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Праўда і памяць – саюзніцы

Спачатку было слова? Не, спачатку была задума. Вя-
домая журналістка Таццяна Падаляк прапанавала пад 
эгідай газеты «Звязда» і Дзяржаўнага мемарыяльна-
га комплексу «Хатынь» ажыццявіць акцыю «Нашчадкi 
вогненных вёсак». Па сутнасці, яна задумала зрабіць 
працяг славутай кнігі «Я з вогненнай вёскi...» Алеся 
Адамовiча, Янкі Брыля i Уладзіміра Калеснiка.

т ая кніга – кніга-памяць, дакументаль-
ная хронiка, жывы голас людзей, якія 

былi спалены са сваёй вёскай, са сваёй 
сям’ёй, – была напiсана праз 30 гадоў па- 
сля вайны. Прайшло яшчэ 30 гадоў. Мно- 
гiх Сведкаў Праўды, як назвалi сваiх сураз-
моўцаў пiсьменнiкi, ужо няма. І ўсё ж свед-
кi той жудаснай трагедыi яшчэ застаюцца.  
У пачатку 1970-х, калi Алесь Адамовiч, Ян-
ка Брыль i Уладзімір Калеснiк працавалi 
над кнiгай, яны запiсвалi пераважна ўспа-
мiны людзей, якiя ў гады вайны былi ста-
лымi, дарослымi. Ды жыццё чалавека не 
вечнае. На пачатку ХХІ стагоддзя ў жывых  
засталiся сапраўды апошнiя сведкi. У вайну 
яны былi дзецьмi ці падлеткамi. Надзвычай 
важна пачуць іх галасы. Перад памяццю ах-
вяр. Перад складаным лёсам людзей, якiя 
перажылi нечалавечую ваенную трагедыю. 
Перад пакаленнем Пераможцаў i перад бу-
дучыняй. Каб помніць! 

Патрыятычная ініцыятыва газеты «Звяз- 
да» і ДМК «Хатынь» выклікала вельмі шы-
рокі водгук-розгалас у грамадстве. Беспрэ-
цэдэнтная зваротная сувязь: у рэдакцыю 
пайшлi пiсьмы і тэлефонныя званкі ад 
сведкаў, вiдавочцаў жудасных ваенных па- 
дзей. Актыўны ўдзел у акцыі бралі школьні-
кі, студэнты, настаўнікі, краязнаўцы з усёй 
Беларусі. Распачатая работа закранула за 
жывое. Больш як праз паўстагоддзя пасля 
вайны людзi сведчылi: мэтанакiраваная 
нацысцкая палiтыка генацыду ў адносiнах 
да насельнiцтва Беларусi стала велiзарнай 
нацыянальнай трагедыяй.

Публікуючы на сваіх старонках матэ-
рыялы акцыі «Нашчадкi вогненных вёсак», 
найстарэйшая беларуская газета, якая ў час  
Вялiкай Айчыннай вайны выдавалася ў 
мiнскiм падполлi, потым – у партызанскай 
зоне, яшчэ раз пацвердзіла: на тэрыторыi 

Беларусi нямецка-фашысцкія акупан-
ты вялi вайну на знiшчэнне. Тры чвэрці 
насельнiцтва падлягала «высяленню» з 
роднай зямлі, гэта значыць фiзiчнаму 
знiшчэнню. Чвэрць – «анямечванню», 
ператварэнню ў рабоў. 

Больш за 9200 беларускiх вёсак знiш-
чылi акупанты. З iх 5295 спалiлi разам з 
людзьмі. 628 вёсак падзялілі лёс Хатыні. 
186 загiнулых у полымi разам з жыхарамі 
вёсак так i не былi адноўлены пасля вайны, 
не адрадзiлiся... Спаленыя разам з людзьмі 
вёскі – трагiчны сiмвал Беларусi, сведчанне 
нацысцкага генацыду супраць беларускага 
народа ў Другой сусветнай вайне.

Гэтыя лічбы і факты – пераканаўчы і до- 
казны адказ розным фальсіфікатарам гіс-
торыі вайны. Тым не дужа сумленным пуб-
ліцыстам, якія ў параксізме антысаветыз-
му гатовы ўсё перавярнуць з ног на галаву.  
Вось і атрымліваецца ў іх, што падчас Вялі-
кай Айчыннай вайны было проціборства 
дзвюх абсалютна аднолькавых бесчала-
вечных ідэалогій – фашызму і камунізму, 
што ніякага народнага парыву абараніць 
Айчыну, а разам з ёй і ўсё чалавецтва ад 
карычневай чумы не было. Не толькі на 
старонкі перыядычных выданняў, але і ў 
мастацкія творы, кінафільмы, жывапісныя 
карціны мутнай і настырнай плынню 
хлынулі сюжэцікі пра СМЕРШы, бяздар-
насць, дурноту і жорсткасць савецкіх фран-
тавых камандзіраў; сапраўднымі монст- 
рамі паўставалі партызаны – арганізаваныя 
бандыты, якія рабавалі і забівалі мірных 
жыхароў, а вось немцы і паліцаі выступалі 
ў якасці самаахвярных абаронцаў бедных 
абарыгенаў. Дайшло да таго, што кры-
вавы кат беларускага народа Вільгельм 
Кубэ стаў выстаўляцца палітычным і ду-
хоўна-культурным апосталам акупаваных 
беларускіх зямель, шчырым абаронцам 
беларусаў ад самавольства кіраўнікоў 
Трэцяга рэйха. І зусім не рупіліся нашы 
публіцысты-рэвізіяністы (дакладней бы-
ло б назваць іх марадзёрамі), каб хоць не-
як аргументаваць уласныя высновы. Была 
Перамога? Быць-то яна была, мармычуць 
праз зубы рэвізіяністы, але дасягнута пры 
дапамозе загараджальных атрадаў, штраф-

Кніга журна- 
лісткі Таццяны  
Падаляк «Нашчад-
кi вогненных 
вёсак» створана 
па матэрыялах 
аднайменнай 
акцыі рэдакцыі 
газеты «Звязда» 
і пры падтрымцы 
Мінскага аблас-
нога выканаўчага 
камітэта.
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ных батальёнаў і рот. Ці ж варта дзівіцца, 
што на старонках асобных сучасных твораў 
аб Вялікай Айчыннай вайне, прынамсі 
многіх з іх, пануе вельмі жорсткая атмас-
фера. Ніякіх праяў чалавечнасці, паўсюль –  
зверствы, зверствы і яшчэ раз зверствы.  
І не даходзіць да свядомасці пісьменнікаў, 
што такім чынам нельга дасягнуць хоць бы 
якой пераканальнасці: лішак чарнаты (ды 
яшчэ калі гэта разыходзіцца з гістарычнай 
праўдай) забівае мастацкі твор. Трэба  
мець на ўвазе і гэта: вялікія перамогі застра-
шанымі людзьмі не здзяйсняюцца. А яшчэ 
хацелася б параіць няўрымслівым ды не 
вельмі дасведчаным (хочацца верыць, што 
свядомых ачарняльнікаў подзвігу народа ў 
Вялікай Айчыннай вайне ў нас няма) час-
цей заглядваць у кнігі накшталт «Нашчадкi 
вогненных вёсак». 

 Учытайцеся. Удумайцеся.

…А мама наша аслабела, не можа iсцi. «Што мне 
рабiць з вамi? Не ўцяком. Хай ужо паб'юць. Хоць гора 
гэта скончыцца. Не будзем мучыцца», – гаворыць i 
плача… А брацiк Юлiк, яму восем тады было, паўзе 
апошнiм i рукою снег замятае, каб не знайшлi тыя 
вылюдкi нас. Так i ўратавалiся. Вярнулiся пасля ў 
вёску – усё начыста спалена. Як жыць?.. Тады з го-
ладу памерла i наша Нiнка. 

Таццяна Курловiч,  
вёска Свяцiца Ляхавiцкага раёна.

…Сярод галавешак ляжалi трупы людзей, маiх 
аднавяскоўцаў. Загiнулi Лiтвiчы… Такая прыгожая 
вёска была, нiбы намаляваная на карцiнцы.

Уладзiмiр Жаваранак,  
вёска Лiтвiчы Лагойскага раёна.

У тым годзе вырасла вельмi высокае жыта – у 
рост чалавека, гэта i выратавала жыццё: немцы 
доўга стралялi па жыце, спадзеючыся нас забiць...

Вiктар Жарэла,  
вёска Лозкi Калiнкавiцкага раёна.

Пойдзем, бывала, з мамай па чарнiцы i знаходзiм 
косцi людзей, забiтых пры расправе над вёскай. За-
нясём на могiлкi ды закапаем…

Марыя Богдан,  
вёска Нiўкi Лагойскага раёна.

…Не даюць спакою страшныя ўспамiны. Ле-
тась адважыўся напiсаць лiст канцлеру ФРГ Ан-
геле Меркель. Выплачвалi ж немцы кампенсацыi 
вязням фашысцкiх канцлагераў. А я ж перажыў не 
менш, чым яны. Адказ прыйшоў хутка. Сказана бы- 
ло ў iм, што мая просьба не падпадае пад нямец- 
кае заканадаўства i да таго ж празмерная… Улас-
на, справа не ў грашах i iншых матэрыяльных даб-
ротах. Колькi гадоў прайшло, а ў душы маёй няма 
таго прымiрэння, аб якiм так многа цяпер гаво- 
раць...

Іван Лiневiч,  
вёска Пераходы Слуцкага раёна. 

…У адным пакоi ляжала мёртвая мацi з грудным 
братам. Iх перасекла аўтаматная чарга ў той 
момант, калi мацi кармiла дзiця. У другiм пакоi я 
ўбачыў забiтых бацьку i старэйшага брата.

Васiль Сакадынец,  
вёска Боркi Кiраўскага раёна.

Я стала свядомым чалавекам, настаўнiцай, 
а мае сяброўкi-аднагодкi загiнулi, як растапта-
ныя кветачкi, нават не паспеўшы раскрыць свае 
пялёсткi. А кiм бы яны сталi?..

Данута Шаўлоўская,  
вёска Янушкавiчы Валожынскага раёна.

Ёсць у кнізе і іншыя ўражальныя эпі-
зоды і ўспаміны пра мінулую вайну і паку-
ты, што прымушаюць сціскацца сэрца. Іх 
можна было б прыводзіць і прыводзіць, але 
справа не ў гэтым. І так зразумела: Таццяна 
Падаляк стварыла кнігу з такога матэрыя- 
лу, які ніколі не састарэе, кніга гэта заста- 
нецца актуальнай, бо пакуль будзе жывым 
сумленне, людзі не перастануць змагацца  
з фальсіфікатарамі, са спробамі тэндэн-
цыйна, антыпатрыятычна перапісаць гіс-
торыю Вялікай Айчыннай вайны. 

Праўдзе вайны няма і не можа быць 
альтэрнатывы. Падмена паняццяў неда-
пушчальная і небяспечная. Жыццё памя-
ці – гісторыя народа, праўда вайны ў якой 
папаўняецца гэтым выданнем, яшчэ адной 
дакладнай старонкай ад жывых Сведкаў 
Гісторыі. 

Сцяпан ЛАЎШУК, 
член-карэспандэнт НАН Беларусі, 

доктар філалагічных навук, 
прафесар

Ганна Браткоўская 
і яе сястра  
Аляксандра  
са Случчыны –  
адны з гераінь кнігі


