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Другая сусветная вайна стала для Беларусі стратэгічным выклікам. 

Пад пагрозай было існаванне нацыі, беларускага соцыуму як суб’екта 
гістарычнага развіцця. Больш за 9200 вёсак знiшчылi нямецка-фашысцкія 
акупанты, з iх 628 былі спалены з усім насельніцтвам, 186 не адрадзiлiся 
пасля вайны. У Беларусі ствараецца мемарыяльны комплекс на месцы спа-
ленай у 1944 г. вёскі Ола Гомельскай вобласці, дзе загінула 1758 мірных 
жыхароў. Захаваць і данесці да будучых пакаленняў памяць аб вайне 
як лёсавызначальнай падзеі, факталагічна засведчыць праўду гісторыі, 
супрацьдзейнічаць фальсіфікацыям – найважнейшыя задачы журналістыкі.

Ключавыя словы: Другая сусветная вайна; сацыяльная памяць; сродкі 
масавай інфармацыі; фальсіфікацыя гісторыі; спаленая вёска Ола; акцыя 
«Беларусь памятае». 
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The Second World War became for Belarus a strategic challenge. The exis-
tence of the nation, the Belarusian society as a subject of historical development 
was under the threat. More than 9200 villages were destroyed by the Nazi oc-
cupiers, 628 villages were burned together with their population and 186 villages 
did not reborn after the war. In Belarus the memorial complex was created in the 
place of the destroyed village Ola, Gomel Region, where 1758 civilians died. The 
main tasks of journalism are to preserve and to convey to future generations the 
memory about the war as a fatal event, to testify factually the truth of the history 
and to oppose to falsification.
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У Рэспубліцы Беларусь 2019 і 2020 гады адзначаны адметнымі 
юбілейнымі падзеямі – 75-годдзем вызвалення Беларусі ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў і 75-годдзем Перамогі савецкага народа ў Вялікай 
Айчыннай вайне 1941–1945 гг. 

Вялікая Айчынная вайна – ключавы тэатр дзеянняў Другой 
сусветнай вайны – стала для Беларусі стратэгічным выклікам. Вайна 
аб’ектывіравала тэму агульнанацыянальнага экзістэнцыяльнага выбару: 
пад пагрозай было існаванне нацыі, беларускага соцыуму як суб’екта 
гістарычнага развіцця. У ХХІ ст. акрэслілася яшчэ адна сітуацыя 
прынцыповага выкліку, звязаная з фальсіфікацыямі гісторыі. Дакладна 
прасочваюцца медыйныя спробы перагледзець вынікі Другой сусветнай 
вайны, перамясціць гістарычныя акцэнты і змяніць маральныя 
ацэнкі. Каб супрацьдзейнічаць фэйкам, сродкі масавай інфармацыі 
Рэспублікі Беларусь рэалізуюць шэраг адметных праектаў ваенна-
патрыятычнай накіраванасці. Іх тэматыка, метадалогія і жанравая 
палітра вызначаюцца глыбінёй і сістэмнасцю. Сярод асноўных – 
рэспубліканская патрыятычная акцыя «Беларусь памятае», якая стала 
сапраўды ўсенароднай. Адпаведныя тэматычныя праекты рэалізуюць як 
рэспубліканскія, так і рэгіянальныя СМІ краіны.

Адзін з найбольш адметных гісторыка-патрыятычных праектаў 
2019–2020 гг. – стварэнне мемарыяльнага комплексу на месцы спаленай 
гітлераўцамі вёскі Ола Светлагорскага раёна Гомельскай вобласці, дзе 
14 студзеня 1944 г. было знішчана 1758 мірных жыхароў: 100 мужчын, 
508 жанчын, 950 дзяцей. Як вядома, на тэрыторыi Беларусi нямецка-
фашысцкія акупанты вялi вайну на знiшчэнне, мэтанакiраваная 
нацысцкая палiтыка генацыду ў адносiнах да насельнiцтва Беларусi стала 
велiзарнай нацыянальнай трагедыяй. Больш за 9 200 вёсак знiшчылi 
гітлераўцы, з iх 5 295 спалiлi разам з усім ці часткай насельніцтва. 628 
вёсак падзялілі лёс Хатыні, былі спалены з усім насельніцтвам, 186 з іх 
не адрадзiлiся пасля вайны. 

У 1975 г. выйшла кніга «Я з вогненнай вёскі...» А. Адамовіча, 
Я. Брыля і У. Калесніка, дзе сабраны і зафіксаваны ўспаміны людзей, 
якія па шчаслівай выпадковасці засталіся жывымі ў час масавых 
экзекуцый насельніцтва. «На старонках гэтай кнігі сабраліся людзі, што 
выйшлі з агню, з-пад зямлі. І гэта – у самым рэальным, не пераносным 
сэнсе. Людзі з вогненных вёсак сабраліся тут, каб сведчыць, пытацца, 
судзіць, каб расказаць тое, пра што ведаць – страшна, а забыцца – 
небяспечна», – адзначалі аўтары [1, с. 6]. На працягу 1970–1973 гг. 
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пісьменнікі аб’ехалі 35 раёнаў Беларусі, пабывалі ў 147 вёсках, запісалі 
ўспаміны больш як 300 сведкаў хатынскіх трагедый – цудам ацалелых 
у вогнішчы людзей. А ў ХХІ ст. рэдакцыя найстарэйшай беларускай 
газеты «Звязда» паставіла задачу адшукаць апошніх сведкаў нацысцкіх 
злачынстваў. Гэта надзвычай важна ў сітуацыі, калі ўзмацняюцца 
памкненні перапісаць гісторыю Вялікай Айчыннай вайны – гісторыю 
народнай трагедыі, народнай барацьбы і народнай Перамогі.

Публіцыстычна-доследны праект газеты «Звязда» і Дзяржаўнага 
мемарыяльнага комплексу (ДМК) «Хатынь» «Нашчадкі вогненных 
вёсак» стаў адным з самых рэзанансных, выклікаў беспрэцэдэнтны 
розгалас у грамадстве. Яго метадалогія засноўвалася на прынцыпах 
«зваротнай сувязі» з чытацкай аўдыторыяй. За чатыры гады (2006–
2009) адгукнулася больш як 70 сведкаў, у час вайны яны былі дзецьмі 
і падлеткамі: у тым ліку 14 чалавек – з вёсак, якія былі спалены з усім 
насельніцтвам i не адрадзiлiся пасля вайны, пахаваны на адзіных у 
свеце Могілках вёсак у ДМК «Хатынь»; 26 чалавек – з вёсак, спаленых 
разам з насельніцтвам і адноўленых пасля вайны [2]. Праект «Нашчадкі 
вогненных вёсак» надаў імпульс даследавання ваенна-патрыятычнай 
тэматыкі рэгіянальным СМІ краіны. Абласныя і раённыя газеты адкрылі 
адпаведныя рубрыкі, заняліся пошукавай працай, каб на сваіх старонках 
даць слова землякам: дакументальна засведчыць трагедыі спаленых 
вёсак. 

Чарговым буйным крокам у захаванні гістарычнай праўды аб вайне як 
сэнсавызначальнай падзеі для нацыянальнага лёсу стала патрыятычная 
ініцыятыва грамадскасці Гомельшчыны аб стварэнні мемарыяльнага 
комплексу на месцы спаленай гітлераўцамі вёскі Ола. Перад вайной 
вёска налічвала 34 двары, 168 жыхароў. Яна была акупаваная немцамі 
ў канцы ліпеня 1941 г., а да студзеня 1944 г. сюды сагналі і жыхароў 
наступных населеных пунктаў: Чыркавічы, Здудзічы, Ракшын, Рудня, 
Іскра, Какаль (Светач), Дзеднае цяперашняга Светлагорскага раёна; 
Кароткавічы, Плясовічы, Сельнае, Мормаль цяперашняга Жлобінскага 
раёна. Такім чынам, ад рук нацыстаў разам з жыхарамі Олы загінулі 
насельнікі яшчэ 11 вёсак. Раніцай 14 студзеня 1944 г. нямецкі карны атрад 
разам з вайсковай часцю, якая налічвала каля тысячы салдат, акружылі 
вёску. Людзей заганялі ў хаты і падпальвалі. Тых, хто спрабаваў уцячы, 
расстрэльвалі з кулямётаў і аўтаматаў, кідалі ў вогнішча жывымі. Пасля 
Вялікай Айчыннай вайны Ола не адрадзілася. Зямля са спаленай вёскі 
знаходзіцца на Могілках вёсак у мемарыяльным комплексе «Хатынь». 
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У артыкуле «Сімвал нашай памяці», змешчаным у абласной газеце 
«Гомельская праўда» 18 лютага 2020 г., Ізяслаў Катляроў адзначае, 
што пакладзены пачатак узвядзення мемарыяльнага комплексу 
«Ола». Ён падкрэслівае: «Для ўшанавання памяці аб спаленых вёсках 
Гомельшчыны каля ўваходу на тэрыторыю мемарыяла прадугледжана 
ўстаноўка стэлы з рэльефнай выявай карты Гомельскай вобласці, на 
якую будуць нанесены вёскі, спаленыя і не адноўленыя пасля вайны 
(...) – больш за 120 населеных пунктаў» [3, с. 3]. У карэспандэнцыі 
Юліі Паддубіцкай «Народная будоўля» паведамляецца аб правядзенні 
22 лютага 2020 г. маштабнага абласнога суботніка: «Атрыманыя 
сродкі будуць накіраваны на стварэнне мемарыяла на месцы спаленай 
вёскі Ола» [4]. Пра гэту падзею паведамілі ўсе рэгіянальныя СМІ 
Гомельскай вобласці. І невыпадкова: «Гэта будзе народная будоўля, 
праз якую пройдуць маладзёжныя атрады Гомельшчыны, навучэнцы 
ВНУ. Вітаецца любая дапамога» [4]. Газета «Светлагорскія навіны» 
адзначыла, што пабудова мемарыяла на месцы гібелі вёскі Ола паспрыяе 
выхаванню будучых пакаленняў, фарміраванню іх светапогляду на базе 
традыцыйных духоўных каштоўнасцей беларускага народа, дапаможа 
глыбей зразумець гісторыю сваёй малой радзімы [5].

На суботнік у памяць аб спаленай вёсцы Ола выйшлі больш за 
250 тыс. жыхароў Гомельскай вобласці. Паводле інфармацыі БЕЛТА, 
сабраныя сродкі накіруюць на мемарыял на месцы трагедыі, а таксама 
на аднаўленне мемарыяльных комплексаў, месцаў баявой і воінскай 
славы часоў Вялікай Айчыннай вайны [6].

Варта адзначыць, што працягвае папаўняцца электронная база даных 
«Беларускія вёскі, спаленыя ў гады Вялікай Айчыннай вайны» (http://
db.narb.by/about/). Яна пачала фарміравацца да 70-годдзя Хатынскай 
трагедыі (2013) Дэпартаментам па архівах і справаводстве Міністэрства 
юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальным архівам Рэспублікі 
Беларусь і Беларускім фондам міру пры падтрымцы Расійскага фонду 
садзейнічання актуальным гістарычным даследаванням «Гістарычная 
памяць». Па стане на 29 лютага 2020 г. у базе даных утрымліваецца 
інфармацыя аб 9 097 знішчаных нацыстамі беларускіх вёсках. 

Вялікая Айчынная вайна – кардынальны, драматычны паварот 
у жыцці беларускага народа, яна шмат вызначыла ў далейшым лёсе 
Беларусі. Захаваць і данесці да будучых пакаленняў памяць аб гэтай 
падзеі, факталагічна засведчыць праўду вайны, супрацьдзейнічаць 
фальсіфікацыям, скажэнням і падтасоўкам – найважнейшыя задачы 
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журналістыкі. Без дакладнай трансляцыi гiстарычнага вопыту народ 
губляе аксіялагічныя арыенціры, страчвае сацыяльную памяць, якая 
з’яўляецца фундаментам маральнасці грамадства. 
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