
 
 
 

 
 

Ва ўвесь голас 
 

Я з таго пакалення, якое нарадзілася да пачатку Вялікай 
Айчыннай вайны. Бацька, Іосіф Антонавіч і маці, Эмілія Адамаўна 
далі мне жыццѐ ў жніўні 1937 года, калі пражывалі на хутары Зялѐнка 
Барысаўскага раѐна, Мінскай вобласці, што ў 30 кіламетрах на 
поўдзень ад горада Барысава. Літаральна перад самай вайной 
бацькі пераехалі ў новы дом, які пабудавалі непадалѐку, у вѐсцы 
Сыч. Мне б жыць і радавацца жыццю… 
  Але: “Як прыйшла на Радзіму бяда, і мне напаткалася 
гора…”.  Бацька, прайшоўшы ваенныя кампаніі 1939 і 1940 гадоў, на 
другі дзень Вялікай Айчыннай вайны пайшоў на фронт, дзе і загінуў. 
А нашу хату, як і хаты іншых аднасяльчан, фашысты спалілі толькі за 
тое, што многія мужчыны з вѐскі былі прызваны ў Чырвоную Армію. 
Адчуўшы неймаверныя пакуты ад жорсткасці нямецка-фашысцкіх 
акупантаў і іх памагатых, маці, сабрала ўцалеўшыя рэчы з двума 
малымі на руках (у мяне была яшчэ сястрычка 1939 г. н.) рушыла да 
сваіх блізкіх – трох сясцѐр і брата (ѐн па стану здароўя вызваляўся 
ад прызыву), якія пражывалі ў вѐсцы Валадута Чэрвеньскага раѐна. 

Але і там былі свае асаблівасці. Спасала тое, што, усѐ ж такі, свае, блізкія – адной крывінкі.  
 З пачаткам партызанскага руху на Чэрвеньшчыне маці выконвала розныя заданні камандавання атрада, 
які дзейнічаў у гэтым раѐне. Асабліва мне запомніліся дзеянні паліцая, які затрымаў маці і вѐў допыт: 
прыставіўшы наган да маѐй галавы, пытаў у маці: “Кажы! Дзе партызаны!” Ты, матуля, ведала усѐ. Але яму пра 
гэта не сказала... І па сѐняшні дзень я не магу забыць таго паліцая з бела-чырвона-белай павязкай на рукаве 
пінжака, што размахваў  наганам  перад  тварам маці і пагражаў ѐй забіць мяне. Нярэдка фашысты разам з 
паліцаямі праводзілі блакады супраць насельніцтва. Якое ж паліцаям было раздолле! Яны гатовы былі свае 
ілбы паразбіваць, каб толькі паказаць сваю вернасць фашыстам. Помніцца (гэта адбывалася летам, мяркую, 
1943 года, бо сястрычкі ўжо не было, яна памерла ў 42-м), наляцелі карацелі, да так шалѐна, што хаця вартавыя 
самааховы і падалі сігнал, але жыхары не змаглі як след сабрацца і збегчы ў лес. У выніку ўсе мы былі 
зачынены ў нейкі хлеў. З узростам я зразумеў, што карацелі меліся спаліць нас, толькі чакалі вышэйшага 
камандавання, каб паказаць сваю гатоўнасць выканаць загад. А калі дачакаліся, то, пагаргатаўшы пра нешта 
паміж сабой, разчынілі дзверы і разам з іншымі людзьмі пагналі нас у бок Барысава. Там чыгунка, а з Барысава 
прама ў Нямеччыну. Так меркавалі старэйшыя жыхары. Паліцаі ж, быццам аўчаркі, шныралі паміж нас – адбіралі 
дзевачак і хлопчыкаў, тасавалі, быццам карты, па ўзросце ды па па вонкавым выглядзе. У адной з вѐсак на ноч 
усе гэтыя групы дзяцей размясцілі па хатах. Я патрапіў у групу, дзе было чалавек 30 хлопчыкаў. 
 Помню, на лаўцы каля дзвярэй сядзеў немец. Ён вартаваў нас. Дзеці баяліся ўсяго гэтага і плакалі, а 
немец час ад часу ўскокваў і, пагражаючы аўтаматам, штосьці гучна крычаў на незразумелай мове. На імгненне 
дзеці змаўкалі, а потым пачыналася ўсѐ спачатку, пакуль сон не змарыў малых. У гэтай хаце я ўбачыў здзекі 
фашыста над дзяўчынкай гадоў 13-14. Дзяўчынка была вышэйшая за мяне з прыгожымі пшанічнага колеру 
валасамі. А адбывалася так: другі немец з такім жа аўтаматам прывѐў гэтую дзяўчынку да нашага вартавога і 
нешта сказаў яму. Потым наш вартавы пачаў здзеквацца над ѐй…  
 З надыходам раніцы ўсім загадалі вярнуцца да хат. Большая частка вѐскі была спалена. Ніводнай жывой 
душы, акрамя курыцы, якая цудам выжыла ад нямецкага “апякунства і парадку”, бо, убачыўшы падыходзячых 
вяскоўцаў, з крыкам-гвалтам ад людзей уцякала.  



  Вяртаючыся ў бягучы час, я не магу забыць усѐ перажытае і сваімі вачыма ўбачанае, а разам – увесь 
той жах, які давялося перажыць Беларусі і яе людзям. 
 Мінула 80 гадоў, як першы фашысцкі бот ступіў на нашу зямлю. У апошні час за мяжой, ды і чаго грэх 
таіць, у нас разгорнута мэтанакіраваная кампанія па фальсіфікацыі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Многія яе 
падзеі падвяргаюцца пераасэнсаванню і перайначванню. 
 Асабліва заходнія палітыкі і гісторыкі маюць поспех ў гэтай справе. У іх трактоўцы падзеі, дзейнасць 
палкаводцаў, дзяржаўных і грамадскіх асоб, подзвігі афіцэраў і салдат зменьваюцца самым нечаканым чынам. 
Вялікія гістарычныя бітвы адносяць да нязначных эпізодаў, і наадварот, дробныя, менш значныя баі, асабліва 
пасля адкрыцця 2-га фронту набываюць значэнне сусветнага маштабу. Адмоўныя гістарычныя персанажы 
раптам выстаўляюцца ў якасці герояў усіх часоў і народаў, а агульнапрызнаных герояў нечакана паказваюць 
баязліўцамі і здраднікамі.  
 Чаму многія краіны Захаду паступаюць так? Чаму яны хочуць перапісаць гісторыю Вялікай Айчыннай і 
Другой сусветнай войнаў? Таму што памятаюць: на чыім баку яны ваявалі, а ваявалі яны ў адным акопе з 
фашыстамі. За тыдзень да 22 чэрвеня 1941 года гітлераўскі міністр прапаганды Гебельс запісаў у дзѐнніку: 
«Напад на Расію будзе самым магутным з усіх, якія бачыла калі-небудзь гісторыя». І тут ѐсць падстава яшчэ раз 
задумацца і зразумець, каго на самай справе перамаглі нашы дзяды і бацькі. Фраза «Перамога савецкага 
народа над фашысцкай Германіяй», строга кажучы, недакладная. Бо на СССР у 1941-м напала не толькі 
Германія, але і ўсе яе еўрапейскія памагатыя. А па-іншаму, “гітлераўскі Еўрасаюз”. Толькі 5 краін Еўропы 
афіцыйна не ўдзельнічалі тады ў паходзе на ўсход: Швецыя, Швейцарыя, Партугалія, Турцыя і Іспанія (з вялікай 
агаворкай). Іспанская добраахвотніцкая «Блакітная дывізія» усѐ ж ваявала супраць Чырвонай арміі, але была 
шмат разоў бітая і ў 1943-м расфармаваная. А астатняя Еўропа зрушыла свае полчышчы альбо тэхніку ў 
агульным страі з фюрэрам. После пераможнага 1945-га і да пахавання Савецкага Саюза мы неяк «саромеліся» 
нагадваць еўрапейскім дзяржавам аб тым, што тысячы іх грамадзян ваявалі на баку Гітлера або ўдарна 
забяспечвалі вермахт зброяй і хлебам. Рабілі выключна "ўдзячны акцэнт" на атрадах супраціўлення фашыстам, 
якія дзейнічалі ў гэтых краінах.  
 Мінула 80 гадоў. Вырасла не адно пакаленне людзей на беларускай зямлі. Як данесці да падрастаючага 
пакалення праўду пра Вялікую Айчынную вайну, пра выкарыстанне паслядоўнікамі нацыстаў б-ч-б сцяга?! Трэба 
яшчэ больш пра гэта гаварыць! Гаварыць ва ўвесь голас.  
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