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МЕМАРАТЫ  ПРА  ВЯЛІКУЮ  АЙЧЫННУЮ  ВАЙНУ  
Ў  АРХІВАХ  ВНЛБФ  БДУ

Тэме Вялікай Айчыннай вайны належыць важнае месца ў беларускім 
вусным апавяданні. Але сам жанр, як трапна заўважае Т. Лук’янава, пакуль 
займае перыферыйнае становішча «сярод іншых жанраў вуснай народнай 
прозы з пункту гледжання завершанасці мастацкай формы твораў»1. Гэту 
акалічнасць беларуская даследчыца тлумачыць дзвюма прычынамі: бліз-
касцю тэкстаў да паўсядзённага бытавога маўлення і неўсведамленнем 
іх мастацкай каштоўнасці як носьбітамі вусна-паэтычнай традыцыі, так і 
збіральнікамі-навукоўцамі. Апошнія не так часта ўключаюць вусныя апа-
вяданні ў кола сваіх навуковых інтарэсаў. Беларускія ж вусныя апавяданні 
пра Вялікую Айчынную вайну не толькі слаба даследаваны, але і амаль не 
прэзентаваны шырокаму колу чытачоў. На жаль, дасюль даследчыкі фаль-
клорнай ваеннай прозы часта проста вымушаны спасылацца выключна на 
мастацка-дакументальныя кнігі: «У войны не женское лицо», «Последние 
свидетели» С. Алексіевіч, «Я з вогненнай вёскі…» А. Адамовіча, Я. Брыля, 
У. Калесніка – як на найбольш поўныя зборы народных апавяданняў ваеннай 
тэматыкі2.

Апошнім часам сітуацыя паступова пачала мяняцца да лепшага. 
Праўда, гэтаму спрыяе найперш узрослая цікавасць да вусных апавяданняў- 
успамінаў з боку айчынных гісторыкаў, для якіх вусная гісторыя – адлю-
страванне неафіцыйнага погляду на палітычныя падзеі. Самі ж мемараты 

1 Кавалёва Р. М., Лук’янава Т. В., Дзянісенка В. С. Фальклорная няказкавая проза : 
метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальклор. практыкі студэнтаў І курса 
філал. фак. Мінск, 2012. C. 73.

2 Кабашнікаў К. П., Фядосік А. С., Цітавец А. В. Народная проза / навук. рэд. 
А. С. Ліс. Мінск, 2002.
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пры гэтым выступаюць як «персанальныя дакументы» і як спосаб трансляцыі 
сацыяльнага вопыту. Г. Васюк у артыкуле «Перспектывы вуснай гісторыі ў Рэ-
спубліцы Беларусь»1 называе тры беларускія навуковыя цэнтры па вывучэнні 
вуснай гісторыі, а таксама ўзгадвае буйныя праекты айчынных навукоўцаў 
у гэтым кірунку, сярод якіх асобна адзначае матэрыялы міжнародных кан-
ферэнцый «Беларусь у выпрабаваннях Вялікай Айчыннай вайны», «Лагер 
смерці Трасцянец 1941–1944 гг.» і «Жанчыны ў Другой сусветнай вайне: 
гісторыя барацьбы і выжывання», дзе змешчаны і вынікі інтэрв’ю сведак 
падзей мінулай вайны. У гэтым кантэксце неабходна згадаць праект «Бела-
рускі архіў вуснай гісторыі», мэтай якога з’яўляецца збіранне і захаванне 
вусных успамінаў пра савецкі час. На сайце праекта (http://www.nashapamiac.
org/archive/home.html) змяшчаюцца і сведчанні беларускіх остарбайтараў.

Што ж тычыцца прац айчынных фалькларыстаў, то мы вымушаны кан-
статаваць недастатковую распрацаванасць вуснай ваеннай прозы з пункту 
гледжання як прадстаўлення фальклорных тэкстаў, так і іх даследавання. 
У свой час актыўна збіраўся і даследаваўся фальклор Вялікай Айчыннай 
вайны. Тут можна ўзгадаць кнігу І. Гутарава «Борьба и творчество народных 
мстителей» (1949), зборнік «Паэзія барацьбы» пад рэдакцыяй К. Кабашніка-
ва і А. Фядосіка (1985), кнігу А. Фядосіка «Партизанская быль не забыта» 
(1990), у якой поруч з нарысам у асобным раздзеле змяшчаюцца паэтыч-
ныя творы ваенных гадоў. Аднак большасць такіх выданняў прадстаўлялі 
прыклады народнай лірыкі ці, у лепшым выпадку, сатырычнай прозы таго 
часу. Выключэннем будзе зборнік «Паэзія барацьбы», у якім змешчаны і 
ўспаміны сведак. Праўда, большая частка гэтых тэкстаў была перадрукавана 
са згаданай вышэй кнігі А. Адамовіча, Я. Брыля, У. Калесніка.

У кантэксце бібліяграфіі беларускіх вусных успамінаў пра вайну ХХІ ст. 
карысна ўзгадаць невялікі зборнік народных апавяданняў «Апавядае бела-
руская вёска» (2008). Тэматыка ўключаных у яго твораў даволі стракатая, 
але прадстаўлены і ўспаміны пра мінулую вайну. Аснову зборніка склалі 
запісы 1960–70- х гг. з дыялекталагічнага архіва Мінскай вобласці Ніны 
Іванаўны Гілевіч. Укладальнікам выступіў вядомы фалькларыст і паэт, адзін 
з заснавальнікаў Вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору 
(ВНЛБФ) БДУ Ніл Гілевіч.

Апавяданні пра вайну змешчаны і ў метадычных выданнях фальклары-
стаў БДУ «Фальклорная няказкавая проза» (2012) і «Современный городской 

1 Васюк Г. В. Перспективы устной истории в Республике Беларусь [Электронный 
ресурс] // Развитие методологических исследований и подготовка кадров историков 
в Республике Беларусь, Российской Федерации и Республике Польша : сб. науч. 
ст. / под науч. ред. А. Н. Нечухрина. Гродно, 2012. С. 139–142. URL: http://www.
elib.grsu.by/doc/3682 (дата обращения: 13.10.2015).
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фольклор» (2014), дзе ў якасці ілюстрацый да адпаведных раздзелаў прад-
стаўлены выключна архіўныя матэрыялы Вучэбна-навуковай лабараторыі 
беларускага фальклору БДУ. Тэксты пра вайну з фондаў лабараторыі можна 
знайсці на сайце электроннага альманаха «Дзьмухавец» і на афіцыйным 
сайце ВНЛБФ (http://www.folkndl.bsu.by).

Аснову нашых фондаў складаюць матэрыялы студэнцкіх фальклорных 
практык. Большасць з іх захоўваецца ў рукапісным фармаце – у форме кар-
так і запісаў у дзённіках фальклорнай практыкі. Найбольш раннія запісы 
апавяданняў пра вайну, зробленыя студэнтамі БДУ, датуюцца другой пало-
вай 60-х гг. ХХ ст. На жаль, падобныя запісы таго часу нешматлікія і мелі 
спарадычны характар. Гэта пераважна ўспаміны ветэранаў пра ваенныя 
падзеі, іх баявыя біяграфіі. Інфармантамі на першапачатковым этапе былі 
ў асноўным мужчыны, партыйныя, хоць сустракаліся і жанчыны (напры-
клад, «Воспоминания старой учительницы, бывшего депутата Верховного 
Совета БССР Лешкевич Вассы Иосифовны» – зап. у 1968 г. Я. Жулевіч 
і інш. у в. Альшаны Столінскага р-на Брэсцкай вобл.). Гэтым і тлумачацца 
афіцыйнасць і схематызм іх аповедаў. Многія запісы ўяўляюць сабой пераказ 
пачутага на рускай мове. Часам побач з такімі біяграфічнымі звесткамі ў 
студэнцкіх дзённіках змяшчаліся і афіцыйныя вытрымкі з газет, архіўных 
матэрыялаў. Але ўжо ў запісах 1970-х гг. усё часцей сустракаюцца ўспаміны 
не ўдзельнікаў, а сведак вайны.

Апошнія некалькі гадоў на філалагічным факультэце асаблівая ўвага 
надаецца збору фальклорнай прозы, у тым ліку і вусных апавяданняў пра 
вайну. Пачынаючы з 2010-х гг. збіранне фальклорнай прозы стала абавяз-
ковым пры праходжанні фальклорнай практыкі. Тэхнічны прагрэс і ўсе-
агульная інфарматызацыя грамадства дазваляюць студэнтам самастойна, без 
асаблівых намаганняў і перашкод рабіць даволі якасныя аўдыя- і відэазапісы.

Асобныя карткі з фальклорнымі апавяданнямі пра вайну змешчаны ў 
шафах жанравага архіва. Большая ж частка захоўваецца пераважна ў фондах 
рэгіянальнага архіва. Для ўліку матэрыялаў, а таксама для паскарэння іх 
пошуку супрацоўнікамі лабараторыі ў праграме Microsoft Office Excel быў 
распрацаваны і створаны электронны рэестр рэгіянальнага архіва (гл. ры-
сунак). Ён у канкрэтнай паслядоўнасці змяшчае наступныя звесткі:

1) год экспедыцыі ці індывідуальнага праходжання фальклорнай практыкі;
2) нумар папкі;
3) населены пункт, дзе збіраўся фальклор;
4) агульная колькасць адзінак, сабраная ў гэтым населеным пункце, і 

іх жанравае ўдакладненне;
5) звесткі пра інфарманта (прозвішча, ініцыялы і год нараджэння);
6) звесткі пра збіральніка (прозвішча, імя і імя па бацьку, аддзяленне).
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Падобнае статыстычнае апісанне рэалізуецца пастаянна і ўвесь час 
дапрацоўваецца і ўдасканальваецца.

Апошнім часам справаздачныя матэрыялы па фальклорнай практыцы 
здаюцца выключна ў электронным выглядзе на дысках. Для больш зручнага 
карыстання імі, а таксама для надзейнага іх захоўвання створана асобнае 
электроннае сховішча, куды плануецца паступова скапіраваць усе электрон-
ныя справаздачы студэнтаў-практыкантаў. Пры размеркаванні гэтых матэры-
ялаў выкарыстоўваецца найперш рэгіянальны прынцып – гэта значыць, што 
асабістыя электронныя папкі студэнтаў са справаздачамі змяшчаюцца ў 
электронных папках адпаведных абласцей і раёнаў. Таму электронны рэестр 
дапамагае арыентавацца не толькі ў матэрыялах рэгіянальнага архіва, але 
і ў электронным сховішчы.

Ва ўведзеных на ранніх этапах складання электроннага рэестра звестках, 
на жаль, не заўсёды падаецца пашыраная інфармацыя пра змест не толькі 
фальклорнай ваеннай прозы, але і няказкавай прозы ў цэлым. Прадстаўлены 
пераважна жанравы змест фальклорных матэрыялаў, і канкрэтызуецца іх 
колькасць. Што тычыцца непасрэдна вусных апавяданняў пра вайну, то тут 

Фрагмент электроннага рэестра Брэсцкага раёна Брэсцкай вобласці
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часам назіраецца варыятыўнае ўжыванне тэрмінаў (апавяданне-ўспамін, 
успамін, рэалістычная проза, мемарат, вуснае апавяданне і інш.), што звя-
зана найперш са шматэтапным і расцягнутым па часе працэсам стварэння 
электроннага рэестра. У далейшым плануецца прадставіць канкрэтызаванае 
апісанне матэрыялаў у папках з улікам не толькі жанравай, але і сюжэтнай 
класіфікацыі.

У фондах Вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ 
захоўваецца багатая і ў многім унікальная калекцыя вусных апавяданняў пра 
вайну, якая з кожным годам папаўняецца. Гэтыя матэрыялы пакуль толькі 
чакаюць скрупулёзнага вывучэння і апісання. Праца ў дадзеным кірунку 
будзе рабіцца. Ёсць намер стварыць асобную тэматычную базу даных па 
вусных апавяданнях пра вайну, якая дапаможа ўвесці гэтыя тэксты ў на-
вуковы ўжытак, паспрыяе больш актыўнаму іх выкарыстанню, аблегчыць 
пошук інфармацыі і стане даступнай шырокаму колу даследчыкаў і проста 
цікаўных.
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