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Ар га ні за та ры фо ру му — Фонд 
раз віц ця «Ін сты тут еў ра зій скіх 
да сле да ван няў» і Па лі та ла гіч ны 
цэнтр «Поў нач — Поў дзень» — 
пад крэс лі лі важ насць вы ву чэн ня 
ро лі адзін ства са вец кіх на ро даў у 
най больш зна ка вых да сяг нен нях 
на фрон це, подз ві гаў пра цаў ні-
коў ты лу, ума ца ван ня гіс та рыч-
най па мя ці аб Вя лі кай Пе ра мо зе. 
Не вы пад ко ва ся род гра мад скіх 
і па лі тыч ных дзея чаў, гіс то ры-
каў і экс пер таў, прад стаў ні коў 
ма ла дзёж ных і по шу ка вых ар га-
ні за цый у ме ра пры ем стве ўзя лі 
ўдзел і ве тэ ра ны Вя лі кай Ай чын-
най вай ны, у тым лі ку і ўдзель нік 
Кур скай біт вы — бе ла рус, бы-
лы ка ман дзір тан ка Аляк сандр 
Фень.

На фо ру ме аб мяр коў ва лі ся 
ак ту аль ныя пы тан ні асвят лен-
ня Вя лі кай Ай чын най вай ны ў 
СМІ, шля хі за ха ван ня і пе ра да-
чы агуль най гіс та рыч най па мя-
ці, су час ны стан і перс пек ты вы 
раз віц ця ма ла дзёж ных па тры-
я тыч ных пра ек таў на пра сто ры 
СНД. Прад стаў ні кі ма ла дзёж ных 
ар га ні за цыі прэ зен та ва лі на ву ко-
выя, аду ка цый ныя і са цы яль ныя 
пра ек ты, звя за ныя з уша на ван-
нем па мя ці аб Вя лі кай Пе ра мо-
зе. Гіс то ры кі і экс пер ты агу чы лі 
ро лю на ву ко вай гра мад скас ці ў 
да сле да ван нях праб лем ных эпі-
зо даў вай ны, пы тан ні па пу ля ры-
за цыі аб' ек тыў ных гіс та рыч ных 
ве даў і су праць дзе ян ня фаль сі-
фі ка цыі мі ну лых па дзей.

Гра мад ская су поль насць сён-
ня вы му ша на ад стой ваць сваю 
гіс то рыю, яшчэ раз да каз ваць 
пра піс ныя іс ці ны, ра біць усё 
дзе ля та го, каб не да пус ціць ска-
жэн ня мі ну лых па дзей, рэ абі лі та-
цыі фа шыз му і пры ні жэн ня ро лі 
са вец ка га на ро да ў Пе ра мо зе 
ў Дру гой су свет най вай не. Не-
вы пад ко ва па доб ныя ар гу мен-
ты сён ня гу чаць з між на род най 
тры бу ны. Най больш ці ка выя і 
слуш ныя з іх — і на ста рон ках 
«Звяз ды».

ВЯ ЛІ КАЯ 
АЙ ЧЫН НАЯ ВАЙ НА: 

МІ НУ ЛАЕ
Яфім ПІ ВА ВАР, рэк тар Ра-

сій ска га дзяр жаў на га гу ма ні-
тар на га ўні вер сі тэ та, член-ка-
рэс пан дэнт Ра сій скай ака дэ міі 
на вук, пра фе сар:

— Курск — свя тое мес ца ў 
кан тэкс це Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. Больш чым 70 га доў та-
му 400 ты сяч жы ха роў тут бу да-
ва лі аба рон чыя ру бя жы, з ты лу 
сю ды пры бы ла най ноў шая тэх-
ні ка. Ме на ві та та ды пад Кур скам 
на ша кра і на па ка за ла, што яе 
ва ен на-эка на міч ная моц мо жа 
пе ра адо лець і на ват пе ра маг чы 
эка но мі ку фа шысц кай Гер ма ніі. 
У біт ве пад Кур скам удзель ні ча-
лі 4 міль ё ны ча ла век — вя ліз ная 

ліч ба. На жаль, 860 ты сяч сал дат 
за гі ну лі. Буй ны мі бы лі стра ты і ў 
тэх ні цы: 1,5 ты ся чы са ма лё таў, 
5 ты сяч тан каў і са ма ход ных ар-
ты ле рый скіх уста но вак, ты ся чы 
мі на мё таў. Без умоў на, ме на-
ві та пе ра мо га ў Кур скай біт ве 
і контр на ступ лен не Чыр во най 
Ар міі пры вя лі да та го, што ўжо ў 
1944 го дзе бы лі вы зва ле ны най-
больш буй ныя га ра ды і асоб ныя 
рэс пуб лі кі.

Аляк сандр ЧА ЧЫЯ, ві цэ-
прэ зі дэнт Ака дэ міі на цы я наль-
ных і са цы яль ных ад но сін Гру-
зіі, ака дэ мік Ра сій скай ака дэ міі 
са цы яль ных на вук, док тар па-
лі тыч ных на вук, пра фе сар:

— 70 га доў усё ча ла вец тва з 
на дзе яй і з за хап лен нем на зі ра-
ла за бяс пры клад ны мі па маш-
та бе, апе ра тыў ным мас тац тве і 
ге ра із ме вай ско вы мі апе ра цы я мі 
Чыр во най Ар міі, якія па кла лі па-
ча так вы зва лен ню Еў ро пы і ўся го 

све ту ад фа шысц ка га гвал ту. Ка-
лі ў 1920 — 1930-я га ды Са вец кі 
Са юз па да ваў ся ў Еў ро пе і Аме-
ры цы як ней кі цэнтр су свет на га 
зла, як ра ка вая пух лі на на це ле 
ча ла вец тва, то ўся го не каль кі га-
доў ня мец ка-фа шысц ка га пры-
гнё ту ака за ла ся да стат ко ва, каб 
по гля ды і еў ра пей цаў, і аме ры-
кан цаў па вяр ну лі ся да Са вец ка га 
Са ю за, яго ар міі як адзі най сі ле, 
здоль най вяр нуць гэ тым на ро дам 
пра ва на жыц цё і сва бо ду. Якой 
ца ной да ла ся на ша му на ро ду гэ-
тая вы зва лен чая мі сія, доб ра ве-
да юць жы ха ры Кур ска, па мя тае 
шчыль на па літ ая кроўю кур ская 
зям ля. Аб ца не Вя лі кай Пе ра мо гі 
па мя та юць і бе ла ру сы — на дзі ва 
стой кі, муж ны і ге ра іч ны на род. 
Увесь свет ве дае спа ле ную Ха-
тынь, але і яшчэ больш за 9200 
бе ла рус кіх вё сак бы лі да шчэн ту 
зні шча ны фа шысц кі мі кар ні ка мі. 
70 га доў та му вы зва лі лі Укра і-
ну. Сот ня мі ты ся ча мі жы ха роў 
за пла ціў за гэ та са вец кі на род. 
Ча го толь кі каш та ва ла фар сі-
ра ван не Дняп ра, якое па скла-
да нас ці і пра яў ле ным ге ра із ме 
на ўрад ці мае ана ла гі ў гіс то рыі: 
2,5 ты ся чы ча ла век ста лі Ге ро я мі 
Са вец ка га Са ю за толь кі за гэ тую 
апе ра цыю.

Аляк сандр КУ ТУ ЗАЎ, пра ва-
дзей ны член Ака дэ міі ва ен на-
гіс та рыч ных на вук, пра фе сар 
ка фед ры гу ма ні тар ных і са цы-
яль на-эка на міч ных дыс цып лін 

Паў ноч на-За ход ня га (Санкт-
Пе цяр бург) фі лі яла Ра сій скай 
пра ва вой ака дэ міі Мі ніс тэр ства 
юс ты цыі Ра сій скай Фе дэ ра цыі, 
док тар гіс та рыч ных на вук:

— На род сам па сту по ва зні-
шчае сваю гіс та рыч ную па мяць. 
Эле мен тар ны прык лад — бла ка-
да Ле нін гра да. Ня мец кія вой скі 
за 18 дзён па ды шлі прак тыч на 

да леп ша га аба рон ча га ру бя жа, 
а тыя 100 з ліш нім кі ла мет раў, 
якія за ста ва лі ся да го ра да, яны 
пе ра адоль ва лі на пра ця гу двух 
ме ся цаў. Ле нін град ская біт ва 
атры ма ла не ад на знач ную ацэн-
ку ў роз ны час. На Нюрн берг скім 
пра цэ се ад на го з від ных ня мец кіх 
дзея чаў спы та лі, ча му паў Бер-
лін. Ён ска заў: «Бер лін паў та му, 
што не здаў ся Ле нін град». У га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны Ле нін-
град скай біт ве на да ва лі та кую 
ж ува гу, як і біт ве пад Маск вой. 
За тым на сту піў 1949 год — і пад-
час ле нін град скай спра вы бы ло 
рэ прэ сі ра ва на ўсё кі раў ніц тва, 
якое ад ста я ла го рад. І ка лі сён ня 
па гар таць пад руч ні кі па гіс то рыі, 
мож на ўба чыць вя ліз ную коль-
касць шмат лі кіх біт ваў, толь кі не 
Ле нін град скую. А, між ін шым, у 
каст рыч ні ку 1941 го да з го ра да 
па ча лі вы во зіць усе аба рон чыя 
за во ды, на якіх, у асноў ным, пра-
ца ва лі са мі ле нін град цы. Па мяць 
аб подз ві гу і тра ге дыі бла кад на га 
Ле нін гра да заў сё ды па він на на-
тхняць нас на шмат лі кія дзе ян ні. 
І ка лі цяж ка, я заў сё ды ўспа мі наю 
сло вы ад на го ле нін град ска га гіс-
то ры ка, які на свае срод кі вы да-
ваў кні гі пра бла кад ны го рад у той 
час, ка лі кні гі Су во ра ва вы хо дзі лі 
ма са вы мі ты ра жа мі: «Ле нін град-
цы ка лек тыў на паў та ры лі подз віг 
Мат ро са ва: яны сва і мі грудзь мі 
за кры лі амб ра зу ру, якая па гра-
жа ла ўсёй кра і не».

ВЯ ЛІ КАЯ 
АЙ ЧЫН НАЯ ВАЙ НА: 

СУ ЧАС НАЕ
Ула дзі мір ЧАР НОЎ, на чаль-

нік Упраў лен ня Прэ зі дэн та Ра-
сій скай Фе дэ ра цыі па між рэ гі-
я наль ных і куль тур ных су вя зях 
з за меж ны мі кра і на мі:

— Ужо ў чац вёр ты раз мы збі-
ра ем ся ў та кім прад стаў ні чым 
скла дзе для та го, каб ад даць 
да ні ну па мя ці вя лі ка му подз ві гу 
на ро дам СССР у га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. За гэ ты час 
знач на па вя лі чы ла ся коль касць 
кра ін, якія ўдзель ні ча юць у пра цы 
фо ру му, усё больш змяс тоў най і 
на сы ча най ста но віц ца яго пра-
гра ма. Пры гэ тым па ста ян ны мі 
ве лі чы ня мі за ста юц ца глы бо кая 
па ва га і ўдзяч насць удзель ні каў 
на шых су стрэч да ве тэ ра наў — 
лю дзей, якія не ве ра год най ца ной 
ад ста я лі мір і да бі лі ся Пе ра мо гі 
над моц ным і не бяс печ ным во-
ра гам. Ве тэ ра ны па-ра ней ша му 
за ста юц ца жы вы мі пры кла да-
мі муж нас ці, сі лы і стой кас ці. 
Іх урок для ўсіх нас звя за ны з 
уні каль ным па чуц цём лок ця, ба-
я во га бра тэр ства ўсіх на ро даў 
СССР, без яко га бы ло б не маг-
чы ма прай сці шлях ад Маск вы 
да Бер лі на. Ка лі мы га во рым аб 
тым, што на шы кра і ны імк нуц-
ца да за ха ван ня і спра шчэн ня 
агуль най ду хоў най і гіс та рыч най 
пра сто ры, ра зу ме ем, што гэ та 
ўза ем нае жа дан не, якое ба зі ру-
ец ца на агуль ным ра зу мен ні гіс-
то рыі, агуль ных ге ро ях, агуль ных 
подз ві гах.

Рас ці слаў ІШЧАН КА, прэ зі-
дэнт Цэнт ра сіс тэм на га ана лі зу 
і праг на за ван ня (Укра і на):

— Дзе ян ні па дыс крэ ды та-
цыі Вя лі кай Пе ра мо гі па ча лі ся 
не ўчо ра і не па за ўчо ра. У ме-
жах ін фар ма цый най вай ны яны 
ўжо даў но вя дуц ца су праць нас 
і на шай адзі най дзяр жа вы. Зра-
зу ме ла бы ло, ка лі яна вя ла ся 
су праць СССР: роз ныя сіс тэ мы, 
ідэа ло гіі. Але Са вец ка га Са ю за 
ўжо даў но ня ма, на ўсёй пост са-
вец кай пра сто ры ка му ніс тыч ная 
ідэа ло гія не з'яў ля ец ца кі ру ю чай 
і на ват за па тра ба валь най. Тым 
не менш ін фар ма цый ная вай на 
пра цяг ва ец ца. У тым лі ку яна 

на кі ра ва на су праць Пе ра мо-
гі. Пры чым з ты мі, хто су праць 
нас гэ тую вай ну вя дзе, яе мы 
за ва ёў ва лі ра зам. На вош та? А 
для та го, каб пе ра мож ца пас ля 
вай ны атры маў для ся бе леп шы 
свет, чым да ва ен ны. Ві даць, на-
ша пры сут насць у гэ тым све це 
не зу сім за да валь няе апа не нтаў. 
А ўсё та му, што пас ля Пе ра мо-
гі на шы на ро ды аб' яд ноў ва юць 
дзве рэ чы: па-пер шае, гэ та 
рус кая мо ва; па-дру гое, на ша 
гіс то рыя — у пер шую чар гу Вя-
лі кай Пе ра мо гі. Гэ та тое, што і 
да сён няш ня га ча су ўма цоў вае 
на шы кра і ны і на ро ды як у гіс та-
рыч ным, так і ў па лі тыч ным пла-
нах. А гэ та па да ба ец ца да лё ка 
не ўсім. Лю бая ін фар ма цый ная 
вай на за кан чва ец ца фі зіч ны мі 
ме ра мі ўздзе ян ня і цал кам рэ-
аль ны мі смер ця мі. Та му, ка лі мы 
ма ем спра ву з гэ тай з'я вай, то, 
як і ў са праўд най вай не, во раг 
па ві нен быць па вер жа ны. Іна чай 
ён адо лее нас.

Кан стан цін ЯЦЭН КА, за гад-
чык ка фед ры гіс то рыі Кур-
ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ-
та, док тар гіс та рыч ных на вук, 
пра фе сар:

— Гле дзя чы на тыя па дзеі, 
якія ў апош ні час ад бы ва юц ца 
ва Укра і не, ча сам ло віш ся бе на 
дум цы, што Вя лі кая Ай чын ная 
вай на яшчэ не скон чы ла ся. Яна 
пра цяг ва ец ца, толь кі ўжо па-ін-
ша му — на по лі ідэа ла гіч ным, у 
вы гля дзе ін фар ма цый най вай-
ны. Дык што ж сён ня рас кол-
вае ўкра ін скае гра мад ства? Га-
лоў ная пры чы на — стаў лен не 
да гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. Ад на част ка ўкра ін цаў 
пра цяг вае ша на ваць яе ге ро яў 
— Каў па ка, Ка жа ду ба, дру гая 
— ге ра і зуе Бан дэ ру і Шу ке ві ча. 
Усё час цей на зі ра юц ца спро бы 
пе ра пі саць гіс то рыю вай ны. Яна 
ста но віц ца аб' ек там вост рай 
ідэа ла гіч най ба раць бы, раз ві-
ва ец ца маш таб ная фаль сі фі ка-
цыя. У пер шую чар гу на зі ра ец ца 
імк нен не пе рай на чыць ха рак тар 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. Сён-

ня мно гія аў та ры спра бу юць 
ад люст ра ваць вай ну як су тыч ку 
дзвюх та та лі тар ных ча ла ве ка не-
на віс ніц кіх сіс тэм. Дру гі кі ру нак 
фаль сі фі ка цыі ты чыц ца вы ні каў 
вай ны. Псеў да гіс то ры кі ўпэў не-
на сцвяр джа юць, што Пе ра мо-
га бы ла мар най і бес сэн соў най, 
па коль кі за яе бы ла за пла ча на 
вель мі вы со кая ца на, і яна пры-
вя ла яшчэ да боль ша га ўма ца-
ван ня та та лі тар на га са вец ка га 
рэ жы му. Па доб ных вы каз ван няў 
у су час ных пуб лі ка цы ях мож на 
су стрэць да во лі шмат.

Вік тар ГУ ШЧЫН, ды рэк тар 
Бал тый ска га цэнт ра гіс та рыч-
ных і са цы яль на-па лі тыч ных 
да сле да ван няў, кан ды дат гіс-
та рыч ных на вук (Лат вія):

— Дзяр жаў ная па лі ты ка ў 
Лат віі на кі ра ва на на тое, каб 
вы крас ліць па мяць аб Вя лі кай 
Ай чын най вай не. У пры ват нас-
ці, зу сім ня даў на па лі цыя бяс пе-
кі Лат вій скай Рэс пуб лі кі пра вя ла 
пра вер ку ў шко лах, у якіх вя дзец-
ца на ву чан не на рус кай мо ве, і 
біб лі я тэ ках дзе ля та го, каб вы-
клю чыць ву чэб ныя да па мож ні кі 
ці ін шую лі та ра ту ру, дзе вы кла-
да ец ца трак тоў ка хо ду і вы ні каў 
Дру гой су свет най вай ны, якая 
су пя рэ чыць дзяр жаў най па лі ты-
цы. У нас ад клю чы лі тэ ле ка нал 
«РТР», дзе транс лі ру юц ца да-
ку мен таль ныя кі на стуж кі, у тым 
лі ку пра Вя лі кую Ай чын ную вай-
ну. Шко ла з'яў ля ец ца за кры тай 
уста но вай, і, акра мя дзяр жаў най 
пра па ган ды, ні я кі ін шы пункт гле-
джан ня сю ды тра піць не мо жа. 
На ват ве тэ ра нам Вя лі кай Ай чын-
най вай ны за ба ро не ны су стрэ чы 
са школь ні ка мі. Мі ніс тэр ства аду-
ка цыі і на ву кі ўво гу ле пры ня ло 
за гад, які за ба ра няе пе рад Днём 
Пе ра мо гі школь ні кам і на стаў ні-
кам на вед ваць ме ра пры ем ствы, 
пры све ча ныя свят ка ван ню 9 Мая, 
па гра жа ю чы пэў ны мі па ка ран ня-
мі за не па слу шэн ства. Для нас 
гэ та над звы чай вост рая праб ле-
ма. У баях за тую ж Ял га ву 82 
ча ла ве кі атры ма лі зван не Ге роя 
Са вец ка га Са ю за. Толь кі з кож-
ным го дам на ша дзей насць па 
фар мі ра ван ні па лі ты кі гіс та рыч-
най па мя ці, па за ха ван ні праўды  
аб Вя лі кай Ай чын най вай не су-
ты ка ец ца з усё больш жорст кім 
су праць дзе ян нем з бо ку Лат віі. 
Лі та раль на на днях прай шла ін-
фар ма цыя, што на шы ўла ды раз-
гляд ва юць ге ор гі еў скую стуж ку 
як сім вал за хоп ні каў, а ў той жа 
час у кніж ных кра мах у шы ро кім 
до сту пе пра да юц ца што дзён ні кі 
і ка лен да ры з на цысц кай сім во-
лі кай. Ужо вы рас ла но вае па ка-
лен не ла ты шоў, якое з ня на віс цю 
ста вяц ца да Ра сіі, да Пе ра мо гі 
са вец ка га праўды ў Вя лі кай Ай-
чын най вай не, якія лі чаць, што 
пры на цыс тах Лат вія жы ла лепш, 
чым пры са вец кай ула дзе. Тое, 
што сён ня на зі ра ец ца ва Укра і не, 
у нас ад бы ло ся яшчэ ра ней. Але 
ка лі ця пер на сі ту а цыі ва Укра і не 
скан цэнт ра ва на ўва га прак тыч на 
ўся го све ту, то ад нас, з са мых 
роз ных пры чын, амаль усе ад-
вяр ну лі ся.

ВЯ ЛІ КАЯ 
АЙ ЧЫН НАЯ ВАЙ НА: 

ПА МЯЦЬ І БУ ДУ ЧЫ НЯ
Іс ма іл АГА КІ ШЫ ЕЎ, да цэнт 

гіс та рыч на га фа куль тэ та МДУ 
імя М.В. Ла ма но са ва:

— Як сён ня вы кла да ец ца гіс-
то рыя Вя лі кай Ай чын най вай ны 
ў ся рэд няй шко ле? Аб той жа 
Кур скай ці Ста лін град скай біт-
вах у пад руч ні ках на пі са на ўся го 
не каль кі рад коў. У той жа час 
як ро ля не ка то рых кра ін Еў ро пы 
ў Вя лі кай Пе ра мо зе пе ра ацэнь-
ва ец ца. Та кім чы нам ства рыў ся 
ва ку ум, у якім вы рас ла но вае 
па ка лен не. Як маг чы ма, што 
ў кра і не, якая пе ра маг ла ў той 
стра шэн най вай не, мо ладзь на-
сі ла адзен не з ня мец кай свас-
ты кай і кры ча ла: «Хай Гіт лер!»? 
Пры гэ тым бі ла ве тэ ра наў, дзя-
цей тых, хто ва я ваў у га ды Вя-
лі кай Ай чын най вай ны. Ду маю, 
каб тыя, хто зма гаў ся су праць 
Гіт ле ра, у ад ным ако пе дзе ля-
чы ся апош ні мі па тро на мі і глыт-
ком ва ды, ве да лі б, як бу дуць 
па во дзіць ся бе іх праў ну кі, ні-
ко лі б не па ве ры лі ў гэ та. Нам 
аба вяз ко ва па трэб на вяр нуц ца 
да гіс та рыч най па мя ці, па чаць 
па ва жаць сва іх прод каў і тыя 
каш тоў нас ці, на асно ве якіх нас 
вы ха ва лі. Не трэ ба пры дум ляць 
но вую гіс то рыю: яна ўжо ёсць. 
За ста ец ца толь кі яе па мя таць 
і бе раг чы.

Аляк сандр ЧА ЧЫЯ, ві цэ-
прэ зі дэнт Ака дэ міі на цы я-
наль ных і са цы яль ных ад но-
сін Гру зіі, ака дэ мік Ра сій скай 
ака дэ міі са цы яль ных на вук, 
док тар па лі тыч ных на вук, пра-
фе сар:

— Сён ня фар мі ру ец ца, ста но-
віц ца са цы яль на ак тыў ным ужо 
чац вёр тае пас ля ва ен нае па ка-
лен не. Ме на ві та яму прый дзец ца 
вы бі раць, якім бу дзе да лей шы 
шлях раз віц ця на шых на ро даў. 
Па ша ны, сла вы, доб лес ці, пра-
цы, па тры я тыз му, спра вяд лі вас-
ці і праў ды, якім быў шлях ге ро-
яў Вя лі кай Ай чын най? Ці шлях 
гань бы, пра даж нас ці, раб скай 
па кор лі вас ці, мал пі на га пе рай-
ман ня за меж нас ці? На пра ця гу 
25 га доў пе ра мо гі і да сяг нен ні 
са вец ка га на ро да пры ні жа лі ся, 

аплёў ва лі ся, аб га вор ва лі ся. Тэ-
ле ба чан не, ра дыё, прэ са, мас-
тац кая лі та ра ту ра, кі на філь мы, 
тэ ат раль ныя па ста ноў кі — усё 
бы ло на кі ра ва на дзе ля та го, 
каб вы тру ціць па мяць аб ве лі-
чы і сла ве, ука ра ніць ня на вісць 
і па гар ду да мі ну ла га, вы ка ра-
ніць та кія па няц ці, як па тры я-
тызм, па ва гу да па мя ці прод каў. 
І што мы ма ем у вы ні ку? Тое, 
што пас ля 70 га доў вы зва лен-
ня Укра і ны ве тэ ра ны ма юць 
пра ва за да цца пы тан нем: «Мы 
вы зва лі лі Укра і ну ад ня мец ка-
га фа шыз му. А ці вы зва лі лі мы 
яе ад фа шыз му ўво гу ле?» Што 
мы ма ем у ін шых пост са вец кіх 
рэс пуб лі ках? Амаль усю ды Вя-
лі кая Ай чын ная вай на знік ла з 
вы ка ры стан ня — ста ла Дру гой 
су свет най. У Гру зіі і Пры бал-
ты цы іс ну юць му зеі аку па цыі. 
Пры чым не ня мец ка-фа шысц-
кай, а са вец кай! Ва Укра і не, у 
Мал до ве, Эс то ніі мар шы ру юць 
эсэ саў цы, а па ра ды ў го нар Дня 
Пе ра мо гі ўво гу ле за ба ро не ны. 
Гру зі ны ру шаць пом нік Ста лі ну, 
уз ры ва юць ме ма ры ял за гі ну лым 
у га ды Вя лі кай Ай чын най вай-
ны. Амаль усю ды ў афі цый най 
пра па ган дзе Ра сія — гіс та рыч ны 
во раг, а Еў ро па і Аме ры ка, якіх 
ні хто ні ко лі з на шых прод каў у 
во чы не ба чыў, — гіс та рыч ныя 
сяб ры. Ад сюль вы сно ва: на шы 
баць кі і дзя ды, якія ва я ва лі з Ра-
сі яй, да па ма га лі во ра гу ва я ваць 
су праць сяб роў. Га лоў ная мэ та 
та кой пра па ган ды — па зба віць 
на ро ды агуль най гіс та рыч най 
асно вы і су мес на га су іс на ван-
ня. І ка лі мы ра зам не аба ро нім 
на шу агуль ную гіс то рыю, то яе 
не бу дзе ка му аба ра няць. Ка лі 
Ра сія не ад ста іць праў ду аб Вя лі-
кай Ай чын най вай не, то бу ду чыя 
па ка лен ні і ве даць не бу дуць пра 
Вя лі кую Пе ра мо гу. А так быць 
не па він на.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
Фо та аў та ра.

Мінск — Курск — Мінск.

ПЕ РА МО ГА — АД НА НА ЎСІХ
У Кур ску са бра лі ся ве тэ ра ны з большасці бы лых рэс пуб лік СССР
На пя рэ дад ні Дня Пе ра мо гі ў го ра дзе во ін скай сла вы 
Кур ску ад быў ся ІV між на род ны гіс то ры ка-куль тур ны 
фо рум «Вя лі кая Пе ра мо га, зда бы тая адзін ствам: 
да 70-год дзя вы зва лен ня Укра і ны і Бе ла ру сі ад 
фа шыз му». Сім ва ліч на, што ме на ві та сю ды, дзе ў 
га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны іш лі най больш жорст кія 
баі і вы ра шаў ся да лей шы лёс ма гут най дзяр жа вы, 
з'е ха лі ся прад стаў ні кі 21 дэ ле га цыі з кра ін СНД, Гру зіі, 
Пры бал ты кі, Аб ха зіі і Паўд нё вай Асе ціі — упер шы ню 
за гіс то рыю фо ру му пост са вец кая пра сто ра бы ла 
прад стаў ле на поў нас цю.

У той дзень, ка лі пра во дзіў ся фо рум, Са вет 
Фе дэ ра цыі Фе дэ раль на га Схо ду Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі як раз га ла са ваў за пры няц це за ко на, 
які б аб' яў ляў пра па ган ду і ге ра і за цыю на цыз му 
кры мі наль ным зла чын ствам. На пры кан цы 
ме ра пры ем ства ста ла вя до ма, што за кон быў 
адоб ра ны і пры ня ты. Сён ня ў Ра сіі за рэ абі лі та цыю 
фа шыз му і фаль сі фі ка цыю па дзей Вя лі кай 
Ай чын най вай ны па гра жае да 5 га доў зня во лен ня.

2015 год аб' яў ле ны 
го дам ве тэ ра наў Вя лі кай 
Ай чын най вай ны ў 
кра і нах СНД.

Пад час цы ры мо ніі ўскла дан ня кве так да Ме ма ры я ла ў го нар за гі ну лых у га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Ме ма ры ял у го нар за гі ну лых 
у га ды Вя лі кай Ай чын най 
вай ны — мес ца-сім вал 
для жы ха роў го ра да 
во ін скай сла вы.

Свя та, пры све ча нае Дню Пе ра мо гі, ва 
ўні вер сі тэ це ла дзіц ца ўжо не пер шы год, і 
сё ле та так са ма прай шло па тра ды цый най 
пра гра ме.

«Кож ны год мы за пра ша ем да ся бе ве тэ-
ра наў Каст рыч ніц ка га ра ё на, ла дзім для іх 
кан цэрт, уру ча ем па да рун кі. Са ма му ста рэй-
ша му на ша му гос цю 96 га доў», — па ве да мі ла 
вы ка наў ца аба вяз каў на чаль ні ка ад дзе ла 
вы ха ваў чай ра бо ты Вік то рыя СА ЦЭ ВІЧ.

На жаль, з кож ным го дам усё менш ве тэ-
ра наў за ста ец ца по бач з на мі, і тым боль шую 
каш тоў насць на бы ва юць па доб ныя су стрэ-
чы па між ты мі, хто ры зы ка ваў сва ім жыц цём 
дзе ля мі ру, і ты мі, ка му гэ ты мір ума цоў ваць. 
Ад зна чыў гэ та і рэк тар уні вер сі тэ та, док тар 
юры дыч ных на вук, пра фе сар, ге не рал-ма-
ёр Ста ні слаў КНЯ ЗЕЎ. «Так пры ем на ба чыць 
у за ле на шых ма ла дых та ле на ві тых сту дэн таў! 
Па куль ёсць ма ла досць, жыц цё не спы ня ец-
ца, — ска заў ён пад час свя точ на га кан цэр та. 
— Тыя, хто на ра дзіў ся пас ля вай ны, ве да юць 
ця жар ва ен ных га доў па рас ка зах. Ад нак мне 
да вя ло ся два га ды ад ва я ваць у Аф га ні ста не, 
і я ма гу мер ка ваць пра тое, што та кое вай на. 
І як бы ха це ла ся, каб больш ні я кіх вой наў не 
бы ло ў све це!»

Вай на яшчэ не га то ва знік нуць з ча ла ве чай 
па мя ці, і та му, каб больш не паў та ры лі ся тыя 
страш ныя га ды, свя та Вя лі кай Пе ра мо гі так 
кла пат лі ва пе рад аец ца з па ка лен ня ў па ка-
лен не. За про ша ныя на ме ра пры ем ства ве тэ-
ра ны не ўтой ва лі сва іх эмо цый і спа дзя ван няў 
на мір ную бу ду чы ню. «Я ад чу ваю го нар і за да-
валь нен не ад сён няш няй су стрэ чы. Так пры-
ем на, што ў гэ тай за ле са бра ла ся мо ладзь, і 

так доб ра, што вы не ве да лі цяж кас ці і жорст-
кас ці вай ны», — пра мо віў ве тэ ран Вя лі кай 
Ай чын най Ула дзі мір Ся мё на віч МІ РОШ НІ-
КАЎ і рас па вёў пра не ка то рыя па дзеі, якія яму 
да вя ло ся пе ра жыць, аба ра ня ю чы Ра дзі му.

Тыя, хто пры нёс на на шу зям лю Пе ра мо гу, 
па він ша ва лі пры сут ных са свя там, і ўслед за 
ве тэ ра нам Га лі най Ры го раў най КАС ПЯ РО-
ВІЧ уся за ла пад ха пі ла зна ка мі тую «Ка цю шу». 
Гле дзя чы, з якой ба дзё рас цю і за до рам гэ тая 
ге ра іч ная жан чы на за вя ла ад ну з га лоў ных пе-
сень Пе ра мо гі, ста ла зра зу ме ла, ча му во раг не 
змог зла маць дух са вец кіх аба рон цаў.

Між тым і сту дэн ты ўні вер сі тэ та не ад ста-
ва лі ад па чэс ных гас цей і па да ры лі ім мност ва 
эмо цый і слё зы ра дас ці, якіх па жы лыя лю дзі 
не ўтой ва лі. На пра ця гу га дзі ны ў вы ка нан-
ні сту дэн таў гу ча лі пес ні — ва ен ных га доў і 
су час ныя, а па ры, што за кру жы лі ся ў «Вы-
пад ко вым валь се», па-са праўд на му аху та лі 
гле да чоў ат мас фе рай Дня Пе ра мо гі, у якой 
— жур ба і ня згас лае, як Веч ны агонь, спа-
дзя ван не.

Пас ля кан цэр та ўсіх за пра сі лі на ву лі цу, 
дзе ўжо ста я ла па ля вая кух ня з сал дац кай 
ка шай і са лод кай гар ба тай — тра ды цый на 
гэ тыя стра вы, якія ўжо на бы лі сім ва ліч насць, 
да свя та га туе ад на з мін скіх вай ско вых час-
цей. Па каш та ва ла той раз ва рыс тай грэч кі і 
я. Але што ма гу ска заць, акра мя як ад зна-
чыць цу доў ныя сма ка выя якас ці? А вось Га-
лі на Ры го раў на ўсклік ну ла: «Што вы, гэ та ж 
на ша ка ша!» Ба дай, гэ та най леп шая і са мая 
кра са моў ная ха рак та рыс ты ка.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК. Фо та аў та ра

�

Свя та па ка лен няўСвя та па ка лен няў  ��

«ПА КУЛЬ ЁСЦЬ МА ЛА ДОСЦЬ, 
ЖЫЦ ЦЁ НЕ СПЫ НЯ ЕЦ ЦА»

Ура чыс тасць і цеп лы ня, ве ліч і ка мер-
насць, ра дасць і сму так — па да ец ца, та кія 
не су мя шчаль ныя су праць лег лас ці па на ва лі 
ў ак та вай за ле Між на род на га ўні вер сі тэ та 

«МІП СА». Зрэш ты, як жа іна чай, бо та кі мі ж 
не су мя шчаль ны мі бы лі пра га ма ла до га жыц-
ця і смер та нос ная вай на, па мяць ге ро яў якой 
уз гад ва лі ў на ву чаль най уста но ве.

Рэк тар уні вер сі тэ та Ста ні слаў Кня зеў (у цэнт ры) 
ра зам з ве тэ ра на мі Каст рыч ніц ка га ра ё на Мін ска.

Без тэр мі ну даў нас ціБез тэр мі ну даў нас ці  ��

УЗ НА ГА РО ДУ ЎРУ ЧЫ ЛІ 
ПРАЗ 70 ГА ДОЎ
Ме даль «За ад ва гу» гвар дыі сяр жан та 
Іва на Са му сен кі ўру чы лі яго сва я кам

У Го мель скім рай вы кан ка ме рас ка за лі, што ўзна га ро ду знай шлі мі-
ну лай во сен ню ў Но ва са коль ніц кім ра ё не Пскоў скай воб лас ці чле ны 
по шу ка ва га атра да «Вы шы ня». Па ну ма ры на рэ вер се ва лан цё ры праз 
ар хіў Мі на ба ро ны Ра сіі вы зна чы лі ўла даль ні ка, жы ха ра Го мель шчы ны 
Іва на Пят ро ві ча Са му сен ку.

Ён быў пры зва ны на 
фронт у 1941 го дзе. У 
1942-м су вя зіста мі-
на мёт на га пал ка ўз-
на га ро дзілі ме да лём 
«За ад ва гу». Да жыць 
да Пе ра мо гі Іва ну не 
да вя ло ся: у 1944-м ён 
за гі нуў і быў па ха ва-
ны ў брац кай ма гі ле 
ка ля вёс кі Лу кі но Но-
ва са коль ніц ка га ра ё-
на. Го мель скія ка ле гі 
ра сій скіх по шу ка ві каў 
з ва ен на-па тры я тыч-
на га клу ба «Го нар» 
па за штат на га цэнт ра 
па тры я тыч на га вы ха-
ван ня і за ня тас ці мо ла дзі пры в/ч 5525 да па маг лі знай сці сва я коў Іва на 
Са му сен кі. Ме даль уру чы лі стры еч най сяст ры чыр во на ар мей ца Га лі не Ула-
дын ца вай пад час мі тын гу, што ад быў ся ў вёс цы Клі маў ка Пры быт каў ска га 
сель са ве та — ка ля ме ма ры я ла жы ха рам, якія за гі ну лі ў га ды Вя лі кай Ай чын-
най вай ны. Зям лю з мес ца па ха ван ня ге роя пад сы па лі ў ма гі лу яго баць коў. 
По тым бы ла ад слу жа на па ні хі да. А ме даль «За ад ва гу» з гэ та га ча су бу дзе 
за хоў вац ца ў му зеі Клі маў скай ся рэд няй шко лы.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ
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Кі раў нік клу ба «Го нар» Юнус Рах ма таў уру чае стры еч най Кі раў нік клу ба «Го нар» Юнус Рах ма таў уру чае стры еч най 
сяст ры бе ла ру са Га лі не Ула дын ца вай сяст ры бе ла ру са Га лі не Ула дын ца вай 
ме даль і кап су лу з зям лёй.ме даль і кап су лу з зям лёй.


