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Апошні час «вусная гісторыя» дастаткова часта ўзгадваецца як эфектыўны і іна-
вацыйны метад гістарычнага даследавання. Вусная гісторыя (oral history) – гэта 

запісаныя на аўдыё- ці відэастужку ўспаміны аб мінулым сведак падзей [4, с. 420]. 
Гістарычныя звесткі, атрыманыя такім чынам, з’яўляюцца матэрыялам, які дазваляе 

УДК 94(476)



152

Традиции и культура София. 2019. № 1 

адлюстраваць настроі непасрэдных удзельнікаў падзей, істотна дапоўніць сухую ста-
тыстыку, правесці «праверку жыццём» назапашаных раней афіцыйных дакументаў 
і матэрыялаў, стварыць «жывую» гістарычную карціну. Прамоўленая гісторыя – заў-
сёды індывідуальна-суб’ектыўная інтэрпрэтацыя факта. Таму ва ўспаміне хаваец-
ца не дакладнае апісанне падзеі, а яе ацэнка. І яна вартая быць даследаванай [5].

Натуральна, што такі метад даследавання магчымы пры ўмове наяўнасці сведкаў 
падзей, або тых, хто можа пераказаць іх уражанні, перажыванні і пачуцці. Сярод маг-
чымых для вывучэння тэм можна адзначыць шырокую даследчыцкую прастору савец-
кага мінулага. Гэта калектывізацыя ў Заходняй Беларусі, рэпрэсіі, канфесійная паліты-
ка, эміграцыйныя працэсы, Чарнобыльская аварыя і шмат іншага. Самай балючай 
і папулярнай, і ўсё менш і менш даступнай, з’яўляецца тэма Вялікай Айчыннай вай-
ны ў Беларусі. Некаторыя даследчыкі нашай краіны даўно праводзяць плённую працу 
па вывучэнні асабістых успамінаў жыхароў беларускіх вёсак аб вайне. Частка матэры-
ялаў іх працы пабачыла свет і была надрукавана, але частка так і засталася ў запісах. 
У дадзеным артыкуле прадстаўлены матэрыялы праведзеных апытванняў жыхароў вё-
сак Віцебскай і Магілёўскай абласцей і некаторых іншых рэгіёнаў краіны. Рэспандэнты 
пражывалі ў месцах вядзення актыўных баявых дзеянняў і партызанскага руху і ўзгад-
валі тое, што бачылі на ўласныя вочы.

Рэспандэнтка Гусенцава Лідзія Лукічна, 1930 г. нар., в. Баева Дубровенскага раёна 
Віцебскай вобласці, ўзгадвала аб баях пад в. Леніна і катастрафічным паражэнні поль-
скай дывізіі імя Т. Касцюшкі ў 1943 г. «Да. Да, у нас там сільныя баі былі… не знаю 
сколька там, но столька было пабіта палякаў! Гаварылі, што ім мыла ўместа ўзрыў-
чаткі далі… І палякі почэму та ета не ўбралі трупы, кагда мы прыехалі там было жыта 
засеена… Ну трупы мы знасілі. Знасілі, дзе былі акопы, мы знасілі і зарывалі» [3].

Вялікая ўвага ва ўспамінах рэспандэнтаў надавалася праяўленню акупацыйнага 
рэжыму ў Беларусі, генацыду, халакосту, калабарацыянізму, аграрнай, культурнай і рэ-
лігійнай палітыкі ў тыле ворага, а таксама остарбайтэрству.

Рэспандэнт Далжанкова Варвара Ільінічна, 1921 г. нар., в. Баева Дубровенскага раёна 
Віцебскай вобласці, апісвала свае ўспаміны аб знішчэнні яўрэяў у іх вёсцы. «Я помню 
як іх (яўрэяў. – Н. П.) убівалі. Я толькі не магла, хадзіць глядзець, не хадзіла. Я казала 
яўрэяў убівалі ў 41 гаду. Немцы. Прыехалі з Горак із самых, карацельны атрад. У Баеве 
якія немцы былі, яны ня білі. А адтуль, форма іхняя не такая ўжо была. І етыя, хто 
ў дамах былі, хто на рабоце былі. Якраз картошку капалі, восень была. І ўсіх сабралі, 
пастроілі і кажуць перва сюды вялі, думалі што яны будуць іх тапіць у ряке Мярея. 
Во ў нас. Аказваецца не, павялі, во сюды чераз речачку Авата ета. І там процятанка-
вы канал капалі мы. Мол танкі будуць цці. Вот там іх і растралялі. Но я не хадзіла, ня 
відзіла. Не знаю як іх… Іх ўсіх сабралі і ўсё. І ніхто і не ўцёк» [3].

Пра стаўленне саміх немцаў-радавых салдат да вайны, да яе сэнсу і мэт ваенных 
дзеянняў распавядала Марозава Анастасія Мікалаеўна, 1918 г. нар. «У мяне 8 немцаў 
было. На кварціру прыслалі… А тады ў нас у Напраснаўцы былі яўрэі і яны пайшлі 
ноччы біць яўрэяў. Яўрэяў у ямку набілі, а адзін немец прыйшоў, матка мне капут, 
маё сэрдца баліць… ня выдзяржыць. дык я гавару дык ня ідзі, дык мне будзя пісто-
ля…». Рэспандэнтка Гусенцава Лідзія Лукічна, 1930 г. нар., в. Баева Дубровенскага 
раёна Віцебскай вобласці, сведчыць: «Яны кажуць, у мяне пара кіндалаў, ета яны так 
звалі, ета дзеці. I другі, на што нам, кажаць война, Гітраль Гітраль здзелаў. На што 
нам война, на што нам вашы крышы з саломы, тады крышы саломянныя былі» [3].
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Апісваючы акупацыйны рэжым, расказчыкі ўзгадвалі, што новы «нямецкі парадак», 
як правіла, быў пабудаваны на супрацьлеглых савецкай палітыцы мерапрыемствах. 
Так, напрыклад, Далжанкова Варвара Ільінічна, 1921 г. нар., в. Баева Дубровенскага 
раёна Віцебскай вобласці, расказвала, што «як немцы прыйшлі, як вам сказаць, па-
куль рускія былі ўжо цэрква не служыла. У ёй ахранялася зярно, а тады быў клуб. 
Школьнікаў туды вадзілі, новы год устрачалі, ёлка была, усё было. А як немец прый-
шоў тады адстроілі цэркаў. Цэрква была і стаяла ена… і бацюшка быў». Аб аднаўленні 
дзейнасці цэркваў і культавых устаноў і дазволе рэлігійнай практыкі святарству рас-
павядалі жыхаркі в. Палёнка Горыцкага раёна Магілёўскай вобласці Васільева Ганна 
Пракоф’еўна, 1931 г. нар. («Цэркаў у Маслаках была і ў вайну стаяла. Тады яе свае ра-
зарылі» [8, с. 170]) і Платонава Фроня Захараўна, 1931 г. нар. («Немцы ў царкву не за-
прэшчалі хадзіць, немцы веруюшчыя»).

У часы акупацыі па-ранейшаму працавалі кірмашы і крамы, аптэкі і школы. Так, 
напрыклад, Платонава Фроня з в. Палёнка казала, што людзі за прадукты выменьвалі 
ў аптэках лекі для хворых, што працавалі школы, але немцы ўсталёўвалі цэнзуру, «каб 
нічога ў кнігах пра Сталіна не было, ні пра паліціку».

«Школа пры немцах была. Я хадзіла ў пяты клас. Па-беларуску вучылі. Арыфметыку 
і беларускую мову. Настаўнікі добрыя былі, я добра вучылася. Памятаю. Васькоўскі 
(настаўнік), ён і да вайны працаваў. Забалеў і памёр. Яшчэ ў вайну» (К. Ф. Русаманава, 
1925 г. нар., в. Касцюшкава). «Кніжкі нашыя былі. Букварь быў, чытанка была, задачнік 
быў. Былі рускія чытанкі і беларускія. Задачнік быў беларускі. Нямецкую мову не вучылі» 
(Талкачова Праскоўя Емельянаўна, 1931 г. нар., в. Касцюшкі Горыцкага раёна) [3].

У аграрнай сферы акупацыйныя ўлады арыентаваліся на ўмацаванне прыватнай га-
спадаркі: «Немцы прыйшлі зямлю раздалі, колькі душ у сям’і столькі і зямлі. Землямер 
у іх быў. Коней раздалі, кароў, семена далі. Толькі рабі… Дзеналічнікамі нас пара-
білі…» (Васільева Ганна Пракофьеўна, 1931 г. нар., в. Палёнка); «Пры немцах у нас 
была карова, коні. Не знаю дзе іх хто ўзяў» (Русаманава Кацярына Фёдараўна, 1925 г. 
нар., в. Касцюшкава).

Усе рэспандэнты гэтага рэгіёну аднагалосна расказвалі як напярэдадні буйных бітваў 
і наступленняў немцы высялялі ў тыл мірнае насельніцтва (не далей як кіламетраў 20–
30 ад лініі фронту). Людзі, у асноўным жанчыны з дзецьмі, рассяляліся па хатах незна-
ёмых людзей і перажывалі там ваенныя дзеянні. «9 месяцаў стаяў хронт. Нас вакуіра-
валі пад Мінскам дзярэўня Косіна… немцы вакуіравалі. Ніхто там ската не дзяржаў. Там 
партызаншчына была, усё забіралі» (Талкачоў Iван Дзем’янавіч, в. Касцюшкава) [3].

Тэматыка партызанскага руху ва ўспамінах рэспандэнтаў бадай самая папуляр-
ная і неадназначная. Для больш падрабязнага вывучэння даўно наспела шмат тэм, 
якія тычацца арганізацыі дзейнасці партызан, іх узаемаадносін з мірным насель-
ніцтвам, аб іх месцы і ролі ў агульным антыфашысцкім руху і інш. Доказам гэта-
му могуць быць словы Ф. З. Платонавай, 1931 г. нар., з в. Палёнка Горыцкага раёна 
Магілёўскай вобласці: «Парцізаны разныя былі. Як немец сюда к Горкам падашоў 
у 44-м. Дык яны паліцаі «ўже» арганізовывалі свае атрады, дык уже відзяць што «не 
паласа», дык яны ўжо ў парцізаны. Склаўся атрад чалавек 5–10 – мы партызаны. Яны 
ваявалі… Во врэда наробяць» [3]. «Партызаны былі адзетыя, аружонныя … Во яго 
брат (паказвае на мужа. – Н. П.) дваюрадны быў, з Мінска ён жа настаўнік, яны ж 
спецыяльныя партызаны, ім жа ружыя было і ўсё. І самалёты і дзяцей грузілі і дарогі 
жалезныя разбіралі і на абозы нападалі, ета ж дзейсцьвіцельныя партызаны. А етыя 
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што з дзяреўні пашлі, дык якія ета партызаны!?» (Талкачова Праскоўя Емельянаўна, 
1931 г. нар., в. Касцюшкі) [3].

Неадназначным было стаўленне да партызанскага руху насельніцтва «лясных вё-
сак» Слонімшчыны. Пра гэта сведчаць вынікі палявых доследаў праведзеных экспе-
дыцыяй беларускіх гісторыкаў. Апытваліся жыхары вёсак Нагулевічы, Харашэвічы, 
Загрыцькава Дзераноўскага сельсавету. Усяго было апытана 15 чалавек 1922–1940 гг. 
нараджэння. З насцярогай суразмоўцы адказвалі на пытанні аб візітах партызан у вё-
ску і іх барацьбе з акупантамі.

Часта жыхарам вёсак прыходзілася прымаць на сябе помсту акупантаў за ўчынкі 
партызан, або выступаць у якасці заложнікаў. «…А пад гарой палеглі немцы і паліцаі 
з пулямётамі. Некі іх начальнік паехаў у Нагулевічы. Прыехаў ад туль, нешта гаргытаў, 
гаргытаў… А парцізаны на гары сядзелі… Навернае… Гэта шчасце, што яны не вы-
стралілі. Думаю, што ні аднаго п’янага не было, а каб выпілі, то абязацельна які б вы-
страліў. Нас бы тады не было на свеце» (жыхар в. Харашэвічы, 1926 г. нар.) [6, с. 198].

Аб арганізацыі карных нямецкіх аперацый як помсты за «распальванне агню пар-
тызанскай вайны на акупіраваных тэрыторыях савецкімі дыверсантамі» ўзгадвае 
даследчыца Святлана Курс. У сваіх працах яна апісвае лёс жыхароў вёсак Случчыны 
і Любаньшчыны, якія падпадалі пад карныя экспедыцыі і аперацыі: «Свята ўраджаю», 
«Балотная трасца», «Зімовая казка», «Зорны шлях» і інш. Аўтар прыводзіць успаміны 
тых, хто выратаваўся і асэнсаваў, што «запаленая партызанамі зямля пад нагамі вора-
га, запалілася – найперш – пад нагамі безабароннага мірнага насельніцтва, якое тра-
піла паміж молатам і кавадлам» [2, с. 17]

Цяжкасці і нястачы, боль і жах, якія перажыло мірнае насельніцтва ў часы акупа-
цыі вымушала людзей аб’ядноўвацца і дапамагаць адзін аднаму. Амаль кожны апыта-
ны з Магілёўскай і Віцебскай абласцей узгадваў, што «там у бежанцах пад Мінскам, 
у Западней» гаспадары прымалі ў сваю хату і клапаціліся аб іх, кармілі і апраналі. 
«Бежанцы», у сваю чаргу, дапамагалі па гаспадарцы: пасвілі жывёлу, працавалі на зям-
лі і інш. Часта расказчыкі прыгадвалі асірацелых дзяцей, якіх гадавалі іх бацькі ці род-
ныя («і тая дзяўчынка з намі…», «мы іхніх дзяцей дваіх даглядалі»).

Падчас палявых доследаў на Слонімшчыне даследчыкі пачулі аб адноўленым у час 
вайны вельмі архаічным калектыўным абрадзе абароны сябе і сваіх блізкіх.

«Усё рабілі за адну ноч. Мужыкі храсты зрабілі, а жэншчыны напралі таго льну, нат-
калі палаценца і ўсю дзярэўню абвялі тры разы ніткамі. Як вёска начынаецца і задамі 
ішлі-ішлі і нітку цягнулі. Гэта аберагала ўсю дзярэўню. Эта ўсе людзі рабілі па-про-
стаму. І ўсё зносілі жэншчыны, хто што, хто што. Адна прадзе, другае тчэ, трэцяе 
снуе, чацвёрнае – тое робіць. Ткалі ў Мілашкі. І Каліноўскі нешта рабіў. Пралі ў яго. 
У двух хатах ткалі, бо чатыры ручнікі ні за што не выткалі б» (жыхарка в. Нагулевічы, 
1928 г. нар.) [6, с. 199]. «Як сталі ўжэ немцы выбіваць і сёла паліць, то за ноч храсты 
пастаўлялі і ручнікі наткалі, вячэру зрабілі. Цэлы дзень пасцілі, нічога не елі, а веча-
рам трохі поснага паелі. Збіраліся эта рабіць у адной хаце. Рабілі гэта, каб Бог спас 
сяло. Каб людзі засталіся…» (жыхарка в. Загрыцькава, 1922 г. нар.) [7, с. 10].

Прыстасаванне людзей да новага парадку акупацыйных улад была адной з «непры-
емных» для суразмоўцаў тэма. Аб тых, хто «немцам служыў», можна было пачуць, што 
«мясцовага начальніка, як вайна кончылася бабы коллямі забілі ў Міхайлавічах», або 
«павесілі яго свае чыста ў канцы дзярэўні. Свае, дзеравенскія» (Талкачова Праскоўя 
Емельянаўна, 1931 г. нар., в. Касцюшкі). І станоўчыя ўспаміны аб вясковым мужчыне, 
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які добрасумленна і справядліва выконваў абавязкі пры немцах, і людзі яму ўдзяч-
ны. Аб маме, якая чысціла немцам бульбу два тыдні і атрымала карову. Эпізоды ва-
еннага ліхалецця, дзе звычайныя людзі як маглі выжывалі, кармілі сям’ю, захоўвалі 
цяжка здабытую гаспадарку, патрабуюць іншых, чым калабарацыянізм, вызначэнняў. 
Пераасэнсаванне прычын і наступстваў, удакладненне паняццяў, апісанне абставін 
жыцця мірнага насельніцтва ў акупацыі сёння патрабуюць ад сучасных даследчыкаў 
новых эфектыўных метадаў гістарычнага пошуку.

Самымі складанымі для суразмоўцаў з Магілёўшчыны і Віцебшчыны былі ўспамі-
ны аб вяртанні на радзіму. Фронт адступіў у глыб краіны, і яны зноў прыехалі ў род-
ныя хаты з «бежанцаў». «Там было ўсё зраўнята, усё збіта, а хто вярнуўся тады сталі 
сваіх радзіцеляў магілачкі дзелаць. Вы ж падумайце 9 месяцаў хвронт стаяў тута… 
Прышлі мы сюды, усе баеўцы сюды беглі, хоць на голае поле, але беглі. Хто зямлянку 
капаў, хто што дзелаў, а хто насякець лазы, напляце, абмажа глінай, ды сядзіць на родзі-
не, праўда. Хочацца на родзіну» (Далжанкова Варвара Ільінічна, 1921 г. нар., в. Баева) 
[3]. «Страшны голад быў. Праснак мама начанець, а каб была жменя мукі зляпіць яго, 
ня можна. У рот уклала, раз і другі раз. Мае сталі вочы пухнуць. Людзі ідуць, паціс-
ну, віджу чалавек пайшоў, пушчу – зараўнялася ўсё. Жалуды елі. Мама пякла прас-
накі з жалудоў, ні можна было глатаць» (Марозава Анастасія Мікалаеўна, 1918 г. нар., 
в. Маслакі). «Прыязжалі на свае мяста, нічога не было, а хадзілі па дзяраўням і шалу-
ху збіралі і ўсяго, каб ляпёшкі спякчы і траву сабіралі і клевер разны, каб ляпёшкі пя-
кчы. З травы з адной напякуць. На выжыванія. Шчаўля навараць ляпёшак з травы на-
пякуць і работаюць. Лапатку ў руку і капай, ні каней жа нічога не было» (Платонава 
Фроня Захараўна, 1931 г. нар., в. Палёнка).

Вялікая Айчынная вайна па-ранейшаму застаецца адной з самых хвалюючых 
і балючых тэм нашай гісторыі. Матэрыялы апытванняў яскрава дэманструюць, што 
ў вайне самым складаным для людзей стаў акупацыйны рэжым. Акрамя фізічнага 
знішчэння, насельніцтва Беларусі сутыкнулася з цяжкімі псіхалагічнымі выпраба-
ваннямі, з рэаліямі, калі ў супрацьстаянні ворагаў ахвярамі станавіліся безабаронныя 
мірныя жыхары. Сёння з дапамогай «прамоўленай гісторыі» мы можам шукаць адка-
зы на пытанні, чаму менавіта Беларусь стала той «гаротнай зямелькай» і «шматпакут-
най Бацькаўшчынай» і што значыць для беларусаў выраз «Абы не было вайны!».
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