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Ла гой ская вёс ка 
Тхар ні ца заў сё ды 
вы лу ча ла ся сва ёй 
не звы чай най наз-
вай. Толь кі сён ня на 
са май пад ра бяз най 
геа гра фіч най кар це 
яе не зной дзеш. А 
ўсё та му, што ў га-
ды Вя лі кай Ай чын-
най вай ны вёс ка 
знік ла з тва ру зям-
лі. Але за ста ла ся 
па мяць: на мес-
цы гі бе лі жы ха роў 
Тхар ні цы ўста ля ва-
ны пом нік.

Кож ны год у кан цы 
мая на ўгод кі гі бе лі вёс кі 
сю ды пры хо дзяць лю дзі з 
квет ка мі. Што раз імк нец ца 
сю ды пры ехаць і ар га ні за ваць дзень па мя ці 
адзін з не шмат лі кіх аца ле лых та ды жы ха роў 
вёс кі Аляк сандр Ма ту се віч — апош ні свед-
ка тра ге дыі, якая ад бы ла ся ў вёс цы Тхар ні ца 
30 мая 1943 го да. Та ды ў аг ні за гі ну лі 43 жы ха-
ры. Яму бы ло 13 га доў.

З Аляк санд рам Сяр ге е ві чам мы су стрэ лі ся 
ў яго мін скай ква тэ ры. Ад чу ва ла ся, што ўспа мі-
наць яму пра тыя па дзеі ня лёг ка, як быц цам із ноў 
прый шло ся пе ра жыць той дзень. Вось што ён ска-
заў пра су стрэ чы: «На пя рэ дад ні я па гля дзеў кні гі 
і ін шыя ма тэ ры я лы, ус па мі наў, а ўна чы пры сніў 
ма му, яна ўжо вель мі даў но мне не сні ла ся...». 
Мне па ду ма ла ся: вось як бы вае, за гі ну лая та ды 
ма ма прый шла да свай го сы на ў сне, як быц цам 
жа да ла штось ці пад ка заць, да па маг чы ад на віць 
па дзеі та го дня і пад тры маць у хва лю ю чы мо мант, 
бо та ды, у тую ра ні цу, ма ці фак тыч на вы ра та ва ла 
яго ад жу дас най до лі ад на вяс коў цаў.

— Пер шы раз кар ні кі з'я ві лі ся ў вёс цы 
28 мая 1943 го да, у пят ні цу ве ча рам, — ус па мі-
нае Аляк сандр Ма ту се віч. — Акру жы лі вёс ку, 
а боль шасць лю дзей та ды ў по лі бы лі. Яны 
па гля дзе лі, што ма ла лю дзей у вёс цы, па на-
бі ра лі яек, па ха па лі ку рэй, сві ней, па гру зі лі ў 
ма шы ны і раз' еха лі ся. Пе ра па лох у вёс цы быў 
най стра шэн ны, та му што пе рад гэ тым па лі лі 
ін шыя вёс кі. Страх та кі аха піў, што ўсе з пят ні-
цы на су бо ту на ча ва лі ў ле се. У Аст ра шыц кім 
Га рад ку слу жыў зна ё мы па лі цай, да яго па сла лі 

ў раз вед ку лю дзей. Ён ім 
ска заў, што ўсё нар маль-
на, каб вяр та лі ся да ха ты. І 
з су бо ты на ня дзе лю людзі 
вяр ну лі ся на зад.

У вёс цы — 18 хат. Не 
ўсе бы лі до ма: ад ны раз'-
еха лі ся, дру гіх нем цы па-
за бі ра лі. За бра лі і род на га 
бра та Аляк санд ра Сяр ге е-
ві ча: ён у Сця пян цы, у Мін-
ску, ка паў ако пы, тран шэі. 
По тым тра піў у пар ты за ны, 
у атрад Ка зан ца ва. У вёс-
цы ха та Ма ту се ві чаў ста я-
ла апош няй, блі жэй да ле-
су. У сям'і — баць ка, ма ці, 
сяст ра Лі да, брат Ге на і ён, 
Аляк сандр.

— Ко ней, як звы чай на 
ра ней бы ло, уна чы тры ма лі 

на лу зе і дзя жу ры лі ка ля іх, 
— рас каз вае свед ка. — Ся род дзя жур ных у тую 
ноч ад на шай сям'і быў я. Ра ні цай я прый шоў 
дзесь ці га дзі ны ў тры да ха ты, лёг спаць, і рап-
там ка ля пя ці ра ні цы чую, як ма ці кры чыць. Яна 
спяк ла яеч ню і на ста ле па ста ві ла (по тым пас ля 
па жа ру ўсё гэ та бы ло ві даць). Баць ка з сяст рой 
Лі дай пай шлі ў пу ню рых та ваць для ка ро вы 
сеч ку і яшчэ штось ці ра біць. Рап там азір ну лі ся 
і ўба чы лі, што з про ці лег ла га бо ку нем цы ідуць, 
у не ка то рых мес цах уста лёў ва юць ку ля мё ты. І 
тут ужо лю дзі іх уба чы лі і, хто мог, ста лі ўця каць. 
Вы ра та ва лі ся і мае баць ка з сяст рой.

Аляк санд ра Сяр ге е ві ча пад ня ла ма ці. На кі-
нуў на пле чы ка жу шок — і ў брам ку. У мет рах 
шас ці дзе ся ці ад нем цаў бег! За стаў ся жы вым: 
у іх бы ла ка ман да па адзі ноч ках не стра ляць, 
каб не спу жаць ас тат ніх жы ха роў вёс кі. Пры-
бег аж но ў вёс ку Ключ ні кі, дзе жы лі яго род ны 
дзядзь ка, дзед і ба бу ля. Там ад ра зу пад ня ўся 
шум, і ўсе жы ха ры ўцяк лі ў лес. А яму ска за лі 
іс ці ў Кар ба чоў ку, дзе жы ла род ная цёт ка На-
тал ля. У гэ тай вёс цы ўвесь час бы ва лі пар ты-
за ны, і яна бы ла з імі звя за на. Прый шоў да іх, 
ка ля сцен кі ха ты сеў і ўба чыў, як праз рэч ку 
клу бы ды му з яго вёс кі ідуць — за па лі лі ўсё. 
Уба чыў шы гэ та, усе ўцяк лі ў лес.

— Да ве ча ра знай шлі ся баць ка з сяст рой, і 
мы з баць кам уве ча ры пай шлі ў вёс ку, — рас-
каз вае ён. — У маі свет ла бы ло, пер шая ха та 
— на ша. Мы да яе па ды шлі — ко мі ны ста я лі, як 

у Ха ты ні ця пер, усё ды мі ла ся яшчэ. Ні ко га ні дзе 
не бы ло. Ба чу, стол ста іць, а на ім — па тэль ня з 
яеч няй, якую ма ці мне пры га та ва ла... Ка лі па ды-
шлі да кал гас на га хля ва, які ста яў па ся рэ дзі не 
вёс кі, уба чы лі, як да га ра юць тру пы. У за ка па най 
скры ні, у якой ха ва лі ўсё ад нем цаў і ад бан-
ды таў, узя лі ві лы, рыд лёў ку і пай шлі шу каць 
астан кі род ных. Ма ці знай шлі па чэ ра пе, пад па-
хай уба чы лі ня спа ле ны ка ва ла чак су кен кі: та кая 
ак са міт ная ў яе бы ла, у га ро шак. По тым знай шлі 
дзе да, ба бу і Іва на, род на га бра та баць кі.

Яны жы лі ра зам: дзед, ба ба, Іван з жон кай 
Мар' яй і два і мі дзець мі — хлоп чы кам і дзяў-
чын кай.

— У прас ці ны па кла лі па га рэ лыя кос ці, чэ-
ра пы і па нес лі ха ваць, — пра цяг вае Аляк сандр 
Сяр ге е віч. — Там бя рэз нік быў, мет раў дзвес це 
ад гэ та га мес ца. Ка лі мы ту ды іш лі, рап там з 
хмыз ня ку вы гляд вае га ла ва жан чы ны, уся ў 
кры ві. Гэ та бы ла цёт ка Мар'я, жон ка Іва на. Ка-
лі мы па ды шлі да яе, яна за га ва ры ла з на мі. Я 
хут ка па бег у Мят лі чы на, дзе жы лі яе баць кі. 
Яны ар га ні за ва лі воз, каб пе ра вез ці яе ў пар ты-
зан скі атрад. Толь кі не змаг лі: вель мі трэс ла, а 

яна бы ла па ра не на ў га ла ву, ра на бы ла вель мі 
цяж кая. Зра бі лі з дзвюх ты чак на сіл кі і нес лі яе. 
У пар ты за нах цёт ку Мар'ю і вы ле чы лі. У атра-
дзе быў хі рург, які зра біў ёй апе ра цыю. Пас ля 
вай ны яна доў га жы ла ў Мін ску.

Цёт ка Мар'я як жы вая свед ка тра ге дыі пас ля 
вы сту па ла ў Мін ску на су до вым пра цэ се над 
нем ца мі. Яна і рас ка за ла ў пад ра бяз нас цях 
пра тое, што ад бы ло ся ў вёс цы Тхар ні ца пас ля 
акру жэн ня. Спа чат ку са гна лі ўсіх на кал гас-
ны двор, па са дзі лі на се на жа ці ка ля ра чул кі. 
Ад туль ад во дзі лі па дзе сяць у кал гас ны хлеў 
і рас стрэль ва лі.  Пас ля аб лі лі хлеў бен зі нам і 
пад па лі лі. Там па ло ва яшчэ жы вых бы ло...

Цёт ка Мар'я тры ма ла ма ло га сы на на ру ках. 
Ка лі ў іх стрэ лі лі з аў та ма та, хлоп чы ка за бі лі, а ёй 
ку ля тра пі ла ў га ла ву, і кры вёй за лі ло твар. Ачу ня-
ла ў ад ры не, ка лі тая га рэ ла. Жан чы на яна бы ла 
моц ная, пра ца ва ла ў кал га се. Ра ней пад мур кі 
ў вёс ках ра бі лі з ка мя нёў, і вось яна ўпер ла ся 
на га мі ў адзін ка мень, па ча ла пхаць і вы пхну ла 
яго вон кі. По тым у гэ тую шчы лі ну вы лез ла і да-
па ўзла да ямы, дзе кал гас ны склеп быў, і ў гэ ту 
яму зва лі ла ся. Бы ло го ра ча ад па жа ру, але яна 
вы тры ва ла. А ка лі ўжо ўсё зга рэ ла, пе ра па ўзла 
ў куст шып шы ны. Там яе і знай шлі.

Аляк сандр Сяр ге е віч па мя тае, як ха ва лі ў 
бя рэз ні ку астан кі род ных: дзе да, ба бы, ма ці. 
Там жа, у бя рэз ні ку, зра бі лі ма гіл кі. Пас ля ўся-
го пе ра жы та га пай шлі з баць кам у пар ты зан скі 
атрад, бы лі ў раз ведг ру пе ма ё ра Ка зан ца ва.

Пас ля вай ны Аляк сандр Ма ту се віч жыў у 
вёс цы Ключ ні кі, у сва я коў ма ці. Скон чыў афі-
цэр скую шко лу, слу жыў у ар міі на Чу кот цы. 
По тым вяр нуў ся ў Мінск і пай шоў пра ца ваць 
на ра ды я тар ны за вод, дзе яго вы бра лі кам-
сор гам за во да. Пра ца ваў у гар ка ме кам са мо-
ла, уз на чаль ваў ар га ні за цый ны ад дзел. За тым 
скон чыў уні верс ітэт і пра цяг лы час пра ца ваў 
на кі раў ні чых па са дах у са вец кіх і праф са юз-
ных ор га нах, у Мі ніс тэр стве ганд лю рэс пуб лі кі. 
Уз на га ро джа ны ор дэ нам Ай чын най вай ны ІІ 
сту пе ні, шмат лі кі мі ме да ля мі, Га на ро вай гра-
ма тай Вяр хоў на га Са ве та БССР, га на ро вы мі 
гра ма та мі пар тый ных і са вец кіх ор га наў.

Шмат цяж кас цяў пе ра жыў у сва ім жыц-
ці Аляк сандр Сяр ге е віч, але ўсю ды і заў сё ды 
пра ца ваў сум лен на. Яго па ва жа лі, ша на ва лі 
яго ве ды і ўмен не. Прай шло шмат га доў з тых 
ча соў, а мі ну лае на гад вае яму пра род ную вёс-
ку, якой ужо ня ма, але па мяць пра яе па він на 
за стац ца ў гіс то рыі на ша га краю.

Аляк сандр ПАЎ ЛЮ КО ВІЧ, г. Мінск.

На ву ко ва-прак тыч ная кан фе-
рэн цыя «Ак ту аль ныя праб-
ле мы бу даў ніц тва і раз віц ця 
Са юз най дзяр жа вы», пры све-
ча ная 70-год дзю вы зва лен ня 
Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц-
кіх за хоп ні каў, за вяр шы ла ся ў 
Мін ску. На пра ця гу трох дзён 
на ву коў цы-гіс то ры кі, вай скоў-
цы, гра мад скія дзея чы, пісь-
мен ні кі і жур на ліс ты з Бе ла ру-
сі і Ра сіі аб мяр коў ва лі са мыя 
роз ныя пы тан ні, якія ты чац-
ца па дзей Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, за ха ван ня праў ды гіс-
то рыі і не да пу шчэн ня фаль сі-
фі ка цый. Най больш слуш ныя 
і ці ка выя вы каз ван ні — на ста-
рон ках «Звяз ды».

Ва ле рый ГАЙ ДУ КЕ ВІЧ, стар-
шы ня ка мі сіі Пар ла менц ка га схо ду 
Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі па бяс пе цы, 
аба ро не і ба раць бе са зла чын ства-
мі, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
па на цы я наль най бяс пе цы Па ла-
ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду:

— 70-год дзе Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай-
чын най вай не і 70-год дзе вы зва лен ня 
Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп-
ні каў — над звы чай важ ныя і са праў-
ды зна мя наль ныя да ты для дзяр жаў 
— удзель ніц Са юз най дзяр жа вы. За-
ва я ва ная ў той вай не пе ра мо га заў сё-
ды бу дзе аб' яд ноў ваць, гур та ваць на-
шы брац кія на ро ды і на шы дзяр жа вы. 
Агуль ная гіс то рыя, агуль ная па мяць аб 
ба я вым бра тэр стве, ге ра із ме баць коў і 
дзя доў, якія ва я ва лі за сва бо ду і не за-
леж насць Ра дзі мы, — ма гут ны фун да-
мент на шай бу ду чы ні.

Ле а нід СЛУЦ КІ, член ка мі сіі 
Пар ла менц ка га схо ду па ін фар-

ма цый най па лі ты цы, стар шы ня 
ка мі тэ та Дзяр жаў най Ду мы Ра сіі 
па спра вах СНД, еў ра зій скай ін тэ-
гра цыі і су вя зях з су ай чын ні ка мі, 
стар шы ня На ву ко ва-кан суль та-
цый на га са ве та Пар ла менц ка га 
схо ду Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі:

— Сён ня, ка лі мы ста но вім ся свед-
ка мі раз гу лу ва Укра і не неа на цыз му, 
над звы чай ак ту аль най ста но віц ца тэ-
ма су праць дзе ян ня фа шыз му. Та му 
ні ко лі не стра ціць важ нас ці бра тэр-
скае адзін ства, бу дзе гэ та мір ны час 
ці ва ен ны. Зна мя наль ным з'яў ля ец ца 
той факт, што са бра лі ся мы ме на ві-
та ў Мін ску, ста лі цы Бе ла ру сі, якая ў 
га ды вай ны стра ці ла кож на га трэ ця га 
жы ха ра і ўнес ла ка ла саль ны ўклад у 
на шу агуль ную Пе ра мо гу. Сім ва ліч на 
і тое, што кан фе рэн цыя пра хо дзіць у 
На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі: мы 
вый гра лі вай ну не толь кі збро яй, а і сі-
лай ду ху, дум кі, упэў не нас ці. Вя до мае 
вы каз ван не Аляк санд ра Не ўска га «Не 
ў сі ле Бог, а ў праў дзе!» у поў най ме ры 
ад люст роў вае тое, што ад чу ва лі вай-
скоў цы Чыр во най ар міі, на шы баць кі і 
дзя ды, увесь са вец кі на род у тыя га ды. 
По пел той вай ны заў сё ды бу дзе сту-
каць у на шых сэр цах. І спра ва на ша га 
го на ру, каб у сэр цах на ступ ных па ка-
лен няў ён сту каў не з мен шай сі лай.

Леў КРЫШ ТА ПО ВІЧ, на мес нік 
ды рэк та ра Ін фар ма цый на-ана лі-
тыч на га цэнт ра пры Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

— Гіс то рыя пар ты зан ска га ру ху ў 
Бе ла ру сі яшчэ не атры ма ла свай го 
адэ кват на га асвят лен ня з пунк ту гле-
джан ня ра зу мен ня глы бо ка га сэн су 
на цы я наль на й вы зва лен чай плыні ў 
га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны. Не да 
кан ца рас кры та і яго зна чэн не. Ужо 
28 чэр ве ня 1941 го да атрад Ва сі ля Кар-

жа пры няў бой з фа шыс та мі. Фак тыч на 
гэ та быў пер шы пар ты зан скі бой ва ўсёй 
Дру гой су свет най вай не. Хі ба гэ та не 
пра ява глы бо ка га сэн су су пра ці ўлення 
і вя лі ка га сім ва ліз му? Па доб ныя пар ты-
зан скія атра ды ства ра лі ся ў ін шых ра-
ё нах рэс пуб лі кі, якія так са ма ўсту па лі ў 
су тыч ку з агрэ са рам. Мож на ка заць аб 
тым, што пар ты зан скі рух вы рас з бе ла-
рус кай на цы я наль най са ма свя до мас ці. 
На на шай тэ ры то рыі ма са ва ства ра лі-
ся пар ты зан скія зо ны — ра ё ны, якія 
цал кам кант ра ля ва лі ся пар ты за на мі і 
бы лі не да ступ ныя для за хоп ні каў. Усе 
раз мо вы аб тым, што на ша тэ ры то рыя 
бы ла цал кам аку па ва най, абвяргаюцца 
фактамі. Ме на ві та дзя ку ю чы пар ты зан-
скім зо нам быў вы ра та ва ны ге на фонд 
бе ла рус кай на цыі.

Ра фа эль ГУ СЕЙ НАЎ, сак ра тар 
Са ю за жур на ліс таў Ра сіі, за слу жа ны 
ра бот нік куль ту ры Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі, кан ды дат гіс та рыч ных на вук:

— Для цы ві лі за ва ных еў ра пей цаў 
са мым жу дас ным бы ло тое, што рух-
ну лі па няц ці аб го на ры, сум лен ні і ма-
раль нас ці. Ка лі эка на міч ныя і па лі тыч-
ныя праб ле мы ўда ло ся ад рэ гу ля ваць 
за пэў ны час, то праб ле мы ма раль ныя і 
эт ніч ныя, вы клі ка ныя вай ной, пе ра сле-
ду юць еў ра пей цаў і сён ня. Уз' яд нан-
не Гер ма ніі, рас пад СССР і Юга сла віі, 
кру шэн не са цы я ліс тыч на га ла ге ра ў 
Еў ро пе, тое, што сён ня ад бы ва ец ца 
ва Укра і не, — усё гэ та з'яў ля ец ца ад-
да ле ны мі на ступ ства мі Дру гой су свет-
най вай ны. Яшчэ ад ным уз ру шэн нем 
гра мад скай свя до мас ці ста ла вя лі кае 
пе ра ся лен не на ро даў, на ступ ствы яко-
га ад чу ва юц ца і да гэ та га ча су. Па ля кі 
па кі да лі са вец кую Укра і ну і Бе ла русь, 
укра ін цы і бе ла ру сы, якія ўсё жыц цё 
пра жы лі ў Поль шчы, гвал тоў на пе ра ся-
ля лі ся ў СССР, ар мя не без асаб лі ва га 

жа дан ня з уся го све ту з'яз джа лі ся ў са-
вец кую Ар ме нію, дзе ся лі лі ся на зем лях 
азер бай джан цаў, якіх, у сваю чар гу, пе-
ра ся ля лі ў Азер бай джан. Нем цаў вы во-
зі лі з Поль шчы, Чэ ха сла ва кіі, Венг рыі, 
Ка лі нінг рад скай воб лас ці ў ФРГ і ГДР, 
а ўкра ін ца мі за ся ля лі Крым. Бе ла ру саў 
зво зі лі ў апус це лы Ка лі нінг рад. З 1945 
па 1947 год больш як 10 міль ё наў лю-
дзей бы ло вы гна на са сва іх кра ін, што 
ста ла са май жорст кай эт ніч най чыст-
кай ча ла вец тва.

Ігар СА ВОС ЦЕН КА, га лоў ны рэ-
дак тар «На род най га зе ты»:

— 70-год дзе вы зва лен ня ад ня-
мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў — клю-
ча вая гіс та рыч ная па дзея для кра і ны і 
най важ ней шая ін фар ма цый ная на го-
да для срод каў ма са вай ін фар ма цыі. 
Га лоў ная за да ча СМІ — да ня сен не да 
лю дзей аб' ек тыў най і праў дзі вай ін-
фар ма цыі як най важ ней ша га фак та ру 
за цвяр джэн ня гіс та рыч най спра вяд лі-
вас ці. Праз 70 га доў пра цяг ва ец ца на-
ступ на гіс та рыч ную праў ду. Спро бам 
фаль сі фі ка цыі гіс то рыі Вя лі кай Ай чын-
най вай ны трэ ба да ваць жорст кі ад пор. 
У Ра сіі ня даў на бы ла вы зна ча на больш 
жорст кая ад каз насць за спро бы за ма-
ху на гіс та рыч ную па мяць у да чы нен ні 
да па дзей вай ны. Ад каз насць за рас-
паў сюдж ван не звес так пра дні вя лі кай 
сла вы, якія змя шча юць ві да воч ную не-
па ва гу да гра мад ства, і апа гань ван не 
зна каў вай ско вай сла вы, здзейс не ныя 
пуб ліч на, дзей ні чае і ў Бе ла ру сі. Спро-
бы рэ абі лі та цыі на цыз му і фаль сі фі ка-
цыі гіс то рыі вы гля да юць ад ноль ка ва 
па чвар на: ня хай гэ та бу дуць цы ніч ныя 
апы тан ні ў СМІ ці знос пом ні каў Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. Заў сё ды за гэ ты мі 
дзе ян ня мі ста іць ад но і тое ж — імк-
нен не апраў даць на цызм і апа га ніць 
гіс та рыч ную па мяць.

Кі рыл ІГ НА ТАЎ, са вет нік Дэ пар-
т амен та дзяр жаў най па лі ты кі ў га-
лі не срод каў ма са вай ін фар ма цыі 
Мі ніс тэр ства су вя зі і ма са вых ка му-
ні ка цый Ра сій скай Фе дэ ра цыі:

— Асвят ля ю чы тую ці ін шую па-
дзею, у тым лі ку гіс та рыч ную, СМІ 
пры вод зяць шмат лі кія фак ты, а дак-
лад ней, роз ную трак тоў ку ад ных і тых 
жа гіс та рыч ных па дзей. І спра ва тут не 
ў сту пе ні да свед ча нас ці, а ў тым, ка му 
і як вы гад на пад нес ці гэ тую ін фар ма-
цыю. Іс нуе по гляд, што жур на лісц кі 
ма тэ ры ял у прын цы пе не мо жа быць 
аб' ек тыў ным, асаб лі ва пры асвят лен-
ні гіс та рыч ных па дзей. Як мы ве да ем, 
тая ці ін шая трак тоў ка гіс то рыі заў сё ды 
на ўпрост звя за на з ты мі па лі тыч ны мі 
ўмо ва мі, у якіх ад бы ва ец ца ства рэн не 
тво ра. Ка лі вы лу чыць га лоў ную з пра-
фе сій ных якас цяў жур на ліс та, то гэ та 
аб' ек тыў насць. У той жа час праб ле ма 
суб' ек тыў нас ці ў жур на ліс ты цы на бы-
вае пер ша рад нае зна чэн не. Па зі цыя 
жур на ліс та мо жа быць пе ра да дзе на 
на ват без пра мой за вер ша най фар-
му лёў кі, а ўсім кан тэкс там ма тэ ры я лу, 
па ста ноў кай ак цэн таў на тых ці ін шых 
пы тан нях. На прык лад, пры асвят лен ні 
кан крэт най гіс та рыч най па дзеі ён мо жа 
не ра біць вы сноў аб тым, хто мае ра-
цыю і хто ві на ва ты, а мэ та на кі ра ва на 
да ваць ад ка зы на гэ тыя пы тан ні ў сва ім 
тэкс це. Мож на зра біць вы сно ву, што 
аб' ек тыў нас ці ў СМІ, як і ў лю бой твор-
час ці, па сут нас ці, не бы вае. Ад нак усё 
ж та кі жур на ліст, які імк нец ца да гэ та га, 
па ві нен ха ця б раз мя жоў ваць фак ты і іх 
ана ліз. Та кім чы нам, чы тач бу дзе мець 
маг чы масць сфар мі ра ваць аса біс тую 
дум ку і па раў наць яе з дум кай пуб лі-
цыс та. У боль шай сту пе ні гэ та ты чыц-
ца па дзей Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

АПОШ НІ СВЕД КА «У зга рэ лай ха це ба чу: 
стол ста іць, а на па тэль ні яеч ня, 

што ма ці мне пры га та ва ла...»

УРО КІ ВАЙ НЫ: ЗА СВО ІЦЬ СКЛА ДА НА, 
ЗА БЫЦЬ НЕ МАГ ЧЫ МА...

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

Свед ка спа ле най вёс кі Тхар ні ца 
Аляк сандр МА ТУ СЕ ВІЧ.

Пом нік на мес цы спа ле най вёс кі.


