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Тем не менее современное информационное пространство никем доныне не рассматривалось как 
пространство эпистолярной реальности, а существующие формы публицистики и вообще диалога лю-
дей в условиях научно-технической революции не рассматривались с точки зрения эпистолярного жан-
ра, поэтому говорить о том, что письма умирают, некорректно, скорее, стоит говорить об исчезновении 
носителя письма – бумаги и конверта.

Поступила в редакцию 05.12.2014.

Муратбек Балкыбекович Токтагазин – кандидат филологических наук, доцент кафедры печати и издательского дела фа-
культета журналистики и политологии евразийского национального университета им. л. н. Гумилёва (Казахстан).

УДК 070(476)+341.485

Т. У. ПАДАЛЯК
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Резюме. По мере отдаления исторической границы второй мировой войны усиливаются попытки пересмотреть ее резуль-
таты, существенно изменить нравственные оценки. Прослеживаются тенденции реабилитации нацизма, героизации коллабора-
ционистов – лиц, которые осознанно, добровольно сотрудничали с врагом в оккупированных гитлеровской Германией странах. 
Пособников нацизма нередко объявляют участниками национально-освободительных движений. За ссылками на «политкоррект-
ность» проявляется стремление фальсифицировать историю. неслучайно резолюции о борьбе с героизацией нацизма регулярно 
вносятся на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООн. Задача прессы в связи с этим – не искажать правду войны, анализиро-
вать уроки истории, опираясь прежде всего на документальные свидетельства, которые являются решающим аргументом и пред-
ставляют неопровержимые факты по самым дискуссионным аспектам второй мировой войны. 
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Abstract. The further the historical boundaries of World War II are the more intensified the efforts to review its results and to change 
its moral evaluation become. There is a tendency to rehabilitate Nazism, to glorify collaborators – those who consciously and voluntarily 
collaborated with the enemy on the territory of the occupied by Nazi Germany countries. Nazi supporters are often called the participants 
of national liberation movements. The aspiration to falsify history is disguised by the references to «political correctness». Not accidentally 
resolutions on combating glorification of Nazism are regularly submitted forconsideration to the UN General Assembly. In this connection 
the aim of mass media is not to distort the truth of the war; to analyze the lessons of the history relying primarily on documentary evidence. 
It is  the most decisive argument and it  provides irrefutable facts on the most controversial aspects of World War II.
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чым далей адыходзіць у гісторыю другая сусветная вайна, тым мацнейшымі становяцца спробы 
перагледзець яе вынікі, карэнным чынам змясціць акцэнты і змяніць маральныя ацэнкі. Усё больш 
акрэслена прасочваецца тэндэнцыя рэабілітацыі нацызму. дні вызвалення ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў у некаторых краінах і рэгіёнах абвяшчаюцца днямі жалобы. Калабарацыяністаў 
(ад фр. сollaboration – супрацоўніцтва), асоб, якія свядома, асэнсавана і добраахвотна супрацоўнічалі 
з ворагам у акупаваных гітлераўскай Германіяй краінах, узводзяць у ранг нацыянальных герояў. 
Пасобнікаў нацызму нярэдка абвяшчаюць удзельнікамі нацыянальна-вызваленчых рухаў. 
За шматлікімі спасылкамі на «паліткарэктнасць» выяўляецца імкненне фальсіфікаваць гісторыю: 
асобныя палітыкі, гісторыкі, пісьменнікі, журналісты з маленькіх шматкоў псеўдапраўды спрабуюць 
стварыць вялікае палатно хлусні.

Рэабілітацыя нацызму – надзвычай небяспечны шлях. нацызм (ад ням. Nationalsozialismus – на-
цыянал-сацыялізм) – таталітарная ідэалогія, узятая на ўзбраенне фашысцкай Германіяй, яе саюзнікамі 
і сатэлітамі, звязаная з рэпрэсіўнымі, экстрэмісцкімі метадамі ўлады, крайнім нацыяналізмам, 
афіцыйнай градацыяй усіх нацый па ступені паўнавартаснасці, прапагандай перавагі адных нацый 
над іншымі, што суправаджалася злачынствамі супраць чалавечнасці, генацыдам. 

У ХХІ ст. пачаў заяўляць аб сабе неанацызм. У эстонii ў пасёлку лiхула ў жніўні 2004 г. адкрылi помнiк 
легiянерам 20-й эстонскай дывiзii СС: выява чалавека ў эсэсаўскай форме, з адпаведнымi знакамi 
адрознення, зброяй. Беларускія сродкі масавай інфармацыі назвалі падзею знявагай памяцi мільёнаў 
ахвяр нацызму: з нахабным цынізмам выстаўляецца напаказ тое, чаго прынята саромецца. невыпад-
кова гэты непрыстойны факт выклікаў абурэнне сусветнай грамадскасці і пад яе ціскам помнік быў 
дэмантаваны, хоць потым было некалькі спроб устанавіць яго зноў. 

Шэсце ветэранаў латышскага легіёна Waffen-SS штогадова, пачынаючы з 1994 г., праходзіць 
у сталіцы латвіі Рызе 16 сакавіка – нягледзячы на тое што мерапрыемства выклікае шырокія пратэсты 
з боку міжнародных антыфашысцкіх арганізацый. войскі СС (Waffen-SS, ад ням. Schutzstaffel – ахоўныя 
атрады) маюць дачыненне да мноства ваенных злачынстваў (прымалі ўдзел у забойствах мірнага 
насельніцтва, не шкадавалі ні немаўлят, ні жанчын, ні старых); гэта неад’емная частка гітлераўскай 
машыны знішчэння, якая бязлітасна насаджала ў еўропе нацысцкі «новы парадак». 

Шырокі міжнародны рэзананс выклікалі ўказы былога прэзідэнта Украіны в. Юшчанкі аб прысваенні 
звання «Герой Украіны» Р. Шухевічу (2007) і С. Бандэру (2010), нягледзячы на іх сумнеўнае мінулае. 
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Р. Шухевіч праходзіў службу ва ўзброеных падраздзяленнях нацысцкай Германіі: з’яўляўся намеснікам 
камандзіра батальёна «нахцігаль» (ням. Nachtigall, быў сфарміраваны і абучаны абверам), пазней стаў 
намеснікам камандзіра 201-га батальёна ахоўнай паліцыі Сд, які ў сакавіку 1942 г. быў накіраваны на 
тэрыторыю Беларусі для барацьбы з партызанамі. У разнастайна-мазаічнай біяграфіі С. Бандэры – 
супрацоўніцтва з нацыстамі, актыўная дапамога гітлераўцам у фарміраванні эсэсаўскіх батальёнаў. 
У 2010–2011 гг. указы аб уганараванні лідараў украінскіх нацыяналістаў былі прызнаны незаконнымі 
і адменены. Рэгулярныя правакацыйныя інцыдэнты ў львове напярэдадні 9 мая адбываюцца з мэ-
тай перашкодзіць святкаванню дня Перамогі. асабліва небяспечнай была сітуацыя ў 2011 г., калі 
мерапрыемства суправаджалася масавымі беспарадкамі: неанацысты зрывалі георгіеўскія стужачкі 
з ветэранаў, наладжвалі жорсткія патасоўкі, рвалі, тапталі і палілі чырвоныя сцягі. У 2013–2014 гг. 
тэндэнцыі гераізацыі нацызму яшчэ больш узмацніліся.

Генеральнай асамблеяй арганізацыі аб’яднаных нацый (аан) 21 лістапада 2014 г. на фоне аб-
вастрэння міжнароднай абстаноўкі была прынята рэзалюцыя, якая заклікае краіны прыняць больш 
эфектыўныя меры па барацьбе з гераізацыяй нацызму і іншымі формамі расавай дыскрымінацыі, 
ксенафобіі і нецярпімасці. Праект гэтага дакумента падала ў аан Расійская Федэрацыя, яго суаўтарамі 
сталі амаль 40 дзяржаў, у тым ліку Рэспубліка Беларусь. У рэзалюцыі адзначаецца заклапочанасць 
у сувязі з распаўсюджваннем у многіх частках свету розных экстрэмісцкіх палітычных партый, рухаў 
і груп, уключаючы групы неанацыстаў і брытагаловых, а таксама расісцкіх экстрэмісцкіх рухаў; выказ-
ваецца трывога з нагоды «праслаўлення ў любой форме» нацысцкага руху і былых членаў арганізацыі 
Waffen-SS, у тым ліку шляхам збудавання ім помнікаў і мемарыялаў, правядзення публічных дэ-
манстрацый у мэтах праслаўлення нацысцкага мінулага, нацысцкага руху і неанацызму. дакумент 
«заклікае дзяржавы прымаць у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі ў галіне правоў чалавека 
больш эфектыўныя меры па барацьбе з гэтымі з’явамі і экстрэмісцкімі рухамі, якія ствараюць рэаль-
ную пагрозу дэмакратычным каштоўнасцям»1 [1]. досыць красамоўная статыстыка галасавання: за 
гэты дакумент прагаласавалі 115 з 193 дзяржаў – членаў аан; тры краіны (Канада, ЗШа і Украіна) 
выказаліся супраць; яшчэ 55 дэлегацый, у тым ліку краіны еўрапейскага саюза, устрымаліся. дэлега-
цыя ЗШа, якая традыцыйна галасуе супраць антынацысцкай рэзалюцыі, аргументуе сваё непрыманне 
праекта тым, што ўслаўленне нацызму і шэсце легіянераў СС з’яўляюцца рэалізацыяй права на сва-
боду слова і свабоду сходаў [2].

Рэзалюцыі аб барацьбе з гераізацыяй нацызму рэгулярна ўносяцца на разгляд Генеральнай 
асамблеі аан. Так, дэлегацыяй Рэспублікі Беларусь была зроблена заява па рэзалюцыі Га аан 
«Гераізацыя нацызму: недапушчальнасць пэўных відаў практыкі, якія спрыяюць эскалацыі сучас-
ных формаў расізму, расавай дыскрымінацыі, ксенафобіі і звязанай з імі нецярпімасці» (г. нью-Ёрк, 
26 лістапада 2012 г.), дзе падкрэсліваецца: перамога над нацызмам стала паваротным момантам 
у гісторыі чалавецтва і прывяла да стварэння аан, імкнення міжнароднай супольнасці да светапа-
радку, пабудаванаму на памяркоўнасці, салідарнасці. У процівагу жорсткай пагардзе нацыстаў да 
годнасці і правоў чалавека нарадзілася Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека, якая асудзіла ўсякае 
распаўсюджванне ідэй, заснаваных на расавай перавазе ці нянавісці, усякае падбухторванне да раса-
вай дыскрымінацыі [3].

Спецыялісты канстатуюць: паколькі ўсё менш застаецца ўдзельнікаў і жывых сведкаў гістарычных 
падзей, сімвалічны змест другой сусветнай вайны змяняецца. «на змену гістарычным пакален-
ням той вайны, захавальнікам жывых ведаў і ўспамінаў аб ёй, прыходзяць пакаленні гістарычных 
рэканструктараў і інтэрпрэтатараў. У гэтым кантэксце асаблівае значэнне набывае пытанне аб 
ідэйнай і канцэптуальнай пераемнасці новых гістарычных пабудоў. Марк Феро назваў сусветную 
гісторыю разбітым люстэркам, міражом еўропы, гісторыяй, якая перакройваецца ў залежнасці ад 
таго, што адбываецца з краінамі. Пры гэтым, на яго думку, кожная краіна выкарыстоўвае сваю 
гісторыю для апраўдання ўласнай палітыкі», – адзначае расійскі гісторык і палітолаг Т. Гузянкова  
[4, с. 7–8]. Паводле яе меркавання, нацыянальныя эліты шэрагу новых, цяпер незалежных краін, 
каб павысіць свой статус, стаць больш рэспектабельнымі членамі «еўрапейскага клуба», імкнуцца 
да гістарычнай рэабілітацыі і гістарычнага рэваншу, і адным са спосабаў канструявання пазітыўнага 
іміджу дзяржавы становіцца перагляд яе ўкладу ў сусветную гісторыю. Пры гэтым «другая сусвет-
ная вайна апынулася ў ліку тых гістарычных сюжэтаў, якія падвергліся перагляду перш за ўсё. 
І гэта наўрад ці выпадкова, паколькі другая сусветная як гістарычны і сацыяльна-псіхалагічны 
феномен уздзейнічае на прынцыпова важныя формы калектыўнай памяці пакаленняў» [4, с. 8]. 
Перапісванне гісторыі многімі краінамі – удзельніцамі вайны «носіць сутнасны характар і нярэдка 
накіравана на радыкальную змену ўстойлівых уяўленняў аб тым, хто ў той вайне быў пераможцам, 
а хто пераможаным; хто прайграў, а хто выйграў; хто быў агрэсарам і захопнікам, а хто – абарон-
цам і ахвярай» [4, с. 8]. нельга не пагадзіцца з даследчыкам: роля і месца краін у другой сусветнай 
вайне да гэтага часу аказваюць істотны ўплыў на масавую свядомасць, паколькі ваеннае мінулае 
закранае нацыянальны гонар, застаецца важным элементам гістарычнай рэпутацыі і сучаснага 
іміджу дзяржавы.

1 Тут і далей пераклад наш. – Т. П. 
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непрадказальны і нечаканы з пункту гледжання філасофіі гісторыі і яшчэ адзін парадокс часу: усё 
больш упэўнена пачынаюць гучаць выказванні, нібыта нюрнбергскi трыбунал, якi судзiў галоўных 
нацысцкiх ваенных злачынцаў, – ледзь не беззаконне з пункту гледжання права, юрыдычны фарс. 
Маўляў, гэта суд, якi судзiў па спецыяльна для яго напiсаных законах: не была забяспечана роўнасць 
бакоў, увогуле судзiлi людзей, якiя дзейнiчалi ў адпаведнасцi з тагачаснымi законамi сваёй краiны i г. д. 
аднак абвiнавачванні супраць падсудных грунтаваліся ў большай ступенi на дакументах, складзеных 
iмi самiмi, сапраўднасць якiх не аспрэчвалася. У ходзе нюрнбергскага трыбуналу вiна падсудных была 
цалкам даказана, яны самi прызналi сябе вiнаватымi. а праз дзесяцiгоддзi ў iх пачалі з’яўляцца «адва-
каты», якія з дапамогай слоўнай рыторыкі, пабудаванай на моўнай казуiстыцы, імкнуцца падсудных (пе-
рад гістарычнай памяццю, перад чалавечнасцю) нямецка-фашысцкіх злачынцаў зрабіць непадсуднымі.

Беспадстаўнасць гэтых «навацый» прааналізавала газета «Звязда» ў артыкуле «Падсудныя» 
(26 жніўня – 1 верасня 2004 г.), закрануўшы многія праблемныя пытанні асэнсавання гісторыі вялі- 
кай айчыннай вайны ў кантэксце геапалітычнай сітуацыі пачатку ХХІ ст. Газета нагадала: нюрнбергскi 
судовы працэс над групай галоўных нацысцкiх ваенных злачынцаў доўжыўся з 20 лiстапада 1945 г. 
па 1 кастрычнiка 1946 г. Працэс праводзiўся Мiжнародным ваенным трыбуналам, створаным па-
водле лонданскага пагаднення ад 8 жнiўня 1945 г. памiж СССР, ЗШа, вялiкабрытанiяй i Францыяй, 
да якога далучылiся яшчэ 19 дзяржаў. Развязванне Германіяй агрэсіўнай вайны, генацыд як дзяр-
жаўная ідэалогія, распрацаваная і пастаўленая на паток тэхналогія знішчэння людзей на «фабры-
ках смерці», бесчалавечныя адносіны да ваеннапалонных і іх знішчэнне, забойства і жорсткае абыхо- 
джанне з грамадзянскім насельніцтвам акупаваных тэрыторый, бессэнсоўныя руйнаванні-спусташэнні на-
селеных пунктаў, не апраўданыя ваеннай неабходнасцю, – усё гэта стала вядома сусветнай грамадскасці 
і патрабавала адпаведнай юрыдычнай кваліфікацыі. Пад суд былi аддадзены 24 ваенныя кiраўнiкi фа-
шысцкай Германii, яны мелi адвакатаў на свой выбар, усе iх правы захоўвалiся. Было разгледжана больш 
за 5 тыс. дакументальных доказаў, у тым лiку пра злачынствы нацыстаў на тэрыторыi Беларусi.

нюрнбергскi працэс шырока асвятляўся сусветнай прэсай. Газета «Звязда», на той час галоўнае 
рэспубліканскае выданне Беларусі, на сваіх старонках публiкавала справаздачы паводле iнфармацыi 
ТаСС. Паралельна з матэрыяламi нюрнбергскага працэсу ў студзені 1946 г. змяшчалiся падрабяз-
ныя справаздачы аб судовым працэсе па справе аб злачынствах нямецка-фашысцкiх захопнiкаў 
у Беларусi. У перадавым артыкуле «Звязды» за 16 студзеня 1946 г. «Беларускi народ абвiнавачвае» 
адзначаецца: «Мы сёння не ўпершыню даведваемся аб зверствах фашысцкiх людаедаў. I ўсё ж, 
чытаючы абвiнаваўчае заключэнне, кроў стыне ў жылах пры адной думцы аб страшэнных памерах, 
маштабах гэтых злачынстваў. Сэрца зноў i зноў сцiскаецца боллю за сотнi тысяч нашых братоў 
i сясцёр, якiя замучаны гiтлераўскiм звяр’ём». Перад ваенным трыбуналам Мінскай ваеннай акругі 
прадсталі 18 нямецкiх ваенных злачынцаў, яны ўзначальвалi карныя органы i спецыяльныя часцi па 
знiшчэнні мiрнага насельнiцтва Беларусi, самi ўдзельнiчалi ў масавых расстрэлах, катаваннях, пад-
палах, угоне людзей у Германiю, у руйнаваннi гарадоў і вёсак – у ходзе судовага працэсу падрабяз-
на выкрывалiся персанальныя злачынствы кожнага з тых, хто сеў на лаву падсудных. У рэпартажы 
«Iх судзiць Беларусь» журналiсты Т. Хадкевiч i М. вiшнеўскі адзначалі: «вось i тыя, на каго абрушва-
ецца народны гнеў. У правым баку залы, недалёка ад сцэны, на невялiкiм агароджаным узвышэннi 
сядзяць падсудныя... Яны сядзяць, знешне нiбыта спакойныя. але дзе падзелася iхняя ранейшая 
фанабэрыя, дзе падзеўся iх арыйскi гонар, з якiм яны хацелi заваяваць увесь свет? цяпер яны на 
сваiм месцы: шлях злачынцаў заўсёды канчаецца на лаве падсудных» (Звязда, 18.01.1946). 

«Судовы працэс па справе аб зладзеяннях, здзейсненых нямецка-фашысцкiмi захопнiкамi ў Бела-
рускай ССР (15–29 студзеня 1946 года)» – гэта кнiга (стэнаграма працэсу) выйшла ў 1947 г. тыра-
жом 10 тыс. экзэмпляраў i на сёння ўжо бiблiяграфiчная рэдкасць. найгалоўная каштоўнасць выдан-
ня ў тым, што нацысты самi тлумачаць палiтыку гітлераўскай Германii, вытокi злачынстваў супраць 
мірнага насельніцтва, а таксама сваю ўласную пазiцыю. Гэта надзвычай важкi контраргумент для ўсіх, 
хто імкнецца «гуляць у хованкi» з гiсторыяй, ганарлiва ўзрошчвае «альтэрнатыўны погляд» на падзеi 
вялiкай айчыннай вайны. Таму што дакумент ужо сам па сабе з’яўляецца i неабвержным фактам, i не-
аспрэчным аргументам.

нацысцкая палiтыка ажыццяўлялася пад лозунгам: «Прастора без народа», якi абумовiў i даў тэарэ-
тычнае абгрунтаванне знiшчэнню «нiжэйшых рас». Жудасны па сваёй задуме генеральны план «Ост» 
(ням. Generalplan Ost), план каланізацыі і германізацыі еўрапейскай часткі тэрыторыі Савецкага Саюза, 
распрацоўваўся на аснове расавай дактрыны. У адпаведнасці з планам Беларусь успрымалася не iнакш 
як будучая калонiя. З нямецкiм педантызмам было падлiчана, колькi неабходна пакiнуць насельнiцтва, 
каб забяспечыць бесклапотнае iснаванне на акупаванай тэрыторыi: 75 % жыхароў рэспублiкi падлягала 
так званаму высяленню, пад якiм мелася на ўвазе фiзiчнае знiшчэнне «недачалавекаў»; 25 % меркава-
лася «анямечыць», ператварыць у рабочую жывёлу. 

У ходзе мінскага судовага працэсу 1946 г. прыводзiлася вытрымка са звароту нямецкага ка-
мандавання да салдат: «У цябе няма сэрца i нерваў, на вайне яны не патрэбныя. Знiшчы ў сабе 
жаль i спачуванне – забiвай кожнага рускага, савецкага, не спыняйся, калi перад табой стары або  
жанчына, дзяўчынка цi хлопчык – забiвай, гэтым ты выратуеш сябе ад пагiбелi, забяспечыш будучыню 
сваёй сям’i i праславiшся на вякi» [5, с. 369].
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Якiмi матывамi дыктавалiся такiя жудасныя адносiны да народа акупаванай тэрыторыi? «Германii 
патрэбна была тэрыторыя на ўсходзе», – патлумачыў у час судовага працэсу генерал-маёр паліцыі, 
брыгадэнфюрэр СС Герф эбергард, былы начальнiк палiцыi Беларусi i намеснiк начальнiка галоўнага 
штаба па барацьбе з партызанамi [5, с. 221]. Ён паведаміў: «Калi ў лiпенi 1941 г. я з палiцэйскiм палком 
“норд”, якiм я камандаваў, перайшоў савецка-германскую гранiцу, мне было даслана два загады: першы 
загад <...> фюрэра, у якiм гаворыцца, што захопленыя ў палон рускiя ваенныя камiсары, палiтработнiкi 
павiнны быць адразу знiшчаны. У другiм загадзе без подпiсу i даты было наступнае ўказанне: вайну 
супраць СССР разглядаць як адрозную ад усiх iншых войнаў. Мой палiцэйскi полк павiнен зусiм 
iнакш працаваць, чым у iншай акупаванай краiне. Гэтым загадам прапаноўвалася палiць вёскi, 
дазвалялася жанчын гвалтаваць (тут і далей выдзелена намі. – Т. П.). Сэнс яго – савецкi народ 
трэба знiшчыць, а маёмасць адправiць у Германiю… Калi б нямецкая армiя так дзейнiчала ў iншай 
краiне, то вiнаватыя ў гэтым былi б пакараны. Але тут наадварот – iм далi строгi загад, што трэ-
ба не лiчыцца з савецкiм народам» [5, с. 203].

Сведчанне нацысцкага генацыду супраць беларускага народа – спаленыя разам з жыхарамі вёскі. 
Больш за 9200 вёсак знiшчылi акупанты, з iх 5295 спалiлi разам з усім ці часткай насельніцтва. 628 вёсак 
падзялілі лёс Хатыні, 186 з іх так i не адрадзiлiся пасля вайны. У сувязі са шматлікімі фальсіфікацыямі 
гісторыі вайны, калі бессаромна перастаўляюцца акцэнты і «пераліцоўваюцца» гістарычныя факты, 
рэдакцыя газеты «Звязда» і дзяржаўны мемарыяльны комплекс «Хатынь» у студзені 2006 г. звярнуліся 
да сведкаў трагедый спаленых вёсак з просьбай-прапановай адгукнуцца – з мэтай паставiць засло-
ну хлуснi, якая захутваецца ў адзенне праўдападабенства: на пачатку ХХІ ст. засталiся ўжо апошнiя 
сведкi, у вайну яны былi дзецьмi i падлеткамi. Патрыятычная ініцыятыва газеты «нашчадкі вогненных 
вёсак» выклікала надзвычай шырокі водгук-розгалас у грамадстве. У рэдакцыю сталі паступаць пiсьмы 
і тэлефанаванні ад сведкаў, вiдавочцаў жудасных ваенных падзей з усіх рэгіёнаў Беларусі: беспрэцэ-
дэнтная зваротная сувязь.

М. Гірыловіч са знішчанай разам з насельніцтвам і не адноўленай пасля вайны вёскі дальва ла-
гойскага раёна ўспамінаў: «Яшчэ i назаўтра, i на дзясяты дзень над папялiшчам стаяў густы цяжкi пах.  
ветрам яго даносiла да блiзкiх i далёкiх вёсак… дзесяць дзён i начэй ляжалi пад адкрытым небам спале-
ныя дальвiнцы. Iшоў дождж, пякло сонца… але не было каму хаваць» (Звязда, 25.01.2006). в. Сакады-
нец з вёскі Боркi Кiраўскага 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 старэй-
шага брата» (Звязда, 16.03.2006). Ф. анасовiч з вёскі Боркi вiлейскага раёна: «Пакуль у вёску прыйшла, 
людзi ўжо былi спаленыя ў хляве. Так страшна – каб гэта хто знаў. а столькi немцаў наехала, проста 
чорная хмара… адна я засталася. У маёй сям’i загiнулi два браты, сястра i мацi» (Звязда, 29.04.2006). 
л. Шуляк, вёска Прудкі лагойскага раёна: «нашу вёску ўшчэнт спалiлi, 180 душ загiнула!.. на маiх вачах 
забiвалi, я на печы сядзела незаўважанай. а потым, калi ўсё пачало гарэць, я стала адпаўзаць… Я бо-
сая-голая. лапцікі мае згарэлi» (Звязда, 24.03.2007). д. Шаўлоўская, вёска Янушкавiчы валожынскага 
раёна: «Я стала свядомым чалавекам, настаўнiцай, а мае сяброўкi-аднагодкi загiнулi, як растаптаныя 
кветачкi» (Звязда, 30.04.2008). 

Газета рэгулярна расказвала пра лёсы людзей, якiм пашчасцiла выжыць. Успамiны сведкаў – да-
кладны адказ на ўсе пытаннi, якiя ставяць пад сумненне мiнулае. Больш чым праз паўстагоддзя пасля 
вайны людзi сведчылi: на тэрыторыi Беларусi нямецка-фашысцкія акупанты вялi вайну на знiшчэнне; 
мэтанакiраваная нацысцкая палiтыка генацыду ў адносiнах да насельнiцтва Беларусi стала велiзарнай 
нацыянальнай трагедыяй. 

Судовыя працэсы над злачынцамi, якiя ўчынiлi зверствы ў адносiнах да мiрнага насельнiцтва ў гады 
другой сусветнай вайны, праводзяцца ва ўсiх выпадках устанаўлення факта злачынства: 26 лiста-
пада 1968 г. XXIII сесiя Генеральнай асамблеi аан зацвердзіла Канвенцыю аб непрымяненнi тэрмiну 
даўнасцi да ваенных злачынцаў i злачынстваў супраць чалавецтва [6]. Гэты дакумент мае надзвычай 
важнае значэнне, паколькі асобныя ваенныя злачынцы здолелі выдатна замаскіравацца. напрыклад, 
толькі ў 1986 г. на лаве падсудных апынуўся Р. васюра, начальнік штаба 118-га паліцэйскага батальё-
на, які кіраваў карнай аперацыяй па знішчэнні Хатыні 22 сакавіка 1943 г. Жыў нацыст на Кіеўшчыне, 
працаваў намеснікам дырэктара саўгаса. Ён прыдумаў добрую легенду: прызнаўся, што быў у пало-
не, служыў у немцаў, але не расстрэльваў, не спальваў. У 1952 г. ваенны трыбунал асудзіў Р. васюру 
на 25 гадоў, але ў 1955-м яго вызвалілі па амністыі; пазней ён здабыў даведку, нібыта быў асуджаны 
толькі за палон, і афіцыйна стаў ветэранам вялікай айчыннай вайны. У гэтым статусе сустракаўся са 
школьнікамі, атрымліваў юбілейныя медалі, льготы і г. д. 

Судовы працэс над хатынскім катам не атрымаў шырокага асвятлення ў прэсе – нягледзячы на абве-
шчаную ў краіне перабудову і галоснасць. Поўная інфармацыя аб хатынскай трагедыі з’явілася ў срод-
ках масавай інфармацыі толькі праз 65 гадоў пасля ўчынення злачынства. «Знак звера. У здраднікаў-
злачынцаў няма нацыянальнасці» – у гэтай публікацыі, змешчанай у «Звяздзе» 22 і 25 сакавіка 2008 г., 
старшыня ваеннага трыбуналу 1986 г. в. Глазкоў падрабязна распавёў пра апошні дзень Хатыні і дэталі 
суда над хатынскім катам Р. васюрам. 118-ы паліцэйскі батальён быў сфарміраваны ў 1942 г. у Кіеве, ён 
складаўся ў пераважнай большасці з асоб украінскай нацыянальнасці (у асноўным выхадцы з заходніх 
рэгіёнаў Украіны). Тым не менш факт неаспрэчны: здраднікі-злачынцы не маюць нацыянальнасці,  
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іх аб’ядноўвала агульная ідэалогія – нацызм. в. Глазкоў патлумачыў, па якой прычыне судовы пра-
цэс над Р. васюрам не атрымаў шырокага асвятлення ў прэсе: «Тагачасны сакратар цК Кампартыі 
Украіны Шчарбіцкі сказаў, што гэта парушыць пачуццё дружбы паміж украінскім і беларускім народамі. 
Гэта глыбокая памылка! Ствараць падобны кантэкст было ідэалагічна няправільна. Таму што судзілі не 
ўкраінцаў, а здраднікаў Радзімы, нацыстаў» (Звязда, 22.03.2008). Паводле судовага працэсу ўласны ка-
рэспандэнт газеты «Известия» па Беларусі М. Шыманскі падрыхтаваў вялікі артыкул, але ў самы апошні 
момант, калі паласа з хатынскім матэрыялам была зацверджана рэдактарам, яе знялі з нумара «па 
палітычных меркаваннях».

Урокі гісторыі неабходна добра засвоіць, каб не давялося зноў выконваць «работу над 
памылкамі» – такая аксіяматычная ісціна яшчэ больш актуалізавалася ў сувязі з палітычным 
крызісам 2013–2014 гг. ва Украіне і звязанымі з ім трагічнымі падзеямі. «адэская Хатынь» – менавіта 
гэтая жудасная метафара гучала ў сусветных СМІ для характарыстыкі трагічнага інцыдэнту, які 
адбыўся ў адэсе 2 мая 2014 г., калі мірных дэманстрантаў – прыхільнікаў федэралізацыі Украіны 
загналі ў дом прафсаюзаў і падпалілі яго, у выніку чаго, згодна з інфармацыяй афіцыйнага сайта 
горада адэсы, загінула каля 50 чалавек [7]. У карэспандэнцыі «Одесса. Город у горя», змешчанай 
у газеце «Советская Белоруссия» 6 мая 2014 г., журналістка н. Раманава адзначыла: «Кажется, 
будто тот огонь разбудил генетическую память человека и человечества, и теперь каждый в глубине 
души повторяет: никогда больше... Ибо за этими жертвами замаячили самые страшные призраки 
истории. Теперь задача дипломатов заключается в том, чтобы отвести европу от края пропасти, 
у которого она уже однажды побывала».

Свет заплаціў высокую цану за злачынствы нацыстаў, трагічныя падзеі другой сусветнай вайны 
не павінны паўтарыцца ў ХХІ ст. Задача сродкаў масавай інфармацыі ў сувязі з гэтым – не скажаць 
праўду вайны, аналізаваць урокі гісторыі, абапіраючыся перш за ўсё на дакументальныя сведчанні, якія 
з’яўляюцца вырашальным аргументам і ўяўляюць сабой неабвержныя факты па самых дыскусійных 
аспектах другой сусветнай вайны.
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МАДЖИД АЛЬ БОСЛАНИ 

ЙЕМЕНСКИЕ МАССМЕДИА: СОЦИОКУЛьТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Резюме. Исследуются социокультурные аспекты современных СМИ арабских стран, анализируются публикации в газетах 
и электронных медиа Республики Йемен, тематически связанные с развитием национальной культуры в условиях глобализации. 
Рассматриваются важнейшие подходы в сфере обмена информацией и информационной безопасности, а также новейшие тех-
нологии телекоммуникаций и интернет-ресурсов в освещении событий в арабском мире, что свидетельствует о модернизации 
массмедиа. Использование интернет-коммуникации в Йемене является доказательством приобщения страны к интеллектуаль-
ным достижениям мировой культуры. автор показывает, как, преодолевая консерватизм местнических традиций, СМИ в регионе 
включаются в процесс медиаглобализации, который существенным образом влияет на современный политический, экономиче-
ский и социально-культурный уклад в арабском мире.

Ключевые слова: социокультурные аспекты; массмедиа Республики Йемен; информация; телекоммуникация; интернет-
ресурсы. 


