыван- 
ня было часта значна вышэйшым, чым у дарослых, а навыкі паводзін, якія яны 
засвойвалі, — больш дзейснымі. Не выпадкова партызаны часта выкарыстоўвалі 
дзяцей у якасці правадыроў выведнікаў сувязных, якія пранікалі ў гета і 
выводзілі ў лес сталых людзей.
№ Ваенныя дзеянні ў Беларусі пазбавілі прытулку каля трох мільёнаў чалавек.
Яўрэі зведвалі асаблівыя цяжкасці; у болыпасці выпадкаў гэта былі адзіночкі, 
якія страцілі сваіх блізкіх, удовы, дзеці і старыя. Сваякі іх былі расстраляны 
ў гета або не вярнуліся з фронту. Яны не мелі маёмасці, нават элементарных 
рэчаў для вядзення хатняй гаспадаркі. Хаты і кватэрьц якія належалі раней 
яўрэям, былі разбураны, згарэлі або былі разрабаваньц іншыя —  самавольна 
занятыя неяўрэямі або дзяржаўнымі арганізацыямі. Даказаць сваё права на 
домаўладанне перашкаджала адсутнасць неабходных дакументаў згубленых у 
гады вайны. Аднаўленне справядлівасці правоў ўласнасці яўрэяў стала важнай 
умовай іх адаптацыі да мірнага жыцця.

У пасляваенныя гады яўрэі сутыкнуліся з праблемай замоўчвання Хала- 
косту і адмаўленнем іх укладу ў перамогу над Германіяй на фронце і ў тыле. 
Чыніліся неабгрунтаваныя перашкоды па ўвекавечванні памяці родных і блізкіх. 
Пахаванні, звязаныя з генацыдам, у шматлікіх месцах не былі адзначаны. Стан- 
дартныя помнікі на брацкіх магілах, усталяваныя мясцовай адміністрацыяй, не 
змяшчалі слова «яўрэй», якое было заменена на абстрактныя «мірныя жыха- 
ры» або «савецкія грамадзяне». Калі ж сваякі загінуўшых яўрэяў праяўлялі 
ўласную ініцыятыву ўвекавечыць гэтую памяць, мясцовыя ўлады адмаўляліся 
ўсталяваць над імі дзяржаўную апеку і прадпрымалі энергічныя спробы для 
таго, каб прымусіць іх адмовіцца ад слоў «яўрэй» і «гета», надпісаў на ідыш, не 
гаворачыўжо аб іўрыце. Падобная палітыка па захаванні памяці ахвяр генацыду 
праводзілася ў Расіі і Украіне.

Да канца 1980-х гг. у СССР пазбягалі тэмы Катастрофы. Традыцыі савец- 
кага інтэрнацыялізму выключалі павышаную ўвагу да адной з нацыянальных 
катастроф. Лічылася, што Расія страціла столькі рускіх, Беларусь — беларусаў 
Украіна — украінцаў Грузія — грузін, Арменія — армян і г. д., што гаварыць 
асобна аб генацыдзе яўрэяў не прыстала. Гібель савецкіх яўрэяў разглядалася 
выключна ў святле супрацьстаяння Савецкага Саюза і Германіі, а тэрмін «ге- 
нацыд» першыя 15 гадоў пасля заканчэння Другой Сусветнай вайны наогул не 
ўжывалі. Меркавалася, што «віна» яўрэяў загінуўшых у акупацыі, складалася 
не столькі ў прыналежнсці да яўрэйства як такога, колькі ў іх «савецкасці».

У Беларусі, якая найбольш пацярпела ў гады вайны сярод іншых рэспублік 
СССР, палітыка генацыду мірных жыхароў была распрацавана дастаткова па- 
драбязна, але пры гэтым не было прынята гаварыць аб ахвярах сярод яўрэяў 
Беларуская гісторыяграфія працягвае захоўваць метадалагічную памылку



настойваючы, што трагедыя яўрэяў з’яўлялася часткай трагедыі беларускага на- 
рода; тады як нацысты ніколі не забівалі беларусаў па этнічнай прыкмеце.

Тэма Халакосту даўно звярнула на сябе ўвагу даследнікаў. Першыя працы 
ў выглядзе мемуарнай літаратуры з явіліся на ідыш; іўрыце; рускай і ангель- 
скай мовах ужо ў другой палове 1940-х і 1950-х гг, і адбілі досвед былых вязняў 
якія прайнілі пілях ад зняволення ў гета да свайго выратавання і ўдзеле ў руху 
супраціўлення. Шмат у чым яны былі наіўнымі, павярхоўнымі і тэндэнцыйныш. 
аднак змяшчалі вялізны фактычны матэрыял, давалі адчуванне эпохі; прымушалі 
суперажываць. У 1960-1990-я гг. зявіліся манаграфіі і сурезныя навуковыя 
даследаванні аб Катастрофе;' выдадзеныя галоўнай чынам у Ізраілі і краінах За- 
хаду. Умоўна іх можна падзяліць па некалькіх кірунках: пярэдадзень Халакосту 
публікацыя дакументаў і матэрыялаў аб нацьісцкай палітыцы ў дачыненні да 
яўрэяў гісторыя гета; яўрэйскае супраціўленне; акцыі генацыду.

У былым Савецкім Саюзе літаратура па гісторыі Халакосту з'явілася толькі 
пасля 1991 г. Заходняя гісторыяграфія з-за адсутнасці архіўнага матэрыя- 
лу была змушана абыходзіць яе ўсе пасляваенныя гады. У выніку ўтварылася 
інфармацыйная ніша; якая ў 1990-я гг. стала хутка запаўняцца. Найболей 
каштоўныя даследаванні былі выкананы навукоўцамі Ізраіля і іх калегамі з краін 
Заходняй Еўропы і ЗІПА.

Артыкулы, агляды, успаміньц зборнікі дакументаў і манаграфіі аб Халакос- 
це; якія выйшлі ў 1996-1998 гг., значна адрозніваюцца па сваім прафесійным 
узроўні; глыбіні аналізу асэнсаванні і пэўнасці, Найбольшы кантраст уяўляюць 
сабой працьц напісаныя ў Беларусі. Яньі; нараўне з сур езнымі даследаваннямі; 
як правіла; вельмі эмацыйныя. Вялікая частка звестак грунтуецца на запісах 
вусных сведчанняў не пацверджана дакументамі і яе цяжка праверыць. Цал- 
кам новай для рускамоўнай гісторыяграфіі стала тэма ўзаемаадносін яўрэяў і 
неяўрэяў на акупіраванай тэрыторыі. У другой палове 1990-х гг. дзякуючы до- 
ступу да архіваў гісторыяграфія Халакосту ў Беларусі значна ўзбагацілася. У 
серыі гісторыка-дакументальных хронік гарадоў і раёнаў Беларусі «Памяць»; 
якая выдаецца з 1987 г.; пачалі з'яўляцца дакументы па гісторыі Халакосту спісы 
ахвяр гета; апісанне ўдзелу яўрэяў у партызанскай барацьбе; пералічваюцца 
помнікі на месцах масавых пахаванняў і г. д.

У 2000 г. у Тэль-Авіве на рускай мове на 432 старонках убачыла свет кніга 
«Катастрофа евреев в Белорусснн 1941-1944». Аўтар гэтай кнігі; ўраджэнец 
Беларусі прафесар Леанід Смілавіцкі; сабраў на самой справе унікальны ма- 
тэрыял. У кнізе шмат шакіруючага і раней нідзе не апублікаванай інфармацыі 
аб Халакосце на тэрыторыі Беларусі. Манаграфія «Катастрофа евреев в 
Белорусснн 1941-1944» уключае асноўны тэкст; калекцыю дакументаў 
бібліяграфіЮ; слоўнік тэрмінаў персаналіі; геаграфічны і імянны індэксы. Ма- 
тэрыялам паслужылі дакументы з Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь; 
дзяржархіваў Брэсцкай; Гродзенскай; Магыёўскай; Віцебскай і Мінскай аблас- 
цей; Дзяржаўнага архіва Расійскай Федэрацыі; Расійскага Цэнтра захоўвання 
і вывучэння дакументаў навейшай гісторыі; Расійскага дзяржаўнага архіва



эканомікі, Сепігаі АгсЬіуе іог Йіе Нізігогу о і іЬе }е т § Ь  Реор1е; Уасі УазЬет 
Метогіаі ІпзйШіе АгсЬіуе, АгсЬіуе оі іЬе Огаі Нізіогу Берагітепі: оі іЬе 
Сопіетрогагу) ем/ту Іл8ііШ1:е; НеЬге^ Ыпіуегзііу оГ)еш8а1ет; соііесііоп.

Х ал ак о ст  на маёй малой Радзіме.
Х ал ак ост  і Бары саўтчы на

Жыццё само па сабе ні 6лага} ні ліха: 
яно змяшчае і блага, і ліха; гледзячы на тое} 
у што вы самі ператварылі яго.

Мішэль Мантэнь

Гісторыя Барысава — гэта дзевяць стагоддзяў, насычаных войнамі і 
кровапраліццямі. Але не было ў ёй болып жахлівых дзён; чым панядзелак і 
аўторак 20-21 кастрычніка 1941 г. У гэтыя дні былі забіты барысаўскія яўрэі; 
якія па розных прычынах апынуліся пад уладай гітлераўскіх акупантаў і іх мяс- 
цовых памагатых.

Тады; пры ліквідацыі гета; паводле справаздачы катаў было расстраляна 
7245 чалавек рознага полу і ўзросту. Аднак асобныя крывавыя акцыі меншага 
маштабу праводзіліся і раней. Усяго ў перыяд акупацыі генацыд паглынуў больш 
за дзевяць тысяч яўрзяў- б арысаўчан.

Спіс; які можналёгка знайсці па ссылцы ЬНр: / /Ьогізоусііу.пагосі.ш/Ьі^іогу/ 
Ьі8Ю9.Ьіт; не мае шырокай дакументальнай асновы. У Занальным дзяржаўным 
архіве ў Барысаве захоўваюцца толькі складзеныя мясцовымі органамі ўлады 
пасля выгнання акупантаў у 1944 г. «Понменные спнскп расстрелянных; по- 
вешенных; замученных гр-н СССР»; але яны выкананы нядбайна і нядобра- 
сумленна. У іх пералічана толькі нешматлікім болын за 250 яўрэяў. Значны лік 
запісаў там выглядае так:

Гыршпн, муж.} евр.
Бененсон (з 5 чал.)} муж.; евр.; каваль.
Гранде, сямя з 3 чал,; евр.; хата-хоз.
Рывшн (з 4 чал); муж.; евр.} бухгалтар.
Акт ад 15 верасня 1944 г.; падпісаны трыма адказнымі дзяржаўнымі 

службоўцамі раённай улады (Шадрын; Даўталаў Сушкевіч) абвяшчае: «У  
жніўні месяцы 1941 г. ў вёсцы Плітчанка Бродаўскага сельсавета нямецкімі 
катамі было расстршіяна дзевятнаццаць чалавек яўрэйскай нацыянальнасці не- 
вядомых прозвішчаў бо яны былі бежанцамі і невядомых спецыяльнасцяў». На 
самой жа справе тады былі расстраляныя болып за 30 яўрэяў але не бежанцаў а 
жыхароў самой Плітчанкі і змешчанай побач вёскі Дразы. Мабыць; высвятлен- 
не прозвішчаў не ўваходзіла ў намер укладальнікаў акта; якія нават месца рас- 
стрэлу і пахаванні не злічылі патрэбным паказаць.

Праглядаліся дакументы і часоў акупацыі, у тым ліку і нямецкія; але там атры- 
малася выявіць толькі каля 40 яўрэйскіх прозвішчаў і імёнаў Такім чынам; гэты 
мартыралог складаўся шляхам апытання сваякоў суседзяў знаёмых. Праца пра- 
цягвалася з 1992 па 1998 г.; прычым не толькі ў Барысаве; але і ў іншых гарадах



і краінах; з выкарыстаннем аб яў у сродках масавай інфармацыі. Упушчаны час — 
пасля вайны нрайшло болыд за 60 гадоў і памяць пацьмянела. Вось характэрньі; але 
засмучальны адказ маладых людзей; выхаваных савецкай школай: «У нас загінула 
вельмі шмат сваякоў але іх імёны ведалі бацькі; а яны памерлі». У Савецкім Сан 
зе вывучалі і памяталі радаводы дрэва правадыроў а цікавасць да ўласных каране 
не заахвочвалася і часам нават была небяспечнай. Тым не менш; час упушчаш : 
магчымасцяў заклікае да пакаяння.

У 1995 п цалкам вышдкова стаўвядомыяшчэ адзін трагічны ф акт; яісі а д но сіін: і 
да генацыду. Пры праглядзе крымінальнай справы № 17877 па абвінавачванн: 
Курылкіна Ф.Ф.; якая захоўваецца ў архіве КДБ Беларусі; быў выяўлены дакумект 
з якога следавала; што ў Барысаве расстраляна каля 400 яўрэяў- спецыялістаў зЗ:- 
ходняй Беларусі. На працягу паўгода яны працавалі ў шавецкай; швейнай і іншьп 
майстэрняХ; створаных акупантамі ў працоўным лагеры пры торфзаводзе «Бе- 
лае Балота» (зараз пасёлак Чырвоны Кастрычнік Вялікастахаўскага сельсаветі 
Барысаўскага раёна). Праверка; выкананая кіраваннем асветніцкага грамадства 
«Святло меноры»; пацвердзіла гэты факт. Сапраўды; яўрэі разам з сем ямі был: 
дастаўлены ў той лагер для працы ў розных майстэрнях; але праз некалькі месяцаў 
навідавоку ў мясцовага насельніцтва (найболей падрабязна расказаў аб гэтым 
відавочца Уладзімір Аляхновіч) іх пагрузілі на грузавікі і павезлі ў бок бліжэйшай 
вёскі БроднЯ; каля якой яны былі расстраляныя. Гэта было прыблізна ўвесну 
1943 г. Дату і давладнае месца расстрэлу ўсталяваць не атрымалася. Застаюцца 
невядомымі і імёны загінуўшых.

П ачаш ак канца. Барысаўскае г е т а

Зло, як і дабро, мае сваіх герояў.
Франсуа Аарошфуко

Верагодна; усім прыходзілася назіраць за паводзінамі коткі; якая злавіла мыш. 
ПерШ; чым нерамалоць сваімі сківіцамі ахвяру прыручаная драпежніца доўта і 
весела пацяшаецца з яе; атрымоўваючы пры гэтым відавочнае задавальненне. Па- 
добным чынам паводзілі сябе і гітлераўскія акупанты ў дачыненні да яўрэйскага 
насельніцтва; якое апынуўся пад іхуладай. Спачатку каты прымушалі яўрэяўчапляць 
на сябе зневажальныя апазнавальныя знакі ў выглядзе ярка-жоўтых кружкоў або 
шасціканцовых зорак; а затым заганялі ў спецыяльна створаны лагер смяротнікаў 
дзе тады жыццё ператваралася ў жахлівае існаванне. Асуджаныя падвяргаліся там 
нечуваным знявагам; фізічным здзекам; пакутам ад голаду і хвароб.

У канцы лета 1941 г. такі лагер (гета) быў створаны і на ўскраіне Барысава. 
Ён заняў некалькі кварталаў абмежаваных вуліцамі Свабоды (зараз Лапаціна 
ад рынку ў бок вуліцы Яраша); Савецкай і Чырвонаармейскай. Славянскае 
насельніцтва адтуль выгналі; загадаўшы яму заняць яўрэйскія хаты на іншых 
вуліцах. Гета абнеслі калючым дротам; пакінуўшы адзіныя вароты на вуліцы За- 
гараднай (зараз вуліца Рубэна Ібаруры); і арганізавалі ахову сіламі паліцэйскай 
службы з мясцовыхжыхароў
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Вядома; што і да стварэння гэтага лагера смерці акупанты і мясцовыя 
добраахвотнікі забаўляліся забойствамі яўрэяў На кірмашы беспадстаўна забілі 
старога Шымшу Альтшуля; адвялі ўтурму і забілі маладых дзяўчат Ганю Глікман, 
Басю Таўгер, Рыву Райнес Утапілі, як распавядаюць; школьнікаў- братоў Гілю і 
Фіму Бакаляр. Лютавалі і ў навакольных паселішчах -—■ Зембіне; Мсціжы, Пры- 
ямена; Плітчанцы; Чарнеўцы...

Ужо ў першыя два месяцы акупацыі ахвяры сярод яўрэйскага насельніцтва 
горада і вёсак Барысаўскага раёна вылічваліся сотнямі; але крывавы фінал яшчэ 
быў наперадзе.

На перасяленне ў гета; якое пачаДося раніцай 27 жніўня 1941 г.; адводзіўся 
адзін дзень (практычна гэты тэрмін зяўляўся нерэальным); яўрэям забара- 
нялася карыстацца якім-небудзь транспартам, рэчы можна было несці толькі 
ў руках. Кватэр не хапала. Крайняя цесната вельмі хутка спарадзіла наяўную 
антысанітарыю і разнастайныя хваробы.

Адказным за ўнутраны парадак у гета і выкананне акупацыйных загадаў 
быў прызначаны Хацкель Баранскі; чалавек гадоў пад 50; былы працоўны 
лесабіржы дрэваапрацоўчага камбіната ім. Камінтэрна. Ён і яго некалькіх пама- 
гатых мелі няпростыя абавязкі; бо загады нямецкага начальства ішлі адзін за ад- 
ным: то здаць цёплую вопратку то расстацца з каштоўнымі рэчамі, то выплаціць 
непасількую кантрыбуцыю (пасля бургамістр Барысава Станкевіч крывадушна 
пахваліць насельнікаў гета за прыкладнае выкананне ўсіх загадаў).

У суправаджэнні паліцаяў вязні гета выводзіліся на працу часцей за ўсё для 
пераноскі цяжкасцяу мыцця падлогц уборкі вуліц і смуродных месцаў.

Насельніцтва гета дасягала 8 -9  тысяч чалавек і забяспечвалася толькі хле- 
бам па 100-150 грамаў на душу. Дастаць іншыя прадукты было вельмі складана, 
бо зносіны са славянскім насельніцтвам забараняліся пад страхам бязлітасных 
гіакаранняў. Таму голад, хваробы і. заўчасная смерць сталі ўсёабдымнай 
паўсядзённай з явай.

Здараліся і ўцёкі, але атрымліваліся яны рэдка; таму што з яўрэйскай знеш- 
насцю знайсці хованку ў непрадказальным месцы было надзвычай цяжка, а ад- 
шукаць патрыятычнае падполле, якое толькі зараджаласч, або партызанскі атрад 
было не меней складаным (тысячы яўрэяў знайшлі выратаванне сярод партызан; 
але трэба адзначыць; што; як сведчаць дакумеытьц у некаторых партызанскіх атра- 
дах да яўрэяў ставіліся з непрыхільнасцю, не давалі зброі і нават забівалі).

Фашысцкая акупацыя прынесла гора і ў сем'і ад змешаныхшлюбаў Праўда, 
знаходзіліся адважныя і знаходлівыя ўмельцьц якія маглі абсталяваць для сваіх 
«палоў» і сяброў надзейныя схованкі, але і яны не заўсёды ратавалі ад ліхога 
«ўсёвідзячага» вока. Лекар Рэвека Эдэль, якую спрабаваў выратаваць рускі 
муж; была выдадзена суседзямі, а іншагародні хірург Ганна Татарская; якая пра- 
цавала ў бальніцьі пад чужым іменем, была расстраіляна па даносе пацыента.

Спрабаваў выратаваць сваю жонку і двух малалетніх сыноў інжынер Аляк- 
сей Разін; але дзіўным чынам: як распавядаюць; ён пайшоў прасіць літасці ў ня- 
мецкага кашталяна. Адказам была ку\я...



А старыя рэлігійныя яўрэі звярталіся не да нямецкіх і дамарослых катаў і 
да Святога пісання; шмат маліліся і сгірабавалі супакоіць сваіх супляменніка~" 
пр а двяшч аючы хуткую перамогу над сатаной. Адрозніваўся ў гэтым дачыненн: 
барадаты стары; былы меламед (настаўнік хедэра) Лейб Чэрнін.

Але былі і такія; хто не бачыў перад сабою светлых перспектыў Бядомы ў 
горадзе правізар і скрыпач Абрам Залманзон разам з жонкай і двума малалетнім 
дзецьмі пакінулі гэты свет з дапамогай яду.

...У тую восеньскую ноч 26-гадовая Ліда і 22-гадовая Рыва непрымектнс 
пралезлі праз калючы дрот і накіраваліся да сваіх 6ылых; але добрапрыстойных 
суседзяў каб папрасіць у іх трохі прадуктаў А пад раніцу па дарозе назад; іх 
спынілі ўсхваляваныя прахожыя і папярэдзілў што нельга вяртацца ў гета; бс 
яго насельнікаў ужо пачалі вывозіць на расстрэл. Пачуўшы такое; маладзіцк 
кінулі свае торбы з бульбай і ўжаху панесліся туды; дзе засталіся старыя бацы-е 
Нахім і Гінда Аксельроды. Там ужо тварылася няўяўнае.

—  Туды нельга! —  загарлапанілі паліцаі і заступілі шлях. бо знеш- 
насць дзяўчын у перадсвітальным змярканні; трэба меркаваць; не выклікала 
падазрэнняў.

— Але мы ж яўрэйкі! — узмаліліся сёстры. — Пусціце нас да маці і таты!
Тады іх прапусцілі. I было нямала такіх прыкладаў калі маладыя людзі на-

ват не спрабавалі ратавацца; аддаючы перавагу падзяляць лёс са сваімі бацькамі 
дзядулямі і бабулямі.

Каля двух месяцаў праіснавала барысаўскае гета; дастаўляючы асалоду яго 
стваральнікам. Але 20 кастрычніка 1941 г. юрлівая пашчалюдаедаў самкнулася.

Яшчэ за тыдзень да гэтай даты; г.зн. 12 кастрычніка, начальнік службы парад- 
ку і павета Давыд Эгаф (былы жыхар мястэчка Зембін; які працаваў там у сярэд- 
няй школе выкладчыкам нямецкай мовы) атрымаў загад з Мінска ад начальніка 
аператыўнай каманды № 3-а Цэнтральнага тылавога раёна оберштурмфюрэра 
Шлегеля падрыхтавацца да масавай акцыі па ліквідацыі ўсіх барысаўскіх яўрэяў.

На паўночнай ускраіне горада; недалёка ад аэрадромнага поля; быў 
знойдзены яр; дзе сіламі ваеннапалонных былі выкапаны дзве вялізныя і 
глыбокія ямы. А для падмацавання гарадской паліцыі выклікалі паліцаяў з 
бліжэйшых воласцяў.

Увечар у нядзелю 19 кастрычніка ў сталовай; якая знаходзілася каля 
кірмашовай плошчьг, гарадская ўправа ўстроіла пышны банкет; куды было за- 
прошана каля ста чалавек — некалькі нямецкіх афіцэраў з жонкамі і сяброўкамі. 
чыны паліцыі і мясцовыя фаіххысцкія прыхвасні. На гэтым зборышчы выступілі 
прыбыўш ыя з Мінска оберштурмфюрэр Крафэ і бургамістр Барысава Станіслаў 
Станкевіч. Яны і абвясцілі прысутным аб расстрэле яўрэяў што мае быць праз 
некалькі гадзін; і пажадалі поспехаўу гэтай «найважнейшай» аперацыі.

Паводле нямецкіх аператыўных дакументаў ліквідацыя вязняў 
барысаўскага гета пачалася ў панядзелак 20 кастрычніка (некаторыя крыніцы 
паказваюць іншыя; але няпэўныя даты). Досвіткам у той дзень горад быў раз- 
буджаны бязладнай стралянінай. Гета было акружана шматлікай узброенай



камандай. Падвыпіўшыя паліцаі ўрываліся ў хаты і ўсіх выганялі, зганяючы 
ў адведнае месца для далейшага следавання да прыгатаваных ям. Дастаўка 
туды ажыццяўлялася на грузавіках і пешымі калонамі. Пры гэтым асуджаныя 
падвяргаліся бесчалавечнаму збіенню ў спалучэнні з вулічнай мацяршчынай. 
Некаторых кідалі ў кузаўужо мёртвымі. Усё гэта адбывалася на вачах разбуджа- 
нага і гнанага на вуліцу славянскага насельніцтва, Людзі з жахам або абыякавас- 
цю (так пісаў у сваім рапарце нямецкі вахмайстар Зенекен) глядзелі ўслед сваім 
суседзям; знаёмым; сябрам, якіх грубіянская сПа адводзіла ў іншы свет.

Тут жа знаходзіліся і марадзёры з ліку спрытных баб і мужыкоў, якія 
кідаліся ў спусцелае жыл\ё; каб цаспець захапіць пакінуты там хоць і бедньц 
але чужы скарб.

Перад карай яўрэяў сканцэнтравалі над ярам прыкладна за 50 метраў ад магіл. 
Аглушальныя крыкі, плач, стогн, лаянка там не змаўкалі. Забівалі групамі. Па 15- 
20 смяротнікаў якіх падганялі прыкладамі і нагайкамі, валаклі ўніз; распраналі 
дагала і прымушалі легчы ў яму тварам уніз (так узнікала некалькі ярусаў акурат- 
на складзеных трупаў і гэтую канібальскую сістэму забойства; прыдуманую нібы 
бургамістрам Станкевічам з мэтай эканоміі «працоўных»; назвалі «метадам 
сардзін»). Дзяцей скідалі туды; схапіўшы за рукі або ногі. А потым стралялі. Ад- 
нак не ўсе стрэлы аказваліся смяротнымі; таму што стралкі былі напоены гарэл- 
кай; якую адмыслова падвозіў заўгас паліцыі Іосіф Майтак.

Нямала параненых было закапана жывымі. Уначы адна цалкам аголеная 
жанчына здолела выбрацца з ямы і нават падняцца на вяршыню рова; але там 
яна памерла ці то ад ран; ці то ад начнога холаду. Яе труп доўга не прыбіралі.

Некалькі дзён зямля; якая пакрыла пакутнікаў тонкім пластом; дыхала кры- 
вёю; і хутка стала відавочна; што перапоўненыя магілы стварылі сур езную па- 
грозу санітарнаму парадку. Крывавая жьгжа магла апынуцца ў працякаючай не- 
падалёк Бярэзіне. Тады на магілы насыпалі вапну і яшчэ пласт пяску.

А праз два гады; калі ход вайны змяніўся; акупанты зноў вярнуліся да гэтага 
жудаснага месца; каб выканаць прысланнае з Берліна заданне пад кодавым ну- 
марам 1005. Баючыся расплаты і па шкалярскай наіўнасці спадзеючыся замесці 
сляды жахлівых злачынстваў яны прымусілі каманду ваеннапалонных вынуць 
з магіл гніласныя целы. Па начах сталі пылаць вялізныя вогнішчы. Цікаўных 
сустракалі стрэламі; але таямніцу выдаваў трупны смурод.

Тым не менш; выканаўцы гэтай жудаснай крэмацыі пасля яе завяршэння 
былі ліквідаваны.

Паводле справаздачы забойц; 20-21 кастрычніка 1941 г. было расстраля- 
на 7245 яўрэяў Аднак падлічана; што з улікам папярэдніх разрозненых акцый 
яўрэйскае насельніцтва Барысава і наваколля страціла болын за 9 тысяч чала- 
век; г.зн. амаль усіх; хто не змог або не паспеў своечасова збегчы на ўсход.

Выратаваліся нешматлікія. Нават тыя; хто наспеў схавацца ў лесе; не маглі 
там доўга пратрымацца; паколькі пакутавалі ад холаду і голаду. У канцы снеж- 
ня 1941 г. каля мястэчка Бягомль; што прыкладна за 80 кіламетраў ад Барыса- 
ва; немцамі была затрымана група яўрэяў з 13 чалавек. Гэта былі жыхары вёскі



Мсціж (шэсць жанчын і сямёра дзяцей), дзе яўрэі былі расстраляны яшчэ т 
жніўні. Засталося загадкай; як і дзе яны здолелі пражыць яшчэ чатыры меся- 
цьь I ужо зусім дзіўна; чаму іх пасля затрымання не забілі на месцы, а адправіл: 
«для рашэння лёсу» аж у Барысаў што пацвярджаецца захаванымі ў архіве 
нямецкім суправаджальным дакументам ад 28.12.1941 г. Вось імёны гэтых 13- 
ці: Кліонская Броха з дзецьмі Воляіц Элай; Дорай, Дзінай і Хаяй; Палякова Бася 
з дзецьмі Сёмай і Гітай; Бененсан Фрума; Бененсан Песя; Бененсан Еха; а такса- 
ма названая жыхаркай Бягомля Гурэвіч Лея.

Некаторыяяўрэі спрабавалі схаваць сваё паходжанне, спасылаючыся на свае 
славянскія прозвішчы. Часам гэта аддаляла гібель. Да 1943 г. дажылі яўрэйкі Пе- 
вень (або Піотух), Разіна, Яраш; але ўсё-такі былі апазнаны і расстраляны.

У 1947 г. каля журботнага яра быў усталяваны сціплы помнік. Яго 
ўсталявала не дзяржава, якая дзяліла ўласных грамадзян на катэгорыі, а сваякі 
тых; каго вынішчыў крывавы генацыд. Згадак аб яўрэях на помніку не было. 
Надпіс у выглядзе казёнага клішэ прадыктавалі партыйныя функцыянеры, спа- 
сылаючыся на тое; што нацысты забівалі не толькі яўрэяў (толькі ў 1995 г. на 
помніку з явіўся малюнак меноры, але зусім не па загадзе ўлады).

Сапраўды; у гады фашысцкай акупацыі злавесны прывід смерці лётаў над 
усімі, але становішча яўрэяў (як і цьпан) было ўсё ж асобым. Яны падлягалі 
пагалоўнаму знішчэнню. Пол; узрост і веравызнанне не мелі ніякага значэння. 
Таму нават Ісус Хрыстос са сваімі апосталамг, калі б яны апынуліся пад уладай 
нацысцкіх мяснікоў не маглі разлічваць на ласку.

10 лістапада 1991 г. ля помніка ахвярам генацыду адбыўся шматлюдны 
мітынц арганізаваны мясцовьш асветніцкім таварыствам яўрэйскай гісторыі 
і культуры «Святло меноры» з нагоды 50-годдзя з дня расстрэлу вязняў 
барысаўскага гета. Упершьшю падобнае мерапрыемства было адобрана і пад- 
трымана гарадскімі ўладамі. Вецер перамен дазволіў нарэшце, утолас заявіць; 
што мітынг прысвечаны памяці не безаблічных грамадзян; а тых; хто быў забіты 
выключна з-за сваёй нацыянальнай прыналежнасці. Іграла жалобная музы- 
ка. Прыспушчаны сцяг Беларусі суседнічаў з зоркай Давіда. 3 хвалюючымі 
прамовамі выступалі прадстаўнікі розных пластоў насельніцтва, у тым ліку і 
мэр горада Станіславаў Шыдлоўскі.

3 асобай выразнасцю бьыа прачытана памінальная малітва. Гэта зрабіў 
амерыканскі равін; бо айчьшнага не знайшлося нават у сталіцы рэспублікі.

Праз два гадьц 24 кастрычніка 1993 г.; у рэчышчы шырокіх дзяржаўных 
мерапрыемстваў прысвечаных памяці ахвяр генацыду (спатрэбілася 
паўстагоддзя; каб Беларуская дзяржава ўспомніла аб народзе; які ў гады вай- 
ны страціў кожнага другогаў на тым жа месцы зноў адбыўся мітынг. Равіна не 
было; і таму малітва чыталася не так прафесійна. Ды і народа было няшмат. I не 
толькі таму; што ліў дождж.

Яшчэ менш людзей дайшло да яра ў дзень святкавання 50-годдзя Вялікай 
Перамогі. Гэта былі яўрэі-франтавікі; якія ўсклалі да помніка гваздзікі. Зноў 
прагучаў «Кадыш» — памінанне аб забітых.



Са зменай пакаленкяў цьмянее памяць. Сцежкі да магіл продкаў з часам за- 
растаюць. Зараз нават у святы для яўрэяў дзень памяці 9-га Ава ля абеліска над 
ярам малалюдна, Аднак забыццё генацыду небяспечна; аб ім трэба памятаць 
заўсёды! Генацыд усяядны. Калісьці ён забіваў армян; потым яўрэяў і цыган. I 
ўсе бачаць, што высвятленне дзікага пытання; чыя кроў чырванейшая, працяг- 
ваецца; балюча зневажаючы і іншыя народы.

Брацкая магіла.
Трагедыя ў Зембіне

КажуцЬ; што Бог цврпялівы.
Але цярпець яўнае ліха ці не значыць 
выяўляць бяссілле ці нават саўдзелу гэтым ліху?

Поль Анры Гольбах

Зембін... Гэтае старажытнае паселішча; якое знаходзіцца за 28 кіламетраў 
на поўночны захад ад Барысава, са спрадвечных часоў з яўлялася шматнацыя- 
нальным. Царква, касцёл і сінагога суседнічалі побач і нікому не перашкаджалі. 
Балыпавікі з іх ваяўнічым атэізмам зачынілі храмьц але на адносінах паміж 
простымі людзьмі гэта ніяк не адлюстравалася.

Аднак у ліпені 1941 г. Зембін апынуўся пад уладай гітлераўскіх захопнікаў 
і амаль адразу пачаліся ганенні супраць яўрэйскага насельніцтва, якое складала 
каля паловы жыхароў мястэчка. Усім яўрэям было загадана насіць на грудзях і 
спіне жоўтыя апазнавальныя знакі; зносіны з астатнімі зембінцамн забаранялі ся.

3 мэтай узмацнення жорсткасці ізаляцыі прылеглая да яўрэйскіх могілак 
Працоўна-Сялянская вуліца была пераўтворана ў гета; куды яўрэі былі 
гвалтоўна пераселены. Але праіснаваў гэты злавесны лагер усяго адзін месяц. 
У сярэдзіне жніўня па загадзе акупантаў 18 яўрэяў на ўскраіне Зембіна пачалі 
рыць вялізную яму якая нібы спатрэбілася для звалкі пашкоджанай і непатрэб- 
най ваеннай тэхнікі; якая заставалася на палях.

Праца працягвалася некалькі дзён; яму вырылц аднак зробленыя ў ёй зем- 
ляныя прыступкі не маглі не выіслікаць трывожнага падазрэння.

Усё праяснілася раніцай у панядзелак 18 жніўня 1941 г.; калі паліцаі Гнот 
і Голуб абышлі гета і абвясцілі распараджэнне нямецкага камандавання ўсім без 
выключэння яўрэям сабрацца каля рынка для праверкі дакументаў. I калі ўсе там 
сабраліся, стала відавочным; што назад ходу не будзе. Узброеныя карнікі адціснулі 
акружаны натоўп бліжэй даямы і паставілі на калені. Потым; праўда; дазволілі сесці 
на зямлю; але толькі для таго; каб «адпачыць» у чаканні сваёй смяротнай чаргі.

Першымі адвялі ў лясок; дзе знаходзілася яма; каля 20 найболып моцных 
на выгляд мужчын; і неўзабаве адтуль данесліся прыглушаныя стрэлы; што прьі- 
вяло смяротнікаў у жахлівы стан. Але слёзы і немы крык выклікалі ў фашыстаў 
толысі азвярэнне; якое праявілася ў дзікім рукапрыкладстве.

Затым па чарзе; у групах па 15-20 чалавек; сталі гнаць да ямы і астатніх 
(пашкадавалі толькі двух малалетніх дзяцей Хасі Хадасевіч; народжаных ад зме- 
шанага шлю бу).



Да трох гадзін дня ўсё было скончана; і яму, дзе ляжалі ў крыві 92' 
засыпалк

Гэта жудасная акцыя, якая не паддаецца асэнсаванню; была прыве_ 
жыццё акупантамі пад кіраўніцтвам начальніка барысаўскай службы с 
(СД) гауптпітурмфюрэра Шанемана пры ўдзеле гестапаўцаў Берга і Валс і 
каменданта Барысава Шэрэра, каменданта Зембіна Ілека, а таксама перак_\ 
Люцкэ, якім дапамагалі фашысцкія прыхвасні з ліку мясцовых жыхст ж  
зембінскі бургамістр Давыд Эгоф; начальнік зембінскага паліцэйскага ўчігся 
Басіль ХарытановіЧ; яго намеснік Феафіл Карчмоў (пасля забіты партызанп 
паліцаі Аляксей Рабецкі; Кастусь Голуб; Рыгор Гнот; Кастусь і Павел Аніскез 
Якаў Капыток і інш.

Пасля вайны сваякі загінуўшых на свае сродкі акаймавалі магілу бес: 
най агароджай і ўсталявалі памятную дошку. Пахаванне было занесена ў 3 : э: 
помнікаў гісторыі і культуры і; такім чынам; атрымала статус ахоўнага дзяржі 
вай аб екта.

Тым не менш; гэта месца неаднаразова падвяргалася апаганенню з е :г  
«золаташукальнікаў» і іншых вандалаў У 1992 г. была дашчэнту разбіта мармур: 
вая мемарыяльная дошка; што прымусіла яўрэйскую грамадскасць з рэгіянальнл . 
таварыства «Святло меноры» адшукаць сродкі для новага памятнага знака і 
вая дошка; на гэты раз металічная; была ўсталявана ў сакавіку 1993 г.).

У сельскай мясцовасці Барысаўскага раёна магіла зембінскіх яўрэяі 
зяўляецца самым масавым пахаваннем часоў вайны. Аднак толькі ў 1993 : 
мясцовыя ўлады вырапіылі ўсталяваць там да 50-годдзя вызвалення Беларуа 
ад фашысцкіх акупантаў помнік. Зрэшты; гэта гучна разрэкламаванае рашэн- 
не Барысаўскага райвыканкама; як і трэба было чакаць; з-за адсутнасці сродка~" 
апынулася ўсяго толькі нікчэмнай паперкай.

Хто ляжыць у гэтай магіле персанальыа? Цікавасць да гэтага пыташы 
ўладамі перарывалася і магла пацягнуць за сабою непрыемнасці (напрыклад 
абвінавачванне ў нацыяналізме). Таму праз паўстагоддзя ў памяці засталіся 
толысі нешматлікія імёны. Не дапамаглі і архівы. У афіцыйным спісе загінуўшых 
зембінцаў, складзеным сельскім Саветамужніўні 1944 г.; г. зн. амаль адразупас- 
ля выгнання акупантаў, пайменна названы толькі пяць яўрэяў (Бененсан Гіля; 
БененсанЛіба; КацМеёр; КацХая; Харык Фаня). Сумны факт...

П ртедн ік і з Бары сава .
Аб т ы х , х т о  р а т а в а ў  асуЬжаных

Дабро; якоемыробім іншым, 
дабром жа служыць нам самім.

Жан дэ Аафантэн

Грамадства не бывае аднастайным. Людзі адрозніваюцца адзін ад аднаго і па 
характары; і па светапоглядзе; і па дачыненні да сябе падобным. Не ва ўсіхумо- 
вах гэтыя адрозненні выяўляюцца кантрастна. Але фашысцкая акупацыя хутка 
высвеціла; хто ёсць хто. Адразу выявіліся падонкі; якіх ахапіла злараднасць і са-



лодкае прадчуванне магчымасці ўзбагаціцца за кошт чужога дабра. Чалавек, які 
падаваўся прыкладам бездакорнай добрапрыстойнасці, мог адчыніць суседскія 
веснічкі і з лабавой прамалінейнасцю сказаць: «Лейба; аддай мне тваю каро- 
ву; бо цябе ўсё роўна заб юць», (Дарэчьі; у архіве захаваўся ўласнаручны загад 
барысаўскага бургамістра Станкевіча: «Усё быдлаўжыдоў адабраць!»).

Знаходзіліся і добраахвотнікі; якія імкнуліся не толькі знайсці схаванага 
яўрэя; але і прыкончыць яго сваімі рукамі.

Зразумела; маса грамадзян спачувала яўрэяМ; хоць і не магла аказаць ім 
практычнай дапамогі. Бо нават нязначныя зносіны з гэтай «найніжэйшай ра- 
сай» утойвалі ў сабе надзвычай неб'яспечную рызыку а на гераізм; як вядома; 
здольны не кожны.

Але людзі; якія праяўлялі адвагу ў спалучэнні са шчырай высакароднас- 
ЦЮ; усё ж знаходзіліся паўсюдна. Іх было нікчэмна мала ў параўнанні з армадай 
забойцаў, але; як афарыстычна выказаўся пісьменнік Аб Мішэ; «чым цямней- 
шая ноЧ; тым ярчэйшыя зоркі».

Вядома; што шмат яўрэяў было выратавана духавенствам; і ў сувязі з гэтым 
нельга не назваць кіеўскага святара Аляксея Глаголева; і\ьвоўскага мітрапаліта 
Андрэя Шаптыцкага; ксяндза з Каўнаса Бронюса Паўкштыса.

На Святой зямлі; у Іерусаліме; па рашэнні ізраільскага ўрада створаны 
буйны музей-мемарыял Катастрофы габрэйскага народа «Яд Вапіэм»; мэтай 
якога; у прыватнасці; з яўляецца ўвекавечванне паімяці тых; хто; рызыкуючы 
ўласным жыццём і не праследуючы меркантыльных інтарэсаў выратаваў хаця 
б аднаго яўрэя, Гэтым адважным і высакародным людзям спецыяльны камітэт 
прысвойвае ганаровае званне «Праведнік народаў свету». Затым іх імёны 
можна ўбачыць на адпаведных таблічках у мемарыяльнай алеі ражковых дрэў 
кожнае з якіх пасаджана ў гонар пэўнага выратавальніка; або на спецыяльыых 
памятных стэлах.

Сярод найбольш вядомых Праведнікаў народаў свету —- кароль Даніі 
Хрысціян Х ; які ў перыяд акупацыі сваёй краіны не пабаяўся заявіць; што ні 
ў кога няма права ставіцца да яўрэяў інакш; чым да астатніх грамадзян. I дацкі 
народ зразумеў свайго правадыра; не дапусціў дэпартацыі суайчыннікаў-яўрэяў 
у лагеры смерці, За некалькі начэй яны былі таемна вывезены на лодках у ней- 
тральную ШвецыЮ; а пакінутая імі маёмасць была захавана ў недатыкальнасці.

А ў Венгрыі тысячы яўрэяў бьілі абавязаны жыццём шведскаму дыпламату 
Раўлю Балленбергу які забяспечыў іх пашпартамі сваёй краіны. Вялізны ўклад 
у справу выратавання яўрэяў унеслі партугальскі консул у Бардо Арыстьід дэ 
Суза Мендэс і японскі консул у Каўнасе Сенпа Сугіхара. Шырокую вядомасць 
атрымаў і нямецкі прадпрымальнік Оскар Шындлер.

Найболыкую колькасць Праведнікаўнародаў свету дала Галандыя — болып 
за тры тысячы. Прыкладна столькі мае і Полынча. Параўнальна шмат іх сярод 
французаў літоўцаў і іншых еўрапейскіх народаў якія спазналі жах фашысцка- 
га рэжыму. Сустракаюцца на А\еі праведнікаў імёны грамадзян Расіі і Украіны; 
але рэдка. Да нядаўняга часу ў нязначнай меры была прадстаўлена і Беларусь,



I не та.му; што не было годных. Прычына тут у тым; што ў Савецкім Саюзе вьі- 
ратаванне яўрэя подзвігам не лічылася. Там узнагароджвалі і за мужнасць у баі; : 
за адвагу на пажары; і за дапамогу тапельцу, і за шматлікія іншыя высакародньы 
ўчынкі. Аднак ніхто не чуў аб узнагародах за выратаванне ад генацыду. Такіх 
выратавальнікаў улада не прымячала. А замоўчванне бескарыслівай гераічнасіх: 
гэтыхлюдзей прывяло да таго; што шмат імёнаў згублена назаўсёдьц і гэты факт 
выклікае глыбокі роздум.

Тут прыводзіцца няпоўны спіс тых, хто ратаваў яўрэяў-барысаўчан. Гэта 
ўсяго толькі рэестр імёнаў але подзвіг кожнага з ніжэйпералічаных асоб годнь: 
асобнай кнігі.

АУСІЕВІЧ Еўдакія. Некалькі дзён хавала і карміла ўцекача з гета Ізю 
Лейкінда і дапамагла яму выратавацца.

АНТАНОВІЧ Ганна; СВІРЫДОВІЧ Марыя і Павел. Дапамаглі выратавац- 
ца Гіцы Шэхтман і двум яе малалетнім сынам Дзіму і Аліку.

БУААН Зося і Павел. Прытулілі ў сваёй вясковай хаце і выратавалі ад 
немінучай згубы Ганну Скумс іяе малалетняга сына Валянціна, ЗДастоены зван- 
ня «Праведнік народаў свету».

БЫКОУСКАЯ Антаніна. Дапамагла выратавацца сёстрам-малалеткам 
Мані і Лене Нейман.

ВАГНЕР Ганна. Выратавала Любоў Клябанаву цалкам незнаёмую жанчы- 
ну якую на працягу трох гадоў хавала ў сваёй хаце і дзялілася кавалкам хлеба.

ВЕРЖБАЛОВГЧ Васіль. Прытуліў у сваёй хаце і выратаваў яўрэйку Веру 
Самцэвіч.

ВІТОРСКІ Уладзімір. Дапамог выратавацца камсамольскай актывістцы 
Мані Шуб.

ВАУКАВЕЦ Лідзія. Сялянка з вёскі Навасёлкі Глівінскага сельсавета 
Барысаўскага раёна. Хавала ў сваёй хаце Ганю Шустаровіч і здолела адвесці яе 
ў партызанскі атрад.

ГАЙДУК Ніна. Сялякка, якая выратавала Гінду Гантман і яе брата. У\асто- 
ена звання «Праведнік народаў свету».

ДУБРОЎСКІ АіЛяксандр. Настаўнік. Выратаваў сясцёр Марыю і Зіну 
Ральбіных. 1Д,астоены звання «Праведнік народаў свету».

ЕЎДАКІМЧЫК Аі\яксандр. Выратаваў сваю жонку Песю.
ЕААК Рыгор. Селянін; які выратаваў Барыса Гурэвіча.
ЗАХАРЭВГЧ Галя. Дзесядігадовая дзяўчьшка. Напярэдадні ліквідацыі 

барысаўскага гета пракралася туды і таемна вывела з яго свайго пляменніка па 
бацькаўскай лініі трохгадовага Юрася (ён знаходзіўся ў гета са сваім бабуляй 
і дзядулем Нехамай і Маісеём Рольбіньімі; якія ў наступны дзень былі забіты).

КУДЗІНЫ Парфен і Еўдакія. Прытулілі ў сваёй сям'і і выратавалі падлетка 
Ізю Шмуліка,

ЛУКІНСКІЯ Яўтен і Еўдакія. Выратавалі студэнтку Паліну Аўскер. Ууісто-- 
ены звання «Праведнік народаў свету».



МАЗУРКЕВІЧ Фёдар. Жыхар вёскі Чарневічы Барысаўскага раёна. 
Выратаваў восем яўрэяў. Удастоены звання «Праведнік народаў свету».

МАЖЭЙКА Ванда. Выратавала ваеннапалоннага Язэпа Рыўкінда.
МІХАІ4ЛАЎ Іван. Нягледзячы на дамаганні і пагрозы паліцыі; здолеў 

схаваць яўрэйскае паходжанне сваёй жонкі Рэвекі Якубовіч, чым дапамог ёй 
вызваліцца з турмы і выратавацца.

ПЕТУХОЎ Цімафей. Выратаваў сваю жонку Еву.
РАЙМАН Міхась. Па паходжанні немец. Сваю жонку X  ену доўга хаваў у 

^  схованцьц а затым здолеў пераправіць яе ў партызанскі атрад,
РУСЕЦКІ Максім. Жыхар вёскі Скупліна. Выратаваў сваю жонку Злату.
СЕМЧАНКА Андрэй. Забяспечваў ежай Самуі\а Нісневіча, які збег з гета 

і хаваўся ў схованцы.
СКАВАРОДКА Канстанцін. У гады акупацыі Барысава загадваў дзіцячым 

домам, дзе пад чужымі імёнамі хавалася і была выратавана група яўрэйскіх дзя- 
цей (Люся Бейненсан, АняЛіпкінд, Роза Давідсан,Лена Нейман іінш.). Удасто- 
ены звання «Праведнік народаў свету».

СТРОК Іван. Праваслаўны святар. Узяў да сябе ў сям ю і выратаваў трохга- 
довага хлопчыка Толіка Шахвалава,

ТУМАР Ніна. Дапамагла выратавацца настаўніцы Фаіне Бярковіч.
ФРАЛОВА Алена. Выратавала і ўдачарыла 6-месячную дзяўчынку Розу 

Рубінчык. Удастоена звання «Праведнік народаў свету».
ЧОРНЫЯ Віктар і яго сёстры Ганна і Валянціна. Сяляне з вёскі Страшнае 

(цяпер Высокі Бераг) Барысаўскага раёна. Выратавалі Марыю Эпштэйн і яе ма- 
лалетнюю дачку Раю. Хдастоены звання «Праведнік народаў свету».

ШАФРЫНОЎСКАЯ Вера і БУЛАЙ Алена. Дапамаглі выратавацца Фіры 
Годэс і яе двухгадоваму сыну Паўліку.

ШУЛЬЦ Алена. Выратавала жыццё ваеннапалоннаму Якаву Мейлехсу і да- 
памагла знайсці сховішча ваеннапалоннаму Ухадзіміру Крывашэю.

Чыерукіў крыві?
Аб т ы х , х т в  забіваў нявінных

Злодзею адна дарога, а хто шукае, тамумнога.
Беларуская народная прыказка

Ёсць зланынства, якое не скупляецца} -  гзта здрада радзіме.
Буаст

Праўда здольна занядужыць, але памерці яна ніколі не памрэ.
Мігель дэ Сервантэс Сааведра

Над уваходам у некропаль расстраляных у Барысаве яўрэяў вісіць сціплая 
мемарыяльная дошка з лаканічным пытаннем: «ЗА ШТО ?!»

На гэта пытанне адказу няма. Тады зададзімся іншым пытаннем: ХТО IX 
ЗАБІВАЎ?

Адказ ёсць, бо забойцаўбез імёнаўне бывае!
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Фон ШвайніЦ; Шэрэр; Ілек; Шанеман; Штайлер; Розберг; Розенфельд; Кра- 
фе — гэтых і іншых германскіх фашыстаў; якія гаспадарылі у Барысаве; яшчз 
неяк можна зразумець (але не прабачыць!); бо ад чужакоў якія прыйшлі з мя- 
чом; толькі вар ят стане чакаць дабра і літасці. Але на захопленай зямлі забівал: 
не толькі акупанты. У якасці катаў да іх наймаліся мясцовыя добраахвотнікў на- 
толеныя смагай нішчыць камуністаў жыдоў і наогул усіх; каго загадаюць (іпіла 
за германскімі войскамі каманда «Масква»; якая адмыслова займалася верба- 
ваннем калабарацыяністаўі цяжкасцей не адчувала).

I не трэба думаць; што гэта; на жаль; шматлікая кампанія складалася толькі 
з непаўнавартасных асобаў Сярод іх былі такія; хто валодаўуніверсітэцкім ды- 
пломам і прэтэндаваў на рэспектабельнасць. Напрыклад; тады яшчэ малады ча- 
лавек Станіслаў Станкевіч; займаўшыў 1941-43 гг. пасаду бургамістра Барысава 
і Барысаўскага раёна; раней скончыў Віленскі універсітэт і настаўнічаў у Нава- 
градку; а Бельгійсьсі універсітэт нават удастоіў яго навуковай ступені доктара. 
На сумленні гэтага «асветніка» мноства злачынстваў асабліва накіраваных су- 
праць яўрэяў I не толькіўБарысаве; але іўБаранавічах; кудыяго перавялі пазней. 
Магчыма; сам ён не страляў не жадаючы пэцкацца; але распараджаўся і без сто- 
мы выслужваўся перад сваімі гаспадараш. Нават вясной 1945-га ў аганізуючым 
Берліне; рэдагуючы там беларускую газеціну «Раніца»; ён працягваў заклікаць 
з яе старонак да падгрымкі фюрэра і імкнуцца да перамогі (дарэчы; С. Станкевіч 
быў адным з 1023 дэлегатаў скліханага калабарацыяністамі другога Усебелару- 
скага кангрэса; які адбыўся ў акупаваным Мінску амаль перад самым яго вызва- 
леннем —  у чэрвені 1944 г.).

А стараннасць настаўніка з Зембіна Давіда Эгофа ў сваім слугаванні фа- 
шыстам наогул не ведала межаў Гэты чалавек уласнаручна забіваў Перша- 
пачаткова ён рабіў гэта ў Зембіне. ка.й займаў там пасаду бургамістра; а з 29 
жніўня 1941 г. працягваў гэтым займацца ў Барысаве; куды быў прызначаны 
начальнікам паліцыі (або сллчкбы парадку; як назьшалі яе акупанты). Эгоф 
набыў вялікі до свед у аргакізацыі заб ойстваў і гэтым выхваляўся. Для ліквідацыі 
вязняў барысаўскага гета выкарыстоўвалася каля 200 чалавек (за выключэннем 
гірыбыўшай з Мінска невялікай каманды, якая складалася з немцаў і літоўцаў 
гэта былі мясцовыя паліцаі \ і, падавалася б; катаў хапала. Але Эгоф на месцы 
кары асабіста варочаўнагайкан і забіваў прьшэльна страляючы з маўзера.

Не адставаў ад Эгофа і яго намеснік Пётр Кавалеўскі; былы жандарм; а 
затым непрыкметны касір у шавецкай арце.й. Пакуты смяротнікаў дастаўлялі 
яму асалоду. Ён прым)чпа}' іх капаць магі_\ы саміх сябе і імкнуўся знішчыць 
малейшую міласэрнасць; нават ка_гі гэта міласэрнасць; як часам здаралася; 
зыходзіла ад немцаў. Вядомы «характэрны» эпізод: калі ў дзень чарговай рас- 
стрэльнай экзекуцыі на пініжак}' Кава_\еўскага заўважылі нейкае шэрае рэчыва; 
ён адмахнуўся; нядбайна растуліачьгўшьі, што гэта жыдоўка запырскала яго 
сваімі мазгамі.

«Беднаму» Кавалеўскаму было ўжо за 60; і ён; па яго ж прызнанні; так 
стамляўся падчас расстрэлаў што прыходзілася чаргаваць «працу» з адпа-



чынкам. Сапраўды, чаму б і не адпачыць кіраўніцтву, калі было каму пераняць 
руку. Гэта з задавальненнем рабілі, напрыклад, начальнік гарадскога аддзя- 
лення паліцыі Міхась Грынкевіч або акалодачны наглядчык Станіслаў Кісляк, 
якія валодалі ў дачыненні да кровапраліццяў прыкметнымі арганізатарскімі 
здольнасцямі.

Асаблівы запал да забойстваў выяўляў Канстанцін Піпін, ленінградзец, во- 
ляю выпадку трапіўшы ў Барысаў Усюдьц дзе толькі мог, пакідаў свае крыва- 

 ̂ выя сляды гэты прафесіянал у вобласці заплечнага майстэрства — у Барысаве, 
Мсціжьц Крупках...

Адрозніваўся сваёй стараннасцю паздзекавацца злюдзей п яніца і марадзёр 
Міхаіл Маразевіч. Бідавочцы запомнілі яго ў ліку тых; хто суправаджаў калону 
яўрэяў якую вялі ў апошні шлях. Палка бандыта не ведала стомы (дарэчы; гэты 
адпеты падонак з-за непрабуднага п янства апынуўся нягодным нават для пра- 
фашысцкай паліцыі, і ў 1942 г. яго зволілі).

Нельга не ўспомніць і акалодачнага наглядчыка Васіля Будніка, які праявіў 
сябе «ўмельцам» у распрананні асуджаных. За хвіліну да расстрэлу ён з бы- 
стрынёй фокусніка сцягваў з іхвопратку пакідаючы цалкам голымі, і пры гэтым 
паспяваў яшчэ і пастрэльваць у дзяцей; якіх шпурлялі ў яму як неадушаўлёныя 
прадметы.

Пакінула гадкую памяць і дынастыя паліцаяў Пятроўскіх — Фёдар 
Грыгор евіч і яго сыны Іван і Мікалай. Яны палявалі на яўрэяў адбіралі іх маё- 
масць і не давалі праходу чорнавалосым, падазраючы кожнага з іх у яўрэйскім 
паходжанні. Малады барысаўчанін Міша Стральчонак, пякучы брунет (ды 
яшчэ мог бегла гаварыць на ідыпх); распавядаў як неаднаразова і доўга яму 
прыходзілася даказваць; што ён не яўрэй. А западозраны ў яўрэйстве заўгас 
гарадской лякарні Андрэй Малярэвіч здолеў пазбегнуць расстрэлу толькі дзя- 
куючы ўмяшанню турэмнага лекара Замбржыцкага (сам гэты медык быў пасля 
пакараны за сувязь з патрыятычным падполлем і партызанскім рухам).

Мноства заслуг перад сваімі гаспадарамі меў і выхадзец з Зембіна паліцай 
Павел Аніскевіч: беспадстаўна збіваў людзей бізуном; гвалтаваў жанчын; 
удзельнічаў у аблавах і арыштах; займаўся вымагальніцтвам; здзекаваўся з 
яўрэяў (за ўсё гэта ён быў удастоены мянушкі «групэнфюрэр»). Колькі ча- 
лавек забіў Аніскевіч; засталося невядомым. Але некаторыя вялі такі лік; нібы 
гэта былі паляўнічыя трафеі. Напрыклад; паліцай Іван Ганчарэнка з журботай 
расказваў сябрам-сабутэльнікам; што забіў пяць яўрэяў Усяго пяць... Затое ў 
паліцая Пятра Логвіна былі; мабыць; лепшыя паказчыкі ў гэтым нечалавечым 
спаборніцтве. 3 дапамогай маленькай няцямлівай дзяўчынкі ён адшукаў схован- 
ку; дзе хаваліся тры яўрзйскія сям7і; і забіў усіх; у тым ліку і дзяўчынку.

Палявалі на яўрэяў не толькі штатныя паліцаі, якія атрымоўвалі за гэта зар- 
плату (эквівалентам 30 срэбранікам для радавога былі 250 абясцэненых рублёў 
у месяц). Знаходзіліся і іншыя. Шустры дзядок па прозвішчы Кончык бегаў па 
вуліцах з драбавіком і крычаў: « Ад мяне; старога і вучонага сабакі; ні адзін жыд 
не выратуецца!»



Следчым у паліцыі працаваў барысаўчанін Віктар Гарніцкі, які рэдка бг~ 
цвярозы; і ў п яным угары як толькі мог здзекаваўся са сваіх ахвяр, прыпісваючі' 
ім усе магчымыя і немагчымыя злачынствы.

Варта ўспомніць і дэзерціра Чырвонай Арміі лейтэнанта Іосіеі 
Казакевіча; агента СД па мянушцы Барсук. У сваім родным Барысаве ён 
займаўся высочваннем падпольшчыкаў і партызан; а таксама яўрэяў якы 
насілі нехарактэрныя для іх прозвішчы. У 1943 г. па яго даносах было рас- 
страляна некалькіх яўрзек.

У СД быў завербаваны і Іосіф Шаблінскі з вёскіЛазіна (агент пад № 20), як: 
па аповядах, таксама стараўся ў антысеміцкай кампаніі, але ў 1943 г. схаваўсе., 
затаіўшыся недзе ўЛітве.

Пасля ліквідацыі гета каты сталі дзяліць яўрэйскую маёмасць. Займаліся 
гэтым Станіслаў Станкевіч і яго бліжэйшыя памагатыя. Шмат чаго прыйш- 
лося аддаць немцам; але сябе; натуральна; яны не абдзялялі. Напрыклад; па- 
дручны Эгофа Пётр Кавалеўскі; акрамя раней прысвоенай хаты яўрэя Шэй- 
немаыа, прыхапіўяшчэ і такія каштоўнасці: жаночае футра; паліто; аўчыннае 
футра; патэфон; этажэрку 55 рублёў залатой манетай царскай чаканкі і 
кіпу савецкіх грошай. Радавым катам даставаліся больш сцііхлыя рэчы. Вя- 
дома; што паліцаям Міхаілу Тарасевічу; Рыгору Верхаводцу; Івану Капытк)* 
якія выклікаліся для падмогі з Карсаковіч, прыйшлося задавальняцца толькі 
гадзіннікамі і нейкай іншай дробяззю. Частка нарабаваных рэчаў была адда- 
дзена ў краму для продажу па талоыах (гэтай справай; у прыватнасці; займала- 
ся нейкая Марыя Петруненка).

Якжа паступілі з забойцамі пасля выгнання акупантаў?
Не ўсё апынуліся на лаве падсудных. Адны збеглі на Захад разам з немцамі. 

іншыя змаглі згубіцца на прасторах сваёйнеабсяжнай краіны; трэція прадбачліва 
прымазаліся да партызанаў або апьінуліся ў дзеючым Савецкім войску бо ў па- 
лявых ваенкаматаў не было часу разбірацца ў біяграфіях закліканых.

3 ордэнамі вярнуўся пасля вайны ў Барысаў Аляксандр Варфаламеёвіч 
Мірончыкаў (ён жа Міроычык); які апынуўся ў арэоле славы падпольшчыка, 
партызана; франтавіка. У кнізе «Памяць. Барысаўшчына. Барысаў і Барысаўскі 
раён» на С. 307 змешчаны яго ўспаміньц дзе ён распавядае; як; уладкаваўшыся 
ў паліцыю загадчыкам складам; вёў актыўную падпольную работу супраць 
акупантаў а затым збег да партызанаў і ваяваў з ворагам у атрадзе «Камунар» 
(цікава; што ўтой жа кнізе на С. 398 Мірончыкаў значыцца зніклым без вестак). 
Аднак нешта з памяццю стала ў бывалага партызана. Таму што; паводле §3 за- 
гада № 1 па кіраванні паліцыяй г. Барысава, Нова-Барысава і Барысаўскага паве- 
та ад 29.08.1941 г.; Мірончык Аляксандр Варфаламеёвіч бьгў прызначаны зусім 
не загадчыкам склада; а начальнікам Нова-Барысаўскага аддзяленігШ паліцыі. I 
гэты начальнік; аб патрыятызме якога пісалі ў кнігах і газетах; таксама прыклаў 
сваю руку да праследавання і знішчэння яўрэяу што пацвярджаецца некалькімі 
архіўньші дакументамі (праўда; начальнікам ён прабыў нядоўга; неўзабаве яго 
змяніў Цімафей Бахановіч).
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Не з пустымі безузнагароднымі грудзямі скончыў вайну партызан Сцяпан 
Аляксеевіч Буры; але; у адрозненне ад Мірончыкава, яго паліцэйскае мінулае 
было своечасова раскрыта; і ён атрымаў па заслугах.

До бра ваяваў супраць германскіх агрэсараў і Канстанцін Мазалеўскі, аб чым 
сведчылі тры яго баявыя ордэны. Аднак засталося невядомым, якія ўзнагароды 
атрымаў за свае дзеянні той жа Мазалеўскі ў сваю бытнасць бургамістрам 
Карсаковіцкай воласці. Цяжка ўявіць; што акупанты не ацанілі чалавека; які 
актыўна змагаўся супраць савецкіх актывістаў партызан і яўрэяў.

Некаторыя з барысаўскіх паліцаяў якія прымалі ўдзел у забойствах і іншых 
злачынствах супраць мірнага насельніцтва, па прысудзе суда былі расстраляны. 
Але быў перыяд (з 26 мая 1947 г, па 12 студзеня 1950 г.); калі смяротная кара 
ў Савецкім Саюзе была скасавана. Таму у прыватнасці, далёка не ўсе забойцы 
падзялілі лёс сваіх ахвяр.

Напрыклад; начальнік апорнага паліцэйскага пункта; адзін з найболып 
актыўных забойцаў Канстанцін Піпін, быў асуджаны на максімальны ў той 
перыяд тэрмін пакарання — 25 гадоў пазбаўлення волі. Але ў выпраўленчым 
лагеры за прыкладныя паводзіны ён удастоіўся павагі начальства, быў узнага- 
роджаны ганаровай граматай і прадстаўлены да датэрміновага вызвалення. Суд 
вызваліў яго амаль на 10 гадоў раней тэрміну.

Пазбег смяротнай кары і заўзяты жывадзёр Давід Эгоф; які пасля 25-гадо- 
вай адсідкі прыязджаў у Барысаў дзе; як распавядалі; сустракаўся са сваёй дач- 
кой Ірай...

Вярнуўся дахаты пасля адбыцця пакарання таксама Пётр Логвін; які 
ўладкаваўся ў краме секарам мяса —  бліжэй да сякеры і крыві.

А 68-гадовы Фёдар Пятроўскі; які працаваў памагатым начальніка аддзя- 
лення паліцыі Нова-Барысава; наогул быў вызвалены ад адказнасці ў сувязі з 
узростам.

У 1996 г. таварыства «Святло меноры» апублікавала; выпусціўшы адмыс- 
ловы буклет з назвай «Зачараваныя крывёй»; спіс здраднікаў і забойцаў (па 
стане на жнівень-лістапад 1941 г.); які на працягу 50 гадоў быў засакрэчаны. 
Рана або позна таемнае становіцца відавочным; таму што гісторыя не церпіць 
замоўчванняў

Няма сэнсу гаварыць аб кожным з гэтага вялізнага архіўнага пераліку. Мож- 
на; мабыць; выказаць здагадку што некаторыя з іх ішлі ў памочнікі да немцаў не 
столькі з сімпатыі да акупантаў колькі з нянавісці да савецкай улады; але нішто 
не можа служыць апраўданнем нявінна пралітай крыві. Усе яны па сутнасці адна- 
го кшталту і адным светам мазаны; бо ішлі да азвярэлых расістаў добраахвотна. 
Яўрэі звычайна гавораць аб такіх: «Няхай будуць праклятыя і забытыя іхімёньі!»

Аднак не ўсё паддаецца забыццю. Памяць аб катах агідная; але нікуды ад 
яе не дзенешся (паспрабуйце забыць Гітлера або Амана). Затуляючыся смугой 
анёльскай нявіннасці; многія з іх дажылі да глыбокай старасці. Засталіся дзеці; 
унукі; праўнукі, Якія гены дасталіся ім ад праславутых продкаў? Пытанне; маг- 
чыма; цікавае; але бяздзейнае...



Пакрыўджаныя часам і грамадст&ам - 
Аб сінагогах Бары сава

3 няпраўдамі бацькоў нельга мірыцца сьті
Жан Рйгц

У даперабудоўчы час гісторыяй сінагог у Беларусі ніхто не займаўся; бс за- 
нятак гэты не заахвочваўся і перспектыў не меу У 1930 п было разгромлена ш 
пулярнае краязнаўчае выданне «Наш край»; а замяніўшыяго часопіс «Савеш 
кая краіна» ўжо ўпершым нумары абрушыўся на краязнаўцаў якія «капакшыся 
ў пьіі\е і брудзе цэркваў касцёлаў і сінагог; упускае пытанні сацыялістычнаг. 
будаўніцтва».

Тым не менііц аб цэрквах і касцёлах у публічных і фундаментальньк 
бібліятэках можна знайсці нямала цікавых матэрыялаў. А вось згадванні ж  
сінагогах у даступных матэрыялах фрагментарныя і сустракаюцца рэдка. Бе_- 
ныя і архіўныя звесткі. Таму і аповед аб сінагогах Барысава далёкі ад паўнатьк

Сёння савецкія сучаснікі маюць аб сінагозе вельмі смутнае ўражанне. I ма_к 
хто ведае; што; насуперак ходкаму меркаванню; сінагога (у перакладзе з грэча- 
скага — месца збораў) не з яўляецца храмам у агульнапрынятьім сэнсе гэтаы 
слова; таму што. паводле канонаў іудаізму грамадская малітва можа адбывацні 
ў любым месцы. Для гэтага неабходны толькі кворум з дзесяці яўрэяў-мужчьш 
Што ж да ўласна сінагогі; то там могуць адбывацца не толькі набажэнствы; але 
і іншыя мерапрыемствы яўрэйскай рэлігійнай суполкі. Такім чынам; сінагоп 
трэба разглядаць як памяшканне або будынак; найболып прыстасаваны для 
малітваў але не толькі для іх.

Некаторыя сінагогі прынята называць малітоўнымі школамі (бейт мідраш; 
дзе; апроч малітваў займаюцца вывучэынем Старога Запавету і Талмуду. Бейт 
мідраш лічыцца болыд святым месцам; чым сінагога.

Распазнаць будынак сінагогі па фасадзе; у адрозненне ад царквы або касцё- 
ла; не заўсёды проста. Досыць сказаць; што сінагогу па вул. Лапаціна 41, якая 
захавала, на здзіўленне, свой галоўны фасад у нершапачатковым выглядзе, гар- 
выканкам прызнаў толькі пасля экспертнага заюлючэння запрошанага з Мінска 
спецыяліста (гэта была кандыдат архітэктуры Тамара Габрусь).

У 1917 г.; да кастрычніцкага перавароту у Барысаве, дзе тады пражыва- 
ла каля 10 тысяч яўрэяў мелася 13 сінагог, уключаючы малітоўныя школы. 
Пры савецкай уладзе сінагогі, як і храмы наогул; не ўзводзіліся. А царская 
ўлада гэтаму ў мяжы аселасці, як правіла, не перашкаджала. Трэба было толькі 
прытрымлівацца выразна вызначаных нарматыўныхустановак: на 30 яўрэйскіх 
хат дазвалялася будаваць адну малітоўную школу, а на 80 хат яшчэ і сінагогу. 
Пры гэтым сінагога ад праваслаўнага храма магла знаходзіцца не бліжэй чым за 
100 сажняў а калі сінагога і храм знаходзіліся на розных вуліцах, то не бліжэй за 
50 (1 сажань — 2;13 м). Будаваліся сінагогі; зразумела, не на казённыя грошы.

Першыя звесткі аб барысаўскай сінагозе адносяцца да 1732 г. Гэта была 
малітоўная школа; якая знаходзілася на Замкавай вуліцы, недалёка ад сёння



існуючага гарадскога рынку. Наплане 1810 г. сінагога пазначі:- !  на гэрьггггьн. 
якая зараз адносіцца да жома № 20 па вул. Лапаціна.

У 1852 г. у Барысаве на 3400 вернікаў мелася ўжо пяць сінагог у г.л„ ална 
хасідская пад назвай «Любавіцкая» (1300 вернікаў). Першая мураваная 
сінагога была пабудаванаяў 1866 г.; а да 1917 г. іхужо было пяць.

Вось звесткі аб дыслакацыі некаторых сінагог (адрасы сучасныя): вул. 3-га 
Інтэрнацыяналу — паміж дамамі 48 і 50; вул. 3-га Інтэрнацыяналу 49 (буды- 
нак захаваўся); вул. Нармандыі-Нёман — паміж вуліцамі Камсамольскай і 

-^Мінскай па няцотным баку; вул. Нармандыі-Нёман -— паміж вул. Дзяржынска- 
га і Камсамольскай па цотным баку (у савецкі час гэту сінагогу перабудавалі 
ў клуб Прамкааперацыі); вул. Лапаціна; 20 (у савецкі перыяд у будынку гэтай 
сінагогі доўгі час знаходзілася друкарня ім. 1-га Мая); вул. Лапаціна, 41 (буды- 
нак захаваўся); вул. Камсамольская, 78 (будынак захаваўся); вул. Дзяржынска- 
га; 8; вул. Працьц 10; вул. Пралетарская; 23; праспект Рэвалюцыі; 73. Сінагогі 
меліся і ў некаторых сельскіх паселішчах каля Барысава: Зембіне, Дзедзілавічах; 
Плічанцьц Лошніцьр Чарнеўцы.

Большасць згаданых сінагог уяўлялі сабой сціплыя драўляныя будынкі; якія 
мала чым адрозніваліся ад звычайных жылых хат. Але былі і выключэнні. Ад- 
ной з лепшых у губерні і самой буйной у Барысаве з яўлялася Вялікая сінагога 
(вул. 3-га Інтэрнацыянала.; 49); пабудаваная ў 1913 г. Яе памеры для павято- 
вага мястэчка былі сапраўды вялікімі (плошча першага паверха — 483 кв.м,); 
ды і па архітэктурным абліччы яна была прывабнай; асабліва галоўны фасад з 
яго масіўнымі прафіляванымі пілястрамі; разнастайнымі абломамі; высокімі 
арачнымі вокнамі і вітражнай зоркай Давіда. Уся гэта прыгажосць знікла пасля 
бяздумнай рэканструкцыі ў 1962 г.

Але; як ужо было сказана; адзін невялікі каменны будынак былой сінагогі; 
якая была пабудавана ў 1911 г. і насіла назву «Хеўрэ тылім»; захаваўся амаль 
у першародным выглядзе. Яго можна ўбачыць на вул. Лапаціна; 41, У 1994 г. 
асветніцкае таварыства «Святло меноры» па афіцыйным дазволе гарвыканкама 
(рашэнне ад 23.11.1993; пратакол №11) усталявала там адпаведны ахоўны знак.

Архітэктурная разнастайнасць сінагог значная. Сустракаюцца готыка; ба- 
рока; рэнесанс; але часцей — эклектыка; г.зн. сумесь розных стыляў. Унутранае 
ўбранне сінагогі бывае багатым; але звычайна няхітрым: лавы з пюпітрамі або 
крэслы; свяцільнікі-сямісвечнікі і люстрьц на сценах — скрыжалі з біблейскімі 
запаведзямі. Кожная артадаксальная сінагога мае малітоўную залу для муж- 
чын і; як правіла; асобнае памяшканне для жанчын (звычайна гэта галерэя). 
Але ў бедных сінагогах; дзе такога памяшкання няма; мужчыны і жанчыны раз- 
дзяляюцца прымітыўнай перагародкай (у сінагогах ліберальнага толку; г. зн. 
кансерватыўных і рэфармісцкіх; размежавання полу не прытрымліваюцца).

У малітоўнай зале каля сцяны; найбліжэйшай да Храма — разбуранай 
у даўнія часы іудзейскай святыні ў Іерусаліме; знаходзіцца найважнейшая 
частка інтэр еру — каўчэг запавету (арон-кайдзеш); дзе ў раскошных чах- 
лах захоўваюцца пергаментныя скруткі са Святым пісаннем; г. зн. Торай; або
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Пяцікніжжам; такі скрутак завецца Сефер-Тора. А перад каўчэгам узвыіпаецца 
кафедра (біма), з якой Тору ўрачыста чытаюць. Запрапіэные да чытання Торы 
зяўляецца выражэннем высокай пашаны.

Мужчыны моляцца ў рытуальным уборы —  белых з чорнымі; сінімі або 
блакітнымі палосамі накідках з асобным чынам сплеценымі пэндзлямі і абавяз- 
кова ў галаўных уборах (ярмолках, кепках і інпі.). Жанчынам таксама нельга 
знаходзіцца ў сінагозе з непакрытай галавой.

У адрозненне ад хрысціянау іудзеі, паводле канонаў рэлігіі, абавязаны 
чытаць малітву самі, а не абмяжоўвацца ўспрыманнем чужога голасу чым; у 
прыватнасці; і тлумачыцца традыцыйная пісьменнасць яўрэяў.

Духоўным раздзелам яўрэйскай рэлігійнай суполкі зяўляецца равін; 
які атрымаў адукацыю ў спецыяльнай рэлігійнай пхколе — іешыве. Сярод 
вернікаў ён галоўны кансультант па ўсіх пытаннях, якія датычацца рэлігіі і 
жыццёвых калізій.

У чарзе духоўных равінаў Барысава быў прыкметным выпускнік Валожын- 
скай іешывы Арон-Мошэ Кісялёў (1865-1949), які ўзначальваў барысаўскую 
суполку некалькі гадоў Нараўне з духоўнымі равінамі ў царскай Расіі дзейнічалі 
і так званыя грамадскія, або казённыя равіны, якія выбіраліся суполкай на тры 
гады і падлягалі зацвярджэнню губернскімі ўладамі. Казённы равін прадстаўляў 
яўрэйскую суполку ў дзяржаўных установах; прымаў прысягу ў яўрэяў-салдат, 
вёў рэгістрацыю актаў грамадзянскага стану.

Ваяўнічы атэізм бальшавікоў заявіў аб сабе ўжо ў першыя гады савецкай 
улады. 17 чэрвеня 1922 г. Барысаўскі павятовы выканкам, выконваючыўказанне 
кіруючых органаў выдаў па аддзеле народнай адукацыі пастанову №43; якая 
паставіла па-за законам яўрэйскую рэлігійную адукацыю. Зачыняліся ўсе хе- 
дэры і талмуд-тора; якія існавалі з 1895 г. У той пастанове непасрэдна сінагогі 
не згадваліся; але яна з явілася адпаведным сігналам. Адразу пачалі з яўляцца 
хадайніцтвы яўрэйскіх працоўных аб перадачы сінагог пад клубы, і гэтыя прось- 
бы задавальняліся. Вялікая сінагога была пераўтворана ў працоўны клуб (паз- 
ней Дом піянераў). Знайшлі ўжыванне і іншыя канфіскаваныя і параскрада- 
ныя малельні. У горадзе пакінулі дзеючай толькі адну маленькую і трухлявую 
сінагогу « Слабадскую»; пабудаваную ў 1840 г. (вул. Дзяржынскага; 8). Апошнія 
набажэнствы адбываліся ў ёй нават у ліпені 1941 г. зн. пры фашысцкім акупа- 
цыйным. рэжыме. Але пасля стварэння гета мясцовыя марадзёры гэту сінагогу 
разрабавалі (святыя скруткі былі выкарыстаны ў якасці дахавага матэрыялу для 
столяў) і разабралі на паліва.

Пасля вайны перажыўшыя яе яўрэі пачалі вяртацца ў Барысаў аднак 
вернікаў сярод іх было мала. Тым не менш кворум (міньён) набіраўся з лішкам, 
але неаднаразовыя спробы зарэгістраваць рэлігійную суполку, каб надаць ёй 
легітымнасць; поспеху не мелі. Малітвы працягваліся ў прыватных хатах і не- 
аднаразова перарываліся з яўленнем міліцыі. У 1992 г. міньён распаўся. 3 той 
пары іудаізм у былым паўеўрапейскім горадзе практычна; калі не лічыць тра- 
дыцый; звязаных з рэлігійнымі святамі (мацой на Песах; нягледзячы на перыя-



дычныя забароны і іншыя цяжкасці; барысаўскія яўрэі абзаводзіліся заўсёды); 
спыніў сваё існаванне; і ўмовьі дая яго адраджэння нерэальныя; хоць фармальна 
іудзейская рэлігійная суполка існуе. У 1993 г. яе старшынёй на альтэрнатыўнай 
аснове таемным галасаваннем абраны інжынер Г. Я. Зархін; звязаны з рэлігіяй 
толькі тым; што па матчынай лініі з яўляецца ўнукам равіна.

У Барысаве дзейнічаюць пабудаваны яшчэ ў 1874 г. праваслаўны прыга- 
жун-са6ор; актыўны і адноўлены з руін на асабістыя грошы каталікоў стара- 
жытны касцёл; ёсць і адроджаныя храмы іншых канфесій. Сінагогі няма. А 
было трынаццаць. Адабралі; апаганілц разрабавалі; знявечылі; а адраджаць 
ужо няма каму...

Сёння кожны дзень па тэлевізары можна пачуць словы аб гуманізме; чала- 
векалюбстве; павазе; роўнасці; дабрыні і міры. Тэма перамогі дабра над злом 
самая актуальная ў нашы дні. Кожная дзяржава імкнецца; каб дзеці ад нарад- 
жэння разумелі сутнасць нацыянальнай маралі. Устаючы раніцай і пражываю- 
чы новы дзень свайго жыцця; болыпасць з нас нават не задумваецца; што яшчэ 
зусім нядаўна дзясяткі тысяч людзей не маглі і марыць аб мірным небе над гала- 
вой; аб уласным цёплым кутку і аб смачным свежым кавалку хлеба.

Халакост... Што гэта? Выпадковасць або заканамернасць? Трагічная падзея 
для ўсяго чалавецтва або толькі для вызначанай групы людзей? На гэтыя пытанні 
доўгі час лідэры ўсіх краін адказвалі маўчаннем. I толькі цяпер шматлікія на- 
роды свету ўсвядомілі значэнне Халакосту; зразумелі; што гэта страшны ўрок; 
што такое можа паўтарыцца з любым іншым народам; калі мы не навучымся 
разумець адзін аднаго; паважаць права чалавека на жыццё незалежна ад яго ко- 
леру скуры; нацыянальнасці і адносін да рэлігіі.

Дагэтуль ніхто не можа назваць дакладныя лічбы забітых; знішчаных; зака- 
таваных і скалечаных габрэйскіх жыхароў нашай зямлі. Фактычна кожны сёмы 
габрэй Еўропы бьгў знішчаны на тэрыторыі Беларусі.

Часта беларускі народ вінавацяць у празмернай пасіўнасці ў палітычных 
пытанняХ; залішняй памяркоўнасці. На першы погляд; беларусы здаюцца 
пасіўнымі і палахлівымі. Але паспрабуем задумацца; а ці дрэнна гэта? Што 
выклікала перавагу ў нашым характары менавіта такіх якасцяў?

Глафіра КАРАЛЁВА

Студэнтка факультэта выдавецкай справы 
і паліграыіі (В СіП)

Кіраўнік: Кузьмін В . А .; заслужаны работнік адукацыі Беларускай ССР; 
загадчык кафедры беларускай мовы Б Д Т У  выдатнік адукацыі

ЧАСТКА БЕЛАРУСКАЙ ПСТОРЫІ



На вачах нашых прадзедаў і дзядоў адбывах\іся жудасныя падзеі знішчэнкя 
цэлага народа толькі за тое, што яны габрэі. Але няма сумнення, што ў выпадкт 
перамогі гітлераўскай Германіі гэтая ж доля спасцігла б і славян; бо да заканчэн- 
ня вайны па планах Гітлера на акупаванай тэрыторыі іх павінна было застаццг 
не больш за 25% ад першапачатковай колькасці. Прыхільнікі расавай тэорыі 
сцвярджалі; што не толысі габрэі; але і славяне зяўляюцца прадстаўнікамі 
«ніжэйшых рас»; а значыць не маюць права на вольнае існаванне. Ці не лепш. 
каб права жыць пазбаўлялі нацыстаў і іх памагатых?

Трагедыя габрэйскага народа — гэта агульная трагедыя беларускага наро- 
да ў другой сусветнай вайне. Гэта і наша трагедыя.

Цяжка ўявіць; што колькасць памерлых у Халакосце складае болып за 6 
мільёнаў чалавек. А насельніцтва нашай рэспублікі ўсяго 10 мільёнаў Упер- 
шыню за ўсю гісторыю чалавецтва знішчэнне мірнага насельніцтва па расавай 
прыьсмеце насіла такі глабальны характар. Генацыд габрэйскага народа стаў 
элементам дзяржаўнай палітыкі Германіі. На пачатку другой сусветнай вайны 
кожны трэці жыхар на Беларусі быў габрэй; а па перапісе 1999 года частка гра- 
мадзянскай габрэйскай нацыянальнасці складала ўсяго 0;3 %.

Умоўным пачаткам Халакосту прынята лічыць дату 1 красавіка 1933 года; 
калі па ўсёй Нямеччыне ўпершыню было абвешчана; што габрэйскія крамы 
павінны быць зачынены; а тавары з іх нікому з немцаў больш купляць не варта. 
Пазней габрэі; паводле прынятага рэйхстагам закону пазбаўляюцца выбарчага 
права і магчымасці займаць якія-небудзь пасады ў дзяржаўным апараце. Былі 
забаронены шлюбы паміж габрэямі і немцамі. У Нямеччыне пачала дзейнічаць 
прымусовая сістэма эміграцыі габрэйскага насельніцтва. Па стаўленні да іх 
сталі ўжывацца такія меры; як збіванні; пераследы; публічныя зневажэнні і 
здзекаванні; а таксама канфіскацыя маёмасці.

Але гэта толькі пачатак. Канчатковае рашэнне знішчыць габрэйскі народ 
было прынятаўвосень 1941 года; хаця сістэмаканцэнтрацыйныхлагераўдатаго 
часу загубіла ўжо шматлікіх з іх. Эсэсаўцам было дазволена да смерці збіваць у 
лагерах габрэяў якія працавалі з усіх сілу надзеі, што стараннасць можа адвесці 
ад іхудары, Дарма. Самае жудаснае было; што габрэіўлагерахнават не крычалі; 
калі іх жудасна катавалі. Толькі параненыя хрыпелі. Гэта рабілася для забеспя- 
чэння пачуцця страху ў іншыхлюдзей; іх няўпэўненасці ў выжыванні.

У гэты час; паводле загаду Гітлера; усе габрэі Мінска павінны былі ў 
пяцідзённы тэрмін перасяліцца ў раён паўночна-заходняй часткі горада. Паз- 
ней тэрмін быў падоўжаны. Так пачало функцыянаваць мінскае гета.

20 студзеня 1942 года была праведзена Ванзеенская канферэнцыя; у выніку 
якой было прынята «канчатковае рашэнне габрэйскага пытання»; паводле яко- 
гаўЕўропе павінны быць знішчанымі 11 мільёнаўгабрэяў. Пачаўсячарговы этап 
знішчэння габрэйскага насельніцтва. На тэрыторыі Заходняй Беларусі пачалася 
ліквідацыя малых гета; непрацаздольнага насельніцтва гета; а таксама працягва- 
лася канцэнтрацыя габрэяў Карныя акцыі праходзілі паўсёй тэрыторыі гета. Ні 
ў чым непавінных габрэяў мог расстраляць любы, хто меў зброю. Іх адпраўлялі



ў лагеры смерці; дзе падвяргалі нечалавечым катаванням. Габрэйскім жанчы- 
нам прыходзілася аддаваць сваіх дзяцей незнаёмым людзям; каб выратаваць ад 
пераследу. Але нацысты арганізавалі камісію па вызначэнні нацыянальнасці па 
знешнім выглядзе; якая выяўляла габрэйскіх дзяцей і вяртала назад ці ўвогуле 
знішчала. Для іх не існавала падзелу на дзяцей і дарослых.

Частай прычынай смерці ў гета сярод габрэйскага насельніцтва былі 
інфекцыйныя захворванні і знясільванні з-за сістэматычнага недаядання і цяж~ 
кай нечалавечай працы. Медыкаменты адсутнічалі.

Нормы выдачы прадуктаў для габрэяў былі ніжэйпхымі за 50% (гэта 
прыблізна 200 грамаўхлеба на дзень). Габрэі часта абменьвалі свае асабістыя 
рэчьі; адзежу на муку і тлушч у мясцовага насельніцтва. Але атрымаць гэтыя са- 
мыя каштоўныя прадукты можна было толькі за межамі гета; выхад куды бьгў 
катэгарычна забаронены. Некаторыя дзеці таемна выбіраліся за драцяныя ага- 
роджьц прывязвалі невялікія мяшочкі з мукой да свайго цела і ўносілі іх на тэры- 
торыю гетаўвечар разам з працоўнымі калонамі. Муку прадавалі або абменьвалі 
ў пекараў на хлеб. Ні садавіны; ні мяса ў гета не елі. Большасць габрэйскіх сем яў 
варылі суп з адходаў са сталовай.

Паўзы ў знішчэнні габрэяў адбывалі ся толькі з-за недахопу працоўнай сілы.
Акцыі знішчэння праходзілі па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Габрэяў 

расстрэльвалі; скідалі іх трупы ў яры; якія нават не засыпалі зямлёй, Целы жан- 
чын і дзяцей цягалі сабакі і птушкі. Пазней было ўстаноўлена; што частка рас- 
страляных скідалася ў ямы яшчэ жывымі; шматлікія целы мелі сляды гвалту.

Хоць габрэйская рэлігія забараняе самагубства; ад безвыходнасці габрэі 
здзяйснялі масавае самаспаленне. Яны аблівалі свае хаты газай; а затым 
падпальвалі. Некаторыя з іх у апошні момант выбягалі з падпаленых сцен; 
але ў большасці выпадкаў апёкі былі занадта сурезныя і людзі ўсё роўна 
паміралі ў пакутах.

Сістэматычнае знішчэнне; а не спантанае злачынства можа быць праведзе- 
на толькі ўладамі пад прыкрыццём ваеннай неабходнасці. Акцыі арганізаванага 
знішчэння і забойствьі; якія праводзілі нацысты; патрабавалі супрацоўніцтва і 
з ваеннай; і з грамадзянскай адміністрацыяй; а таксама падтрымкі самога гер- 
манскага народа. Лідэры акупаваных краін; улады; пэўная частка мясцовага 
насельніцтва падтрымлівалі нацысцкія планы; што яшчэ болып заганяла габрэяў 
да апошняй мяжы.

Мая родная полацкая зямля і яе габрэйскія жыхары таксама пакутавалі ад 
нацыстаў. Увосень 1941 года ў наваколлі вёскі Гомель Полацкага раёна на беразе 
возера было расстраляна 45 мірных вяскоўцаў габрэяў. Сярод іх былі і жанчы- 
ны; і дзеці; і старыя. Спачатку фашысты забралі на прымусовыя будаўнічыя ра- 
боты 17 мужчьіН; але неўзабаве і іх спасцігла доля забітых. Целы загінулых былі 
пахаваныя каля вёскі Свяціна. Цяпер на месцы трагедыічасоў другой сусветнай 
вайны знаходзіцца помнік ахвярам Халакосту. Яшчэ адзін помнік усталяваны ў 
наваколлях Полацка ўраёне вайсковага мястэчка Баравуха-3, Бось што рабілася 
з маёй радзімай у тыя страшныя часы:
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«Захватнв город Полоцк; немецко-фашнстскне захватчнкн ввелн в нём н в 
районахПолоцкой областн так называемый 'новый порядок" Осуіцествляя свот 
чудовнп^ный план нстреблення мнрного советского населення, гнтлеровскне па- 
лачн в городе Полоцке н районах Полоцкой областн беспоіцадно н снстематнче- 
скн уннчтожалн мнрных советскнх гражддн. В городе Полоцке н районах Полоц* 
кой областн немецко-фашнстскне захватчнкн ввелн режнм кровавого террора н 
наснлня; с особой смлой фашнстскнй террор свнрепствовал в городе Полоцке.

Для массового нстреблення советского населення фашнстамн был создан 
особый аппарат м органнзовано в городе Полоцке два лагеря (однн нз ннх для 
военнопленных Красной Армнн н однн для мнрных советскнх граждан).

На основаннн матерналов расследовання, пронзведённого Чрезвычайной ко- 
мнссней, а также многочнсленных свндетельскнх показаннй советскнх граждан 
—  очевндцев фаістов злодеяннй н зверств —  установлено, что немецко-фапшст- 
сіше захватчнкн нстребнлн в одном только городе Полоцке около 150 тыс. человек 
советскнх граждан: мужчнн, женіцнн, детей н старнков, как жнтелей города По- 
лоцка, так н советскнх граждан, прнвознмых нз другнх населённых пунктов БССР 
а также н военнопленных бойцов, н офнцеров Красной Армнн, п партнзан.

Лагерь, созданный гнтлеровцамн для советскнх военнопленных, был рас- 
положен в 1 км от города Полоцка... Лагерь для мнрных советскнх граждан 
находнлся около кнрпнчного завода. Оба лагеря былн обнесены в несколько 
рядов забором нз коіпочей проволокн.

Режнм в лагерях был подчннён задаче массового нстреблення заключённых, 
Заключённые влачплп голодное сухцествованне. Пх ппіца состояла пз выдавае- 
мой однн раз в суткн мучной баланды по 2 стакана на человека, сваренной без 
солп, н 100 г хлеба, прнготовленного нз смесн древесных опіь\ок со жмыхом.

Заключённых в лагерях морнлп голодом, заставлялп выполнять непоснль- 
ные работы. Тех, кто выбнвался пз снл н не мог выполнять работу, расстрелп- 
валн на месте нлк зверскп нзбнвалн палкамп. Гктлеровцы создалн в лагерях 
условня к распространенпю заболеваннй сыпным тпфом п другнмк кнфекцп- 
оннымн болезнямн.

Немецко-фашнстскке бандкты нзобрелн самые нзоіцрённые формы пыток 
советскнх граждан. Прпчём всё это у нкх счнталось делом честн каждого немца 
н поош;рялось главным военным командованпем й правнтельством.

Заключённые в лагерях н граждане города Полоцка, заподозренные в 
неуваженнн к “новому порядку", нстреблялнсь без суда н следствпя. Пыт- 
кн, пстязання н расстрелы, проводпвшпеся в лагерях н на улпцах города, в 
окрестных населённых пунктах являлпсь гіредметом развлеченнй немецко- 
фашмстскнх банднтов...

Немецко-фашпстсіше бандмты проявлялн нсключнтельные зверства в от- 
ношеннн населення еврейской нацнональностй. В декабре 1941 г. ... в городе 
Полоцке был органйзован спецнальный лагерь для йстреблення еврейского на- 
селеішя (гетто), который былрасположен около кнрпнчного завода на окранне 
города Полоцка. Террйторня лагеря была обнесена колючей проволокой. Вы-



ход нз гетто ннкому не разрешался. На работу нз лагеря воднлн под конвоем. 
В этом лагере находнлось более 8 тыс. человек мнрного еврейского населення.

Еврейское населенне подвергалось полному ограбленню со стороны не- 
мецкпх мародёров. Условпя жпзші в лагере былп ужасаюіцпмп. Людн спалн в 
грязн; под открытым небом. С евреямн немцы обраіцалнсь хуже, чем со ско- 
том. Немцы проводнлн массовые облавы на еврейское населенне, не іцадплн нн 
мужчнір нп женіцнн; нн детей, нн старнков. Детей убнвалн на рукаху матерей.

За время суіцествовання гетто только в городе Полоцке немцы нстребнлн 
в нём более 7 тыс человек мнрного еврейского населення. Детей, как правпло, 
бросалн жнвымн в ямы с расстрелянньшн н зажнво закапывалн...»

Чытаючы дакументы і матэрыялы аб Халакосце, разбіраючыся ў яго пры- 
чынах і наступствах, я часта задаю сабе пытанне: «Яклюдзі маглі рабіць такое? 
А ці людзі гэта? .»•

Сёння; у мірны чаС; нярэдка мы не ўяўляем усёй каштоўнасці жыцця, 
шчаслівага жыцця  ̂без болю і пакут.

Я хачу каб людзям любой нацыянальнасці было цёпла і ўтульна на роднай 
зямлі А тым нелюдзям, вырадкам роду людскога, ад імя ўсяго беларускага на~ 
рода я нясу праклён. У беларусаў кажуць: «Каб ты здох», —  і гэта датычыцца 
найперш тых, хто забіваў ні ў чым не павінных, таленавітых габрэйскіх людзей, 
іх прыгожых жанчын, мужчын, дзетак. Мне хочацца плакаць і крычаць. Тое, што 
адбыло ся ў Еўропе, —  ганьба ўсім дзяржавам за іх абыякавасць да таго перыяду 
калі нацызм зараджаўся.

А цяпер... Як бы годна выглядала наша дзяржава, калі б у ёй не знішчалі 
столькі габрэйскіх людзей, нашыхлюдзей, нашай роднай Беларусі. Усе мы най- 
перш людзі; і заўсёды трэба помніць аб гэтым.

Халакост — гэта частка беларускай гісторыі. I кожны з нас абавязаны 
захоўваць у сваім сэрцы часцінку людской трагедыі; каб сказаць сваім бацькам, 
дзецям, а пазней і ўнукам: «Я  жыву ў шчаслівай краіне. Я люблю свой мірны 
неваяўнічы народ. Я люблю сваю Беларусь...»

/Іюдміла СТАЎСКАЯ
Студэнтка факультэта выдавецкай справы 

і паліграфіі (ВСіП)

Кіраўнік: Кузьміч В. А., заслужаны работнік адукацыі Беларускай ССР, 
загадчык кафедры беларускай мовы Б Д Т ў" выдатнік адукацыі

і ЗАСТА/НСЯ ТО/ІЬКІ ЎСПАМІНЫ

Вялікая Айчынная вайна пакінула пасля сябе моцны адбітак на лёсе 
жыхароў нашай краіны і далёка за яе межамі. Кожны з нас, распытаўшы ў сваіх



дзядуль і бабуль; можа напісаць пра страшэнныя падзец якія адбываліся ў том 
час; пра скалечаныя душы лшдзей; пра дзяцей; якія страцілі бацькоў і раней част 
станавіліся дарослымі, I маіхродных «гэтая навала» не абышла. Вось некальл 
гісторый з ужо мінулых часоў...

ІІомнік мужнасці і самаадданасці

Мяне заўсёды цікавіла: чаму ў пераломных момантах адны ідуць ніляха» 
дабра; а іншыя выбіраюць пілях здрады? Што падштурхоўвае людзей на тыя ці 
іншыя дзеянні? Чаму ёсць тыя; якія ахвяруюць сваім жыццём. і тыя; якія ахвя- 
руюць жыццём людзей; якія знаходзяцца побач з імі. У пэўнай ступені адказ на 
гэта пытанне можна адшукаць у наступнай гісторыі.

Быў пачатак 1942 года. Браты Мінчуковы Ціхон і Павел Цярэнцьевічы. 
выхадцы з вёсісі Чыгірынка Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці; ішлі пера- 
даць важнае паведамленне партызанскаму атраду, які знаходзіўся каля вёскі. 3 
імі побач быў іх сябра; аднак ён аказаўся паліцаем і здаў немцам сваіх сяброў 
Братоў схапілі; пачалі распытваць; дзе ў вёсцы схаваны боепрыпасы; дзе зна- 
ходзяцца інпіыя партызанскія атрады, Але браты; ведаючы; што калі яны прамо- 
вяць хоць слова; тады расстраляюць ўсіх жыхароў іх роднай вёскі. Нягледзячы 
на жорсткія катаванні; не выдалі сваякоў і былі расстраляны. Потым па наводцы 
таго ж паліцая быў расстраляны амаль увесь партызанскі атрад. Сам паліцай. 
быццам бы паранены ў руку; схаваўся недзе ў Сібірьц змяніў прозвішча; але яго 
ўсё роўна знайпілі і асудзілі як ворага народа. А мужным братам Мінчуковым і 
членам партызанскага атрада ў 2004 годзе паставілі помнік; які стаіць каля вёскі 
Чыгірынка. Гэта падзяка той самаадданасці; мужнасці; упартасці; якую праявілі 
яе жыхары. Гэта своеасаблівы знак; гэта вера ў тое; што добрыя ўчынкі ніколі 
не застануцца незаўважанымі. Калі чалавек здрадзіў а на маю думку ў такіх вы- 
падкахчалавек здрадзіўу першую чаргу сабе; тады ён можа быцьупэўнены; што 
раней ці пазней прыйдзе пакаранне.

Мы будзем падаць, 
Зноў уздымацца. 
Ісціўперад,
За мару змагацца.

I недзе побач з намі 
Будзе нехта крычаць, 
«Пграмога, браты, 
Тут, каля нас!»!

М ая цудоўная прабабуля

Цяжкі лёс быў і ў маёй прабабулі; Мінчуковай Ыадзеі; якая пасля забойства 
мужа; Мінчукова Ціхона Цярэнцьевіча; засталася з двума малымі дзецьмі. Яе 
некалькі разоў выклікалі на допыт. Калі яна прыйшла на допыт у першы раз; 
яе пачалі распытваць; дзе знаходзіцца склад зброі. Яна ведала; але нічога не 
сказала. Тады яе паставілі да сцяньц і нямецкія салдаты пачалі страляць каля 
яе. Кулі праляталі побач; і Надзея ведала; што ў любую хвіліну адна шалёная 
куля можа папасці ў яе. Я не ведаю; што адчувае чалавек у такія хвіліны; але мне 
здаецца; што гэта быў самы жудасны момант у жыцці маёй прабабулі. Момант;



калі ты знаходзішся паміж жыццём і смерцю. Ведаючы сваю прабабулю; магу з 
упэўненасцю сказаць, што ў тыя хвіліны яна клапацілася не пра сябе; а пра сваіх 
дзяцей. Але прабабулі вельмі пашанцавала: сярод афіцэраў быў наш разведчык, 
які заступіўся за яе; яна была адпушчана. Потым жанчыну яшчэ некалькі разоў 
выклікалі; але болып не стралялі ўяе. Пасля таго мая прабабуля вымушана была 
хавацца разам з дзецьмі па балотах. Але яна змагла выжыць і выгадаваць сваю 
дачку Святлану і яе старэйшага браціка Улядзіка. Яна заўсёды была мужнай, але 
ў той жа час і пяшчотнай жанчынай, якая несла дабрыню. Яна падбадзёрвала 
салдат сваімі песнямі, у яе быў цудоўны голас, звонкі, чысты. I нягледзячы на 
тое, што яна была вельмі прыгожай жанчынай і да яе заляцаліся многія; яна 
больш не выходзіла замуж і засталася вернай майму прадзядулю; якога кахала 
ўсё сваё жыццё.

Лраведнік народаў свету

На вайне заўсёды знойдзецца месца добрым учынкам, пяшчоце, узаема- 
дапамозе. Аб гэтай дабрыні, якая захавалася, нягледзячы на ўсе тыя рэчьц што 
адбываліся вакол, мая апошняя гісторыя.

Сям я Павукоў якая складалася з бацькоў і іх чатырох дзяцей, пражывала 
ў вёсцы Чахец каля Кобрына. У вясковай школе вучыў дзяцей яўрэй Юдзевіч 
Маісей; сям я якога сябравала з сям ей Павукоў а менавіта 
сябравалі гаспадары сямействаў Іван Павук і Маісей.
Надышла вайна. I як усім вядома; усіх яўрэяў стараліся 
знішчыць. Аднойчы ноччу калі яўрэяў пачалі вывозіць у 
яўрэйскае гета; Юдзевіч прыйшоў шукаць падтрымкі ў 
свайго сябра Івана.

Іван Павук схаваў сям ю свайго сябра; хаця добра ведаў 
што за гэта расстраляюць усю яго'сям ю. Яго дзеці; старэйшая 
дачка Лідзія і яе брат; мой дзядуля; Аляксандр; насілі Рэгіне.
Маісею ежу; робячы выгляд; быццам бяруць ежу; каб бавіць 
свой час на рэчцы. Потьш хаваць Юдзевічаў стала вельмі небяспечна. Тады гаспа- 
дар сямейства намаляваў карту — гэта быў шлях да партызанскага атрада. Але сам 
ён не мог пайсці; бо за ім сачылі немцы. Тады зноў Лідзія і Аляксандр дапамаглі 
сям і свайго любімага вясковага настаўніка. Яны давялі іх да партызанскага атрада.

ПаслявайнысямяЮдзевічаўпераехалаўІзраіль. Доўгічасянаперапісвалася 
з сям ей Павукоў. Потым яе след знік. Але ў 80-х гадах майму дзядулю прыйш- 
ло пісьмо з Нью-Йорка ад дзяцей Юдзевічаў. Аказалася; што іх сям'я праз не- 
каторы час пераехала з Ізраіля ў Нью-Йорк; бацькі змянілі прозвішча; сям я 
Павукоў таксама пераехала; таму след на некаторы час знік. Але і да сённяш- 
няга дня сям я Юдзевічаў удзячна сям'і Павукоў. А ў 2001 годзе майго дзяду- 
лю выклікалі ў Мінск у пасольства Ізраіля; дзе ён атрымаў грамату «Праведнік 
народаў свету» і бронзавы медаль за актыўны удзел у абароне яўрэяў

Зараз мой дзядуля выкладае асновы медыцыны ў Гомельскім дзяржаўным 
медыцынскім універсітэце. Гэта вельмі разумны і цікавы чалавек.
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Дар’я ШУШКЕВІЧ
Студэнтка факультэта тэхналогіі 

арганічных рэчываў (ТАР)

Кіраўнік: Жукоўская Т. У.} выкладчык кафедры беларускай мовы БДТУ

ЖЫЦДЁ I ЗМАГАННЕ ШЬЯНСКІХ ЯЎРЭЯЎ

Уводзіпы

Мэта дадзенай працы -  акрэсліць пэўную этнаканфесійную структу- 
ру яўрэйскага пасялення Ілья Білейскага раёна; ахарактарызаваць працэсы 
ўзаемадзеяння і ўзаемапранііснення культур; вылучыць кола пытанняў і пра- 
блем, якія патрабуюць далейпіага вывучэння і рашэння; сфарміраваць у моладзі 
гістарычнае мысленне і спагаду да ахвяр масавых забойстваў падчас ваенных 
падзей. Сярод праблем айчыннай гісторыі ваяснай і актуальнай застаецца пра- 
блема міжнацыянальных адносін на Беларуср якая слаба даследавана да гэтага 
часу. Вядома, што склад насельніцтва ўплывае на этнічную і нават палітычную 
сітуацыю ў краіне. Палітыка дзяржавы так ці інакш адлюстроўвае наяўную 
этнічную сітуацыю, улічвае інтарэсырозныхэтнасацыяльныхі этнаканфесійных 
груп насельніцтва, рэгулюе міжэтнічныя ўзаемаадносіны прававымі актамі і 
практычнай работай выканаўчай улады. Сапраўдная цывілізаваная палітыка, 
што забяспечвае роўнасць правоў і гармонію міжэтнічных узаемаадносін, маг- 
чыма толькі ў суверэннай дэмакратычнай дзяржаве; якой з яўляецца Беларусь. 
У сувязі з гістарычнымі ўмовамі існавання беларускага народа; палітычнымд 
сацыяльнымі працэсамі; што адбываліся на нашых землях, беларусы заўсёды 
былі вымушаны жыць побач з вялікай колькасцю іншых нацыянальнасцей. 
Пры гэтым адносіны нашага народа з прадстаўнікамі розных нацыянальнасцей 
складваліся па-рознаму але часцей за ўсё яны насілі мірны характар: белару- 
сы; рускія; палякі; яўрэі і г. д. побач жылі; гаспадарылі; прымалі ўдзел у розных 
унутраных і знешнепалітычыых працэсах. Немалаважную ролю ў гэтых з явах 
адыгралі таьсія рысы характару і асаблівасці менталітэту беларусаўяк талерант- 
насць, верацярпімасць; гасціннасць. Як зазначаў вядомы беларускі гісторык 
Л. Лыч: «Культура кожнага чалавека і народа ўвогуле найлепш за ўсё вызнача- 
ецца тым; як яны ставяцца да сваёй гісторыі, духоўных традыцый папярэдніх 
пакаленняў. Паважаючы сваё; трэба шанаваць і створанае іншымі народамі, бо 
чым боАЫіі культурных каштоўнасцей знаходзіцца ў іх распараджэнні, тым ба- 
гацейшы духоўны патэнцыял сусветнай цывілізацыі».

1. 3 гіспгорыі ўзнікнення назвы мяапэчка Ілья

Вядома, што чалавек не выбірае радзіму. Яна даецца яму разам з матчыным 
малаком аднойчы і на ўсё жыццё. Дзе б потым ён ні быў дзе 6 ні жьгў куды б ні 
закінуў яго лёс; а сэрца помніць той сціплы куточак вялікай Зямлі Лходзей, які 
падарыў першыя чалавечыя радасці.
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Вёска Ілья; у першааснове якой ляжыць яўрэйскае пасяленне; размепгча- 
на прыкладна за 30 км ад раённага цэнтра Вілейка. Пасяленне закладзена на 
заходнім беразе ракі Ілья, якая з'яуляецца прытокам Вьш; што нясе свае воды ў 
Нёман. Паходжанне мястэчка ахутана глыбокім пластам гісторыі. Ёсць розныя 
легенды праяго паходжанне. паводлеякіхзаскаванне Ільіможна аднесці даХПг -  
XV стст. Большгрунтоўныязвесткімаюццаўпольскімгістарычным геаграфічным 
слоўніку (1882 г.; ч. 3 ; ст. 258 ~ 269) згодна з якім ўжо ў 1634 годзе ў мястэчку 
існавалі хрысціянская царква; яўрэйская сінагога. Там жа сцвярджаецца той 
факц што мястэчка Ілья пачало свой 'рост ад асабняка Радзівілау гаспадаром 
якога бьгў чалавек па імені Ілья. Другая легенда адносна паходжання назвы 
Ілья таксама мае гістарычны фон. У канцы XIV стагоддзя літоўскім княствам 
кіраваў князь Вітаўт; які ўсё сваё жыццё мужна змагаўся супраць татар і 
перамог іх. Вялікі князь сваіх воінаў за рыцарскія подзвігі надзяляў асабнякамі; 
гэтым ён імкнуўся дасягнуць дзвюх мэт адначасова: пашырыць граніцы свайго 
валадарстваі мець паўсюдна адданых яму людзей. Адным такім рыцарам; яко- 
му падараваў Вітаўт землі; да якіх належыць Ілья; бьгў Радзівіл. Гэты Радзівіл 
і стаў першым уладаром у дынастыі князёў Радзівілаў.

Старажытная легенда паведамляе: «Калі гэты Радзівіл апынуўся на пада- 
раваных землях; ён пачаў выбіраць месца для свайго асабняка. Вакол шумелі 
лясы; якія ўражвалі сваімі высачэзнымі соснамі. За цэлы дзень князь так і не 
здолеў выбраць годнае месца для пасялення. Вечарэла. Сонца садзілася за лес. 
Стомлены князь вырашыў прыпыніцца на ўскрайку лесу і імкліва пакрочьгў 
туды; але раптам наткнуўся на раку; яна перапыніла яго шлях. Князь вырашьгў 
крыху адпачыць; сабрацца з сіламі; каб прадоўжыць свой шлях. Тым часам 
ноч ахутала зямлю; сон змарыў воіна. Яму ці то ў яве; ці то ў сне з явіўся 
прарок Эліджа; які ласкава шапнуў: аНе бойся ; на світанні табе прыйдзе 
рашэнне; я буду з табой; ты будзеш уладарыць гэтай зямлёй; а твае нашчадкі 
стануць вядомымі людзьмі”. Прачнуўся ў хваляванні князь; не ўбачыў праро- 
ка Эліджа (ілію); але прысягнуў яму што пабудуе на рацэ асабняк і назаве 
гэта месца Ілія; што і было зроблена».

Князь Вітаўт добра адносіўся да літоўскіх (беларускіх) яўрэяу даў ім маг- 
чымасць будавацца; абжьюаць мясцовасць. 3 іх асяроддзя выйшлі першыя аран- 
датарьц гандляры; падаткавыя чыноўнікі. Мястэчка стала яўрэйскім асяродкам.

Хоць мястэчка было невялікім і небагатым; але яно стала цэнтрам Торы. 
Адсюль пайшлі вядомыя людзі. Сама атмасфера мястэчка спрыяла духоўнасці. 
Равіны Ільі імкнуліся аб яднаць свае намаганні ў выхаванні духоўна багатых люд- 
зей. На жаль; аб усіх равінах няма дакладных звестак, Але гісторыі вядомы імёньг 
равінаўякіяпаходзяцьзІльі; Менашэ ад Ільяна; Бена Пората;равіна Лейбы Шапіры 
(Лейбэйл Кабнер); равіна Рэлюена Хелвіа Левіна (запрошаны ў Дзвінск); равіна 
Самуэла Бена Зелітг} равіна Моша Шломы Хары; равіна Аврахама Элі Рэмеза.

Мястэчка Ілья бьгло падобна на тысячы іншьгх месц; але між тым 
адрознівалася ад ініпых, мела свае характэрныя прыкметы: своеасаблівыя 
традыцыі; абрадьц адукацыйную сістэхгу. Многіх жыхароў называлі «шоў-



кавымі мяшочкамі», што адлюстроўвала іх характар лепш за ўсё: бедныя, але 
ганарлівыя. I хоць большасць яўрэйскага насельніцтва жыло небагата; як ка- 
жуць; «з падцягнутымі паясамі»; але яны ніколі не звярталіся да інніых; больш 
багатых; з працянутай рукой, не прасілі дапамогі. Калі некаторыя ад недаядан- 
ня худзелі, тО; выходзячы на людзі; расціралі свае шчокі; каб здавацца болын 
румянымі і здаровымі. Эканамічная аснова была бедная; але сэрцы яўрэяў 
былі звернуты да духоўнасці. Кожнае новае ііакаленне строга выхоўвалася ў 
рэлігійнасці. У Ільі вялікая ўвага звярталася на выхаванне мужчынскай часткі 
насельніцтва і моладзі ў духу рэлігійных каштоўнасцей.

2 Трагічныя водгукі Вялгкай Айчыннай вайны: Х ал ак ост

Няшмат засталося сведкаўтыхжудасныхчасоў але мне пашчасціла сустрэц- 
ца з імі; засталіся дакументальныя архіўныя сведчанні. Успаміны старажылаў 
ускалыхнулі маё сэрца. Я  шмат чаго даведалася пра культуру маіх землякоў- 
яўрэяў перажыла пачуццё нянавісці да тых; хто сеяў смерць і гвалт над мірным 
насельніцтвам у гады вайны.

Складаньі; трагічны шлях прайшлі ільянцы за час існавання мястэчка; але 
не зарубцаваліся раны на сэрцы; якія нанесла ім Вялікая Айчынная вайна. Пе- 
рачытваючы архіўныя старонкі; слухаючы аповеды-ўспаміны; звязаныя з народ- 
ным горам; з Халакостам; як бы пражываеш жыццё гэтых людзей; разам з імі 
пакутуеш; чакаючы развязкі трагічных падзей тых страшных гадоў вайны.

Вядома; што ў час Вялікай Айчыннай вайны яўрэйскае насельніцтва панесла 
вялікія страты -  загінула каля 80% б еларускіх яўрэяў. Не абмінула трагедыя і Ілью.

Архіўныя дакументы сведчаць: «Нлья -  село в Внлейском районе (с 1959 г.) 
Мннской областН; расположено на р. Нлня; в 37 км от Внлейкн н 75 км от Мнн- 
ска; нзвестно сХУв.; с 1793 г. в Росснйской нмпернн; местечко Внлейского уезда 
Внленской губерннй; в 1847 г. -  894 еврея; в 1897 г. -  829 (нз 1.431 обчего насе- 
лення); в 1921-1939 гг. в сосгаве Польшн; с 1939 г. в БССР, в предвоенные годы 
прожнвало 586 евреев; оккупнровано немецкнмн войскамн с 3 нюля 1941 г. по 
3 нюля 1944 г»; которые убнлн в Плье н Пльянском районе 1495 чел.; есть брат- 
ская могнла советскнх воннов н партнзан; могнла жертв фашнзма; однако упомн- 
нанне о евреяхотсутствует».

Тым не менш шматлікія архіўныя дакументы; расказы старажылаў канста- 
туюць трагедыю ільянскіх яўрэяў. Ніжэй прадстаўлены дакументальныя матэ- 
рыялы аб знішчэнні яўрэяў у Ільі;

«Плья (Ілля; Пуа; 11]а): о гнбелн обіцнны сутцествуют протнворечнвые све- 
дення, Рассказы местных жнтелей отлнчаются от сведенюц содержаіцнхся в акте 
комнсснн содействня ЧГК по Пльянскому району от 19 марта 1945 г. Не ясно 
ндёт лн речь об одннхн техже погромах. Свндетелн далн показання о событнях 
16 н 17 марта 1942 г.; тогда как комнссня ЧГК опнсывшса акцню в мае 1942 г. 
Колнчество жертв в первом н втором случаях (более 700 чел.) совпадает.

Версня первая. Вечером 16 марта 1942 г. в местечко прнбыл отряд кара- 
телей во главе с гестаповцем. На следуюпднй день немцы п полнцня собралн



евреев на плоіцадн, сбор закончнлся к 15,00 часам. Снльная охрана нз жандар- 
мов не оставляла возможностн бежать. Бсех погналн к недостроенному ово- 
іцехранрілшцу н заперлн в болыпом сарае. Выводплн по два-трп человека; ста- 
внлн около ямы н расстрелнвалн. Квечеру сарай опустел, яму облнлн бензпном 
н подожгліц когда пламя охватнло поверхность; раздалнсь крпкн; проклятня 
н стоны. Крнчалн те; кто прыгал в яму сам; не ожндая выстрелов. После рас- 
стрела немцы н полнцейскне обходнлн дома в гетто н обнаружнлн епз;ё 60 чел. 
Евреев отвелн к яме; где еіцё горел ошнь; расстрелялн; а трупы столкнулп вннз. 
Такпогнбло более 700 евреев. Нмуіцество убнтыхразграбнлн (Пван Танковнч 
(1905 г.р.). Носнф Жабко (1893 г. р„) уточнял; что вечером 16 мартанемцы по- 
звалн старосту гетто Абрама Мотке н прнказалн прнвестп 10 самых краспвых 
еврейскнх девушек (по другнм сведенням 8 -  Л. С.). Средн ннх былн Сара н 
Хая ГрннблаТ; Рыся Копелевнч; Бася Рнер; Сара Сосман; Хая Бруйда. Нх пзна- 
снловаліц а на утро расстрелялн. Облнв яму бензнном; карателн броснлм руч- 
ные гранаты. Евн Неуховнч Рнер (1914 г. р.) вспомннал, что несмотря на то; 
что сцена расстрела была ужасной; карателн смотрелн на неё с улыбкой. После 
расстрела в местечке схватнлн не 60; а 64 чел. Всего по мненню Рнера; в Плье н 
блнзлежагцнх сёлах былн убнты 799 жнтелей; нз которых 51 бьглн не евреямн. 
Версня вторая. В мае 1942 г. нз Внлейкн в Плью прнбыл карательный отряд нз 
гестапо в 200 чел.; которых сопровождалн 30 белорусскнх полнцейскнх. По ул. 
Советской вырылн яму размером 50 м х 30 м Людей заставплн раздеваться н 
становнться на краю; расстрелнвалн в упор нз пулемета н автоматов. Когда яма 
заполннлась; её облнлн бензнном н броснлн 100 кг зажнгательную бомбу. Тру- 
пы тлелн трн дня. Подобным образом поступнлн в Вязыне н Ольковнцах. Всего 
было расстреляно н сожжено 745 чел.; включая 150 детей в возрасте до деся- 
тн лет. В акцнн прнннмалн участне: офнцеры Корф; Макс; капнтан Страсбург; 
обер-вахмейстер Фрнцель; шеф жандармов м. Плья подофнцер Бернард Вы- 
рвннг; начальннк полнцнн Ннколай Скабей; полнцейскне Ннколай Давыдовнч; 
Ннколай Соколовскнй; Мечнслав Кротовнч; Степан Селявка; Пётр Кононок; 
Мнханл Кожура н Федор Голубовнч» (Орнгннал нсточннка храннтся в ГАРФ; 
ф. 7021; оп. 89; д. 6, лл, 5-55; НАРБ; ф. 861; оп. Х; д.10; лл. 26; 30; 34; ф. 4, оп. 29; 
д. 112; лл. 457-458; копнн в АрхнвеЯд Вашем; М-33/1139).

Маюцца і іншыя падобныя дакументы. Напрыклад; пратакол допыту сведкі 
Э. Э, Мелнгайліса ад 27 кастрычніка 1971г. у г. Мінску. Той паказваў: «У пер- 
шай палове чэрвеня ноччу нас паднялі па трывозе; загадалі ўзяць з сабою зброю 
і 2-3 скрыні ручных гранат. Выехалі пасля поўначы на 3 грузавых аўтамашынах 
і на 2 легкавых. Першымі іпілі легкавыя аўтамашыны; затым грузавыя. Куды мы 
едзем; нам сказана не было.

У першай легкавой машыне ехаў Граве з двума намеснікамі. Машыну вёў 
пастаянны шафёр Граве па імені Тэадор. Усе ў карычневай форме; у іх на ле- 
вым рукаве была нашыўка са свастыкай. Ні гэтых асоб; ні вадзіцеля я не ведаў 
але мяркую; што мапіына была не з СД. Гэтыя асобы збіралі каштоўнасці; якія 
належалі яўрэйскаму насельніцтзу. Гэта былі гаспадарнікі; мы іх называлі



«фазанамі». Астатнія быліўнямецкай форме, на плячаху кіцеляў замест пагонаў 
былі два пераплеценыя шнуры. Потым я даведаўся; што гэтых людзей называлі 
«зондэрфюрэрамі». У першай і другой машынах знаходзіліся латышьц сярод 
якіх; магчыма; было некалькі перакладчыкаў У кожную машыну памяшчалася 
прыкладна 25 чалавек. У трэцяй машыне былі немцы ў форме С Д і жандармерыі, 
крымінальныя чыноўнікі, сярод якіх былі і латышы; большасць была ў форме СД.

Ехалі мы праз лес і кустоўе. На піляху следавання была вёска ці асобныя 
дамы. Падязджаючы да аднаго з дамоў Граве застрэліў з пісталета, прыстасава- 
нага для стральбы ў начны час, кошку.

У хуткім часе спыніліся. Я  і яшчэ некалькі чалавек уставілі ў ручныя грана- 
ты дэтанатарьі; пасля чаго паехалі далей. Перад світаннем прыехаліў адну вёску, 
як я пазней даведаўся, гэта была вёска Ілья. Вёска вялікая; некалькі вуліц; ёсць 
плошча, недалёка ад вёскі лес. На плошчы мы спыніліся.

У вёсцы Граве ўжо чакалі 5-6 немцаў у форме ахоўнага колеру. Адзін з іх; 
у чыне капітана; далажыў Граве. Акрамя гэтых асоб было многа паліцэйскіх у 
чорнай форме; магчыма; чалавек 30 -  50.

Злева ад базарнай плошчы знаходзілася 20 -  30; а можа і больш жылых 
дамоў абгароджаных калючым дротам; у якіх знаходзіліся асобы яўрэйскай 
нацыянальнасці. Латышам і паліцэйскім быў дадзены загад ачапіць месца знахо- 
джання яўрэяў прычым паліцэйскім аддаваў загад немец; які сустракаў Граве; а 
латышам -  Граве на латышскай мове (Граве -  начальнік СД у Вілейцы). Ён сказаў 
нам; што мы прыбылі не для аперацыі супраць партызан; а для знішчэння яўрэяў 
і спытаўся; хто з латышоўхоча прыняць удзел у растрэле яўрэяў Такіх знайшлося 
7 - 1 0  чалавек. У гета ўвайшлі ўсе немцы; перакладчыкі; латышскія следчыя; усе 
асобы; якія ехалі ў легкавых аўтамашынах і ўсе асобы; якія сустракалі Граве ў Ільі.

Я  бачыў як з бліжэйшых да нас дамоў пачалі выганяць асоб яўрэйскай 
нацыянальнасці; у асноўным гэта былі дзеці; старыя; жанчыны. Мужчын было 
ве,\ьмі мала. Я бачьіў як гэтых асоб пагналі за дамы; у поле; уніз; пад ухіл. Пасля 
таго; як выгналі ўсіх яўрэяў асобы ў форме жандармераў СД і ў чорнай форме 
шукалі каштоўнасці і людзей; што схаваліся. Асабіста я не бачыў але потым мне 
расказвалі; што ў дамах знаходзілі яўрэяў якія хацелі схавацца.

Прыкладна праз паўгадзіны пасля таго; як сагналі ўсіхяўрэяў я пачуў страляніну 
з аўтаматаў і пісталетаў У большасці выпадкаў гэта былі асобныя стрэлы. Былі чу- 
ваць крыкі жанчын і дзяцей. Стралялі прыкладна на працягу 2-3  гадзін. У час рас- 
стрэлу да аўтамашыны; дзе я знаходзіўся; падыходзілі немцы ў форме СД і дадаткова 
бралі патроны. Расстрэл адбываўся за вялікім хлявом. Пасля закаячэння стральбы; 
прыкладна праз гадзіну болыпасць вярнулася да аўтамашын. Аатышскае ачаплен- 
не гета было знята; засталіся толькі паліцэйскія ў чорнай форме. Праз некаторы час 
вярнуліся Граве; яго намеснікі і немцы; якія прыехалі на другой аўтамашыне.

Калі вярнуліся нашы латышы; яны расказвалі мне; што ў асоб яўрэйскай 
нацыянальнасці было адабрана шмат розных каштоўнасцей; асабліва многа было 
залатых манет царскай чаканкі. Потым я бачыў што гэтыя каштоўнасці; не памя- 
таю; у скрынях ці ў сумках; былі пагружаны ў другую легкавую машыну. Пасля за-



канчэння гэтай акцыі, у другой палове дня; усе селі па машынах і паехалі ў Вілейку. 
Паліцэйскія ўчорнай форме і асобьц якія нас сустракалі ў Ільц засталіся на месцы.

Пасля вяртанняўВілейку ўпамяшканні СД была наладжана гулянка. Мне зда- 
ецца; што на гулянку былі запрошаны таксама радавыя, што прымалі ўдзелу рас- 
стрэле ў Ільі. 3 уласных назіранняў а таксама па расказах у час выпіўкі з латышамі; 
я зразумеў што ўсяго у Ільі было расстраляна прыкладна 300 -  400 чалавек. Пра- 
цягваючы службу ў СД Вілейкі, я ведаў што пад кіраўніцтвам Граве былі выезды 
на акцыі ў іншыя населеныя пункты. Расстрэльвалі, у асноўным; яўрэяў».

3 паказанняў ваеннапалоннага Франца Геса: «У Ільі расстраляны каля 
тысячы яўрэяў за градамі; абліты б'ензінам і спалены. У гэтым мерапрыемстве 
ўдзельнічалі салдаты з паветранай часці, латыніы і беларускія паліцэйскія; якія 
ўваходзілі ў падпарадкаванне нямецкай жандармерыі».

Розныя архіўныя дакументы даюць неаднастайныя звесткі па колькасці 
забітых і датах расстрэлу. Звярнуўшыся да мясцовых жыхароў што ў нейкай 
меры былі сведкамі забойства ільянскіхяўрэяў я ўдакладніла некаторыя факты. 
Трэба адзначыць; што пра яўрэяў ніхто; з кім я размаўляла, ні слова дрэннага не 
сказаў. Усе толькі шкадавалі іх і цяпер нават плачуць; успамінаючы тыя срашныя 
дні. Жанчыны кажуць: «Не хочацца ўспамінаць гэты страх. Мы стараемся пра 
гэта не успамінаць...» .

3 успамінаў жыхароў вёскі Ілья. Ад ільянскіх жанчын (Барысевіч Ніна 
Браніславаўна; 1928 г. н.; Васільева Галіна Пятроўна; 1929 г. н.; Вараўка Марыя 
Пятроўна; 1930 г. н.) даведалася; што сапраўды яўрэі былі сагнаны ў гета (каля 
цяперашняй сельскай бібліятэкі). На іх адзенне былі нашыты адметныя знакі ў 
выглядзе шасціканцовых зорак жоўтага колеру. Немцы здзекаваліся з іх; білі без 
усялякай прычыны. Кожны дзень ганялі на распрацоўку лесу.

Усе жанчыны прывялі такі факт. Калі немцы пачалі выганяць яўрэяў з хат; 
да іх звярнуўся равін. Ён сказаў прыкладна такія словы: «Яўрэі! Настаў наш 
смяротны час! Сёння мы павінны памерці. Не супраціўляйцеся; не хавайцеся! 
Гэта наша кара». I яго паслухалц і пайшлі за ім...

Толькі зноў жа жанчыны называюць розныя месяцы: ці то сакавік («Бо до- 
бра помню; што снег яшчэ ляжаў а на ім крывавыя плямы»); цімай ( «Калі праз 
некалькі дзён нас прыгналі закопваць целы; то зямля была мяккая; не мёрзлая».

Праўда; лічбы яны прытрымліваюцца «700 -  750 чалавек». Пры тым; ка- 
жуць; што гэта былі толькі яўрэі з Ільі, Болыіі ні адкуль іх сюды не прывозілі.

У жывых маглі застацца толькі тыя з іх; хто яшчэ да забойства ў 1942 годзе 
пайшоў у партызаны, ці тыя (але іх магло быць вельмі мала) хто ўцёк з-пад куль 
і застаўся жыць.

Жыхарка Ільі Марыя Крэнь (1931 г. н.) расказвала; што яе маці 
прапаноўвала сям'і каваля (яны былі яўрэямі); схаваць у сябе іхняга хлопчыка. 
Але бацькі сказалі: «Куды мы — туды і нашы дзеці». Так яны і загінулі ўсёй 
сям ей; як і астатнія яўрэйскія семТ

Гісторыя пра карову Лысуху; дзяўчынку Берту; бабулю Розу і Праведнікаў 
свету запісана са слоў настаўніды гісторыі Ільянскай школы. Аяна ў сваю чаргу
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прывезла яе з Мінска, з канферэнцыі па Халакосту: было гэта ўчас вайны. Мы 
жылі, як і цяпер, у вёсцы Альхоўка за два кіламетры ад Ільі. А ў Ільі да вайны 
было многа яўрэяў. Яны трымалі невялічкія крамы, майстэрні. Мы таксама да іх 
хадзілі купляць солў цукру запалак.

Калі прыйпьчі немцы; то яўрэйскія сем?і ўцякалі; хто куды. Бо немцы вельмі 
іх не любілі, зганялі ў гета, расстрэльвалі.

Адной яўрэйскай сям’і Сямёна Хелвіна ўдалося ўцячы ў лес. Яшчэ да гэтага 
аддалі яны сваю карову якую любілі і якая была іхняй карміцелькай, сваім су- 
седзям' беларусам.

А дзе дзецца ўлесе? Ды і такіх сямей яўрэйскіх было многа. I старыя; і хво- 
рыя, імалыя-  такі быўскладяўрэйскіхсемяу што стаі\ішукаць абаронуўпар- 
тызан. А партызанскія атрады не маглі іх прыняць; але не маглі і пакінуць.

Тады камандзір атрада загадаў сваім партызанам начале з КісялёвымМікалаем 
Якаўлевічам весці гэтыя семі (а іх было каля 250 чалавек) праз лінію фронту на 
савецкую неакупіраваную зону. А гэта трэба было прайсці 300 кіламетраў: і хво- 
рыя; і дзеці; і старыя павінны былі ісці толькі ноччу і толькі лясамі.

Бабуля Роза Сямёнаўна Хельвіна была таксама хворай. У яе моцна балела 
нага; пачыналася гангрэна. Яна стала прасіць сваю сям ю пакінуць яе ў лесе. 
Хоць і вельмі цяжка было гэта зрабіць; але бабулю пакінулі; нічога не сказаўшы 
камандзіру.

Дзяцей неслі ў мяшках. Тыя плакалі; гірыходзілася іх пужаць; прасіць; каб 
маўчалі. Але адна дзяўчынка; Берта Кравец; плакала болып за ўсіх. Тыя; хто 
ішоў разам з гэтай сям ей; спыніліся; сабраліся разам і вырашылі, што ад гэта- 
га дзіцяці трэба пазбавіцца. Бо яна сваім плачам можа загубіць усіх. Як гэта не 
страшна сказаць; але...рашылі ўтапіць. Бацька з маці вялі яе ўжо да рэчкі; як 
пачуўсяголас Кісялёва: «Ш то тутробіцца?».Яўрэірастлумачылі. ТадыЮсялёў 
рускі па нацыянальнасці; узяў дзяўчынку на рукі і сказаў: «М ы павінны дайсці 
ўсе». Больш дзяўчынка не плакала. Яе нёс Кісялёў.

Якой цяжкай была тая дарога; можна толькі сабе ўявіць! Самымі страшнымі 
аказаліся апошнія кіламетры -  гэта пераход праз лінію фронта. Але; на дзіва; 
выйшлі ўсе на савецкую тэрыторыю; чыгуначную станцьпо у Калінінскай вобласці. 
Кісялёў выдаў усім дакументы; сказаў каб садзіліся на паязды і ехалі ў глыб Расіі.

Сям я Хельвіных трапіла ў Сярэднюю Азіш. Два гады пражылі яны там; па- 
куль даведаліся; што Беларусь вызвалена ад фашыстаў Адразу напісалі пісьмо 
сваім суседзям у Беларусь. Паміж іншым запыталіся: «Я к там наша карова?». 
Колькі ім было радасці; калі атрымалі пісьмо з Беларусі; а там пісалі; што ваша 
карова жывая. А галоўнае -  жывой была і іхняя бабуля. Яе выраталі партызаны; 
аднеслі ў сялянскую хату. Да надзейных людзей. Там яе вылечылі. Потым жан- 
чыну ўзялі ў партызанскі атрад; дзе яна пякла хлеб партызанам да канца вайны.

3 матэрыялаў школьнага краязнаўчага музея вядома; што за выратаван- 
не бабулі Розы з сям'і Хельвіных; ў 1996 годзе былому партызану Сафона- 
ву спецыяльнай камісіяй з Ізраіля прысвоена званне Праведнік свету. Былы 
партызанскі кіраўнік М. Кісялёў пасля вайны працаваў у Міністэрстве знешняга



гандлю. Толькі ў 2006 годзе родныя змаглі сабраць усе доказы яго подзвігу па 
выратаванні ўчас вайны 250 яўрэйскіх сем’яў Гэта званне прысвоена іяму. Даку- 
менты Праведніка свету былі ўручаны дзецям М. Кісялёва ў красавіку 2006 года.

Вось такая быль пра карову Лысуху бабулю Розу; дзяўчынку Берту і 
Праведнікаў свету.

У архіўных дакументах засталіся сведчанні Халако сту ў Ільі, якія ўражваюць 
сваёй жорсткасцю.

3 успамінаў сведкі і ўдзельніка падзей Йона Рыара: « Я  толькі паспеў 
перакінуцца з бацькам некалькімі словамі, як пачуў грохат каваных салдацкіх 
ботаў Немец прывёў з сабой УозЬка Сеіііііг (з-за цяжісасці перакладу ўказваецца 
ангельскі варыянт імя) і прыказаў нам сабраць целы забітых яўрэяў ў памяшкан- 
нях; па вуліцах, дварах, па дарозе ўлес і пахаваць іх. Я спрабаваў адгаварыцца, спа- 
сылаючыся на з дароўе, але меня жорстка збілі. 3 ран маіх ішла кроў але мы; з такім 
жа бедалагам, збіралі целы сваіх аднавяскоўцаў. Вось Міры Рубі; брат майго сябра 
Дэвіда.... У хаце Шломы Залмана да глыбіні душу ўразіла сцэна бесчалавечнай 
расправы: акрываўленае цела маладой маці; а на ёй дзіцё. Яно таксама мёртвае. 
У двары кузняца Якава ляжала яго жонка і двое дзяцей, якія сцякалі крывёй. Рап- 
там чую стрэлы. Абярнуўшыся, з жахам убачыў майш бацьку і брата; якія былі ўжо 
мёртвымі. Гнеўі слёзы душылі мяне; але мы працягвалі збіраць целы забітых. Цела 
Тэйбл Акмана ўжо рвалі дзве свінні. Такім чынам; мы сабралі каля сотні цел».

Немцы змаглі пераканаць яўрэйскае насельніцтва ў тым; што яны застануц- 
ца жывымі; калі будуць выконваць усе патрабаванні немцаў Хоць у Радашковічах, 
Маладзечне, Вілейцы і Даўтінаве яўрэі былі ўжо знішчаны, немцы яшчэ не 
зачапілі яўрэяўу Ільі. Яўрэі Ільі верылі гэтаму спадзяваліся, што яны выжывуць і 
разам з тым страх ахутваў іх. Моладзь, у адрозненне ад дарослай радні; адчувала 
ілюзорнасць гэтай надзеі і сцвярджала; что выратаванне -  ўлесе.

Тое; чаго баяліся яўрэі; сапраўды здзейснілася. Жудасны дзень настаў. На 
досвітку 17.03.1942 фашысты акружылі Ілью і пачалі выганяць яўрэяў з хат 
сілай. Праз кароткі час яўрэі Ільі: пажылыя, жанчыны і дзеці стаялі на базары, 
акружаныя немцамі, зброя якіх была нацэлена на іх.

3. Жыццяпіс гльянскіх яўрэяў 
ваўспамінах стараж ы лаў вёскі Ілья

Жыхарка вёскі Ілья Александровіч Раіса Макараўна (да замужжа -  Мяховіч) 
дзеліцца сваімі ўспамінамі пра побыт яўрэяў іх абрады; узаемаадносіны паміж 
сабой і іншымі жыхарамі. Жанчына распавядае: «На яўрэйскіх могілках у Ільі 
бедных яўрэяў хавалі асобна, на адведзенай палове могілак -  з боку вёскі Два- 
рэц; а багатых хавалі з другога боку -  ад Ільі; гэта была іх палова могілак. На 
кожнай палавіне стаяла свая хатка; у ёй былі спецыяльныя насілкі; каб насіць па- 
мерлых і была спецыяльная кушэтка. Калі яўрэй паміраў то яго клалі на падлогу 
домаўхаце, мылі; апраналі. Шылі спецыяльны саван; і яго адзявалі на памерлага, 
абмотвалі ўсё цела; нават твару не было бачна. Пакрывалі чорнай накідкай і неслі 
на могілкі бягом; бягом па вуліцы і далей. Жанчыны на могілкі не хадзілі. Не



плакалі, толькі спявалі малітвы. Дол на могілках абстаўлялі дошкамі і на дно клалі 
дошкі. Туды апускалі нябожчыка, зверху закрывалі дошкамі і засыпалі зямлёй. 
Могілкі былі ў тыя гады агароджаныя плотам з высокіх дошак так, што і шчыліны 
не было ў плоце. У плоце гэтым былі дзверы і яны былі на замку. Але Шушкевіч 
Аляксандр Пятровіч з Ільі сцвярджае, што плота на Ільянскіх могілках не было.

Некаторыя мясцовыя людзі яўрэяў недалюблівалц бо яны былі хітрыя. 
Але ж яўрэі заўсёды дапамагалі вяскоўцам, калі кароўка здохне, ці хто, крьш 
6ог; пагарэў Збіралі грошы і прыносілі такім. Ды і так яньц бывала, заўсёды 
давалі тавары на павер. Толькі ж гэтыя нашы мясцовыя п яніцы ці шалдоны, 
як іх звалі, абманвалі яўрэяў Яны прасілі ў іх нешта; а потым не аддавалі пазы- 
чанае. Яўрэі нават лепшыя былі за нашых. Сярод нашых былі грубыя, жадныя; 
не пагадлівыя. А яўрэі не.

«Мы ім прадавалі хрэн; пясок жоўценькі чысціць самавары» -  расказвае 
Раіса Макараўна. Я і сама насіла яго ў вядры прадаваць, Яйкі ім прадавалі, а не- 
каторыя і малако; і другое што. У іх тавары былі добрыя. А ў хатах гразка было ў 
іх. У суботу не працавалі; а ні крыху. У пятніцу бывала; свечкі запаляць; а ў су- 
боту я хадзіла тушыць; яны нават свечкі самі ў суботу не тушылі. Называлі нас 
«агой» (гэта значыць; мужык). Мы; дзяўчаты; дружылі паміж сабой. Яўрэйкі 
былі прыгожьіЯ; чыстыя. Але некаторыя былі і брудныя; неахайныя; мазаліся 
кірасінай; каб вошы не заводзіліся.

Каля нас; на нашай вуліцы; жыла Сорка; яна дачку аддавала замуж. Я хадзіла 
глядзець тады. Маладую адзявалі; пакрывалі фатой; садзілі пасярод хаты яе; а 
музыкант на скрыпцы граў. У сінагогу вянчацца хадзілі. Каля дзвярэй равін іх 
вянчае; там віно пілі і білі пасля гэтага аб зямлю бакалы. Гарэлку не пілі; рабілі 
для гасцей салодкі стол.

Яўрэі трымалі магазіны ў сваіххатах. Чатары сінагогі былі ў Ільі; нават яшчэ 
і недабудаваныя былі; чатыры школы пры іх былі. Сінагогі высокія былі, як ця- 
пер іх бачу. Адна сінагога была там; дзе цяпер Зіноў ева жыве. Адзін раз хлопцы 
пажартавалі. У час малебну кінулі ў сінагогу жывую варону яўрэі спалохаліся; 
патушылі свечкі. Сашка Вайцяхоўскі; казалі; гэта зрабіў з хлопцамі. У вайну ён у 
паліцаях быў а потым у партызанах.

Была яшчэ такая яўрэйка Хана; яна ненармальная была; хадзіла па вёсцы; 
яўрэі яе кармілі; але ў хату да сябе не пускалі; бо яна брудная 6ыла; хадзіла ў 
галошах набасанож. Перад вайной яна памерла. А быў яшчэ нямы яўрэй; пе- 
рад вайной ён паказваў што будзе вайна. Яму і верылі; і не верылі. Немцы яго 
забілі ў вайну,

Немцы забівалі яўрэяў у Ільі тры ці; можа; і чатыры разы. А калі прыйшлі 
немцы; то спачатку яўрэяў грабілі нашы; свае. Хадзілі па хатах і забіралі ў іх да- 
бро; мяхамі выносілі ўсё. Толькі сурезныя гаспадары не хадзілі грабіць яўрэяў 
Гэта рабілі толысі п яніцы; гультаі; ніякія. Але ж прахам ім пайшло ўсё награбле- 
нае. А потым паліцаі і немцы здзекаваліся і грабілі яўрэяў нібыта яўрэі маглі 
адкупіцца золатам; зернем. Я сама адзін раз бачыла; як яўрэі адкупляліся. Мы 
тады дзяжурылі па вёсцы і зайшлі ў адзін яўрэйскі двор. Дык яны туды зносілі

234



г
хто залатыя рэчы ці грошы, хто тканіны; хто авёс. Вагі тут жа стаялі. Гэта яўрэі 
так адкупліваліся. Але ж усё роўна іх потым пабілі. Жахліва вельмі было. Там 
яма была выкапана яўрэямі некалі пад лядоўню. У гэту яму лёд запасалі на лета; 
закрывалі яго апілкамі. I стаяў побач сарай. Там і білі яўрэяў. Мы самі баяліся, 
што і нас паб юць усіх; як яўрэяў. Нехта тады прыдумаў нават; такую прымаўку: 
«Жыдам адна субота; палякам -  два тыдні; а беларусам -  два вяселлі».

Я бачыла; як хаваўся Саламянскі Файва. Яго сям ю (дзяцей і жонку) забілі 
немцы; а яго самога не чапалі; бо ён патрэбны быў немцам як майстар -  млынар. 
Ён жа да вайны меў свой млын. Хадзіў на млын працаваць ужо і пры немцах. Не 
раз заходзіў да нас у хату; да бацькі. Ён прыносіў нам муку; няшмат; праўда; а мы 
яму за гэта давалі табакі курыць; яна ў нас была свая. У яго на спіне была нашыта 
зорка яўрэйская; як ва ўсіх яўрэяў тады; бо немцы загадалі так зрабіць.

Адзін раз ён ішоў па вуліцы; і каля пажарнай яго заўважылі немцы. Яны 
закрычалі «юда; юда» і пагналіся за ім. Ён уцякаў ускочыў да нас у хату. Мой 
бацька накінуў на яго кажух; і ён пабег у агарод; і лёг там у баразну схаваўся. 
Тады яго немцы не знайшлі.

А яшчэ мы хавалі аднаго хлопчыка-яўрэя. Ён і маці прыйшлі ў Ілью з 
Даўгінава; бо там білі яўрэяў і яны думалі схавацца ў Ільі. Але і ў Ільі яўрэяў 
білі ўжо. Маці хлопчыка забілі немцы; а яго мы хавалі ўлазні на сваім агародзе. 
Цэлы тыдзень насілі яму туды ежу ў вядры; каб ніхто не здагадаўся. Бо тут жа 
вакол школы; блізка ад нашай хаты; былі ўжо нямецкія акопы; і немцы маглі 
ўсё бачыць. Я адзін раз прыйшла да яго з ядой; а яго там не было. Можа і ён 
недзе жывым застаўся.

Ведаю два выпадкі; калі нашы вясковыя людзі аддавалі яўрэяў немцам; і тыя 
іх забілі. Была тут такая; не хачу; нават; называць яе. Яна піла; гуляла. Знайшла 
яўрэйскую дзяўчынку тая недзе хавалася ад немцаў і прывяла яе немцу. Як тая 
дзяўчынка плакала; прасілася; рукі цалавала -  жалка бачыць было гэта. А яна 
ўсё роўна завяла да немца. А той -  пах -  і забіў дзяўчынку. I яшчэ. Яўрэйская 
сям я схавалася неяк паміж сценамі, паміж хат; і стаялі яны там. Іх заўважыў тут 
адзін такі і прывёў немцаў Немцы выцягнулі яўрэяў і забілі.

Чаго толькі не было... Хіба ўсё раскажаш. Бьгў да вайны такі яўрэй Лейба ў 
Ільі. Ён не любіў нешта яўрэяў а яны яго. Ён еў сала; усё еў. Не браў іх закона. 
Сам рэзаў цялё; не вадзіў да рэзніка; 
як гэта рабілі ўсе яўрэі. У вёсцы бьгў 
спецыяльна для гэтага рэзнік -  яўрэй; 
які рэзаў жывёл. У яго і бойня была 
там; дзе цяпер Дубаневіч жыве. Ку- 
рэй; праўда; гэты рэзнік рэзаў дома; а 
не біў на бойні. Дык вось; яўрэі яго ў 
1940 годзе самі здалі ў НКУС савец- 
кай уладзе. I яго вывезлі адсюль не- 
куды ў Расію. Тады ж многіх вывозілі 
адсюль падазроных». Успамінае Раіса Макараўна Александровіч



Сёныя у Ільі няма ніводнага карэннага яўрэя. Састарэлі людзі; што бачылі 
іх, калі былі малыя. Не гучыць іх мова. . . .  Але ж ў абліччы нашай вёскі маецца 
нешта такое; што нагадвае нам: Ілья -  яўрэйскае мястэчка.

У знак памяці вынішчэння яўрэяў у вёсцы Ілья (па матывах верша Элізэра 
Дзінерштайна, ЗІПА) Роза Канстанцінаўна Шэрая, настаўніца Ільянскай СШ 
з краязнаўчым ухілам імя А. А. Грымаця; нанісала верш:

Нх велн по последней дороге;
Как скотнну велн на убой.
Нх сжнмалнсь сердца от тревогн... 
Резал душу охранннков вой.
Нх всё гналн; н гналн; н гналн 
Старнков; матерей н детей...
М сердца нх безмолвно рыдалн... 
Шлн к погнбелк сотнн людей. 
Боже мой! Жглн жнвымн евреев; 
Как дрова поджнгалн в печн; 
Торопнлнсь врагн поскорее 
Тот кровавый костёр завестн.

Лес стонал от безудержной болн; 
Небо стыло над ямой жнвой... 
Уготован нм чёрною волей 
Преждевременный вечный покой. 
Уцелевшнх осталось немного;
На чужбнну нх ветер унёс.
В ннкуда Плья помннт дорогу 
Жертв еврейскнх н море нх слёз. 
Время лечнт; но как прежде тревога... 
Нарушает нльянскнй покой 
Холокоста немая дорога 
Отражается Нльей-рекой.

У кнізе «Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне» прыведзена найбольш да- 
кладная колькасць расстраляных і спаленыхяўрэяўу Ільі -  2300 чалавек.

Як нашчадкі захоўваюць памяць пра тую трагедыю; пра тых загінуўшых 
бязвінных людзей; сваіх землякоў?

4. Ільянскія яўрэйскія могілкі

Ільянскіяяўрэйскіямогілкіразмешчанызавёскай;наяепаўночна-'ўсходняй 
ускраіне; на лузе; на невысокім узвышшы. (Дадатак) Цяпер тут нябожчыкаў 
не хаваюць; бо ў вайну ільянская яўрэйская абшчына была поўнасцю знішчана 
фашысцкімі вырадкамі. Могілкі зараслі травою; кустамі і не агароджаны. 
Шмат надмагільных камянёў даўнейшай пары і не зусім даўнія; на якіх нават 
можна прачытаць надпісы наяўрэйскай мове. Многія гэтыя помнікі павалены 
і ўжо ўраслі ў зямлю. Частка гэтых камянёў адтуль была звезена мясцовым 
насельніцтвам для будаўнічых мэтаў. Рабілі яны гэта як варварьц і не баяліся 
ні Бога; ні Алаха -  нікога. Толькі ў 2004 годзе калектыў Ільянскай сярэдняй 
школы зрабіў першыя намаганні па добраўпарадкаванні могілак. Ініцыятыва 
гэта была падтрымана старшынёй Ільянскага сельскага савета Кутас Г. В. Было 
запланавана ў 2005 годзе яўрэйскія могілкі абгарадзіць і прывесці ў належ- 
ны парадак. Сельскім саветам для гэтага выдзелены сродкі. Вучні і настаўнікі 
школы сумесна з яўрэйскай моладдзю з Мінска; прадстаўнікамі міжнародных 
арганізацый прынялі ўдзел у добраўпарадкаванні могілак. У арганізацыі гэ- 
тых мерапрыемстваў дапамогу аказала Герасімава Іна Паўлаўна; дырэктар му- 
зея беларускіхяўрэяўу Мінску. Праведзены шэраг сумесныхмерапрыемстваў 
школы і музея ў 2005; 2006; 2007 гадах.



Кожны раз; калі я бываю ў родыай вёсачцы Ілья, нізка схіляю галаву, пра- 
ходзячы паўз людскія пахаванні. I хочацца гучна закрычаць: «Людзі! Будзьце 
людзьмі!»

Заключэнне

Боль і жах выклікае ў мяне нялітасцівы, жорсткі і трагічны лёс гэтых лю- 
дзей. Ці не замнога гэта для адной нацыі? Праз архіўныя дакументы, раска- 
зы старажылаў-землякоў паўстае трагедыя яўрэяў якія перанеслі нясцерпныя 
выпрабаванні вайньц нацыянальныя здзекі з боку суседніх народаў знішчзнне. 
Усё ж шматпакутны люд выстаяў і перамог. Выстаяў на маю думку дзякуючы 
сваёй гістарычнай памяцц веры, еднасці; патрыятызму.

Знітаваныя адной зямлёй, неўміручасцю нацыянальнага духу несмяротнас- 
цю кожнага народа; якія маюць сваю Вялікую гісторыю і культуру беларусы і 
яўрэі будуць заўсёды прыкладам цывілізаваных нацый.

Сёння Рэспубліка Беларусь характарызуецца як шматнацыянальная і 
шматэтнічная дзяржава, што замацавана Канстытуцыяй нашай краіны і рэалізуе 
свае намаганні праз унутраную палітыку накіраваную на забеспячэнне най- 
больш спрыяльных умоў для існавання і развіцця нацыянальных супольнасцей 
на Беларусі. Наша дзяржава зацікаўлена ў пабудове дэмакратычнага прававога 
грамадства, у якім на практыцы задавальняюцца нацыянальна-культурныя па- 
трэбы ўсіх без выключэння народаў краіны пры ўмове забеспячэння агульнана- 
цыянальных інтарэсаў Рэспублікі Беларусь.

Зыходзячы з даўнасці аседласці яўрэяў на беларускіх тэрыторыях залежыць 
ступень знітаванасці нацыянальнай меншасці з Беларуссю і яе тытульным этна- 
сам; уключанасць у яе эканамічнае і культурнае жыццё; сацыяльна-палітычныя 
працэсы. Даўнасць аседласці спрыяе стварэнню перадумоў для фарміравання 
ў нацыянальнай меншасці пачуцця патрыятызму успрымання ёю Беларусі як 
сваёй новай Радзімы, усведамленне сябе часткай яе народа. Гэты патрыятызм 
перадаецца з пакалення ў пакаленне, ён замацаваны агульным лёсам народаў 
Беларусі; няпростымі гістарычнымі выпрабаваннямі. Вельмі істотна тое; што 
і ва ўмовах шматстагодняй адарванасці ад сваёй зямлі ў беларускіх яўрэяў за- 
хавалася ўласцівая толькі ёй субкультура.

Існаванне побач з беларусамі яўрэяў аказвала значны ўпльгў на эканамічнае, 
палітычнае; сацыяльнае развіццё беларускіх зямель; узаемаадносіны з суседнімі 
краінамі; развіццё беларускай культурьц фарміраванне і ўзмацненне нацыя- 
нальнай самасвядомасці нашага народа.

Пытанні міжэтнічных зносін на Беларусі ў святле гістарычных фактаў 
разглядаліся многімі даследчыкамі; але праца ў гэтым накірунку яшчэ не 
даведзена да канца. Спадзяюся, што дадзеная праца будзе ўнёскам у такую 
важную справу.
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