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«ВЕЛЬМІ Ж МНЕ НАДАЕЛА ВАЙНА ЗА 4 ГАДЫ…»:
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИХОВНУ СКЛАДОВУ 

ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ
«Vel’mi ž  Mnie Nadajela Vajna za 4 Gady...»

(«It Bothered Me a War for 4 Years... »):
the Question of the Educational Component 

in the Lessons of History

В статті порушується проблема виховного й дослідницького значення
збору усних свідчень очевидців Другої світової війни для студентів вищих
навчальних закладів (на прикладі Білоруського державного університету,
Мінськ).
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The article explores the modern Belarusian historiography on the Second World
War. We stressed on the importance of the collection and publication of memoirs
and the study of the family memory. The family memories on the war of the cur-
rent students is the subject of this article. We collected and analysed 51 messages
in 2011. The main task is to explore traumatic Soviet experience in these memo-
ries. The main conclusion of all 51 message with the war experience certainly shows
the values of peace. Unfortunately, nowadays Russia developes the cult of violence
and the war, which made Ukraine a victim of the Russian aggression from 2014.
It resulted from the ideas of «Russian Doctrine» (2008) with the cult of the Russ-
ian superiority, shared by the current Russian elites. However, personal experi-
ence teaches us to honour the peace as the highest value.

Keywords: Belarus, the Second World War, oral history, memoirs, historical
education, students.
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Попри те, що після закінчення Другої світової війни минуло понад 70 ро-
ків, у Білорусі, Україні та в інших державах досі публікуються спогади й свід-
чення тих, хто пережив війну, а також перекази їхніх нащадків. Велику роль
відіграло видання багатотомного збірника історико-документальної хроні-
ки «Памяць» щодо всіх регіонів Білорусі. 2011 р. почав діяти Білоруський
архів усної історії, де налічується понад 400 інтерв’ю (No name 2011). Ок-
рім того, останніми роками побачили світ щоденник Дзмітра Сямьонова за
1943–1947 рр. (Сямёнаў, Д. А. 2012), спогади Аляксандра Дзеравянка (Дзе-
равянка, А. М. 2013), різні збірки спогадів малолітніх в’язнів таборів і гет-
то (Леўчанка, М. У. 2010; Макарчык, Ю. 2011; Філатаў, Л. Г. [і інш.], уклад.
2012; Дудзюк, З. І. 2013). Важливо підкреслити, що крім звичайних тем (Го-
локост, гетто, партизанський і підпільницький рух, в’язні концтаборів) на-
було суттєвого значення вивчення спогадів та досвіду дітей війни (Бездзель,
В. Я. 2011). Як і раніше, велику увагу приділяють розвінчанню значною мі-
рою хибних міфів та стереотипів вітчизняної історіографії, які довго зміц-
нювалися за радянських часів (Гістарычная памяць... 2013).

Разом з великою роллю, яку усна історія (oral history) відіграє в історич-
ній науці, слід відзначити її педагогічне значення. Так, уже порушували пи-
тання про можливості громадянського й патріотчного виховання на уроках
історії в школі шляхом включення до змісту навчання матеріалів історії по-
всякдення (Осипенко, Н. Н. 2006). Доведено, що завдяки зверненню до осо-
бистого досвіду учасників війни та їхніх нащадків учні не лише краще сприй-
мають і глибше осмислюють вітчизняну історію, а й прагнуть вивчати її да-
лі. Також зазначена практика дає змогу формувати в учнів найважливіші гро-
мадянські якості: відповідальність, любов до батьківщини, небайдужість до
інших людей.

У річищі компетентнісного підходу до громадянського виховання голов-
ну мету такої роботи можна деталізувати як створення умов для формуван-
ня громадянських компетенцій, серед яких варто відзначити навчальні (на-
приклад, здатність знаходити, аналізувати й опрацьовувати інформацію), до-
слідницькі (зокрема вміння помічати суперечності в фактах, уникати поспіш-
них узагальнень), комунікативні (вміння слухати, поважати думку іншого,
відстоювати свої погляди) тощо (Дергай, А. В. [и др.]. 2008). Головною умо-
вою для розвитку особистості в цьому напрямку є вхождення в реальність:
особистий досвід справжньої діяльності й вирішення конкретного соціаль-
ного завдання.

Громадянське виховання охоплює всі етапи освіти, й на рівні ВНЗ викла-
дання історії відіграє особливу роль на неісторичних і негуманітарних спе-
ціальностях. Протягом низки років (2010–2013 рр.) при викладанні курсу «Вя-
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лікай Айчыннай вайны» на трьох факультетах Білоруського державного уні-
верситету (юридичного, хімічного й радіофізічного) В. А. Кахновіч залучив
студентів до збору свідчень про долю й життя їхніх родичів під час цієї вій-
ни. Цю практику майже всі студенти зустрічали з ентузіазмом і, окрім по-
жвавленого обміркування, приносила матеріали, цікаві як з погляду історії,
так і з погляду педагогіки. Як приклад, пропонуємо звернутися до 51 пові-
домлення студентів 10-ї та 11-ї навчальних груп юридичного факультету, які
було зібрано в травні 2011 р. За певними винятками (14 випадків) усі ці ма-
теріали є переказом спогадів предків не через безпосереднє інтерв’ю, а че-
рез підсумування розрізнених спогадів. Багато з них цікаві й життєві. Разом
з тим, до половини повідомлень є достатньо стислими й містять суху загаль-
ну інформацію. Значною мірою це, звичайно, пов’язано з браком безпосе-
редніх свідків подій: пераказ ведеться через одне чи навіть два покоління.
Втім, виховне значення цих свідчень дуже велике, тож спробуймо просте-
жити основні моменти у спогадах очима сучасних студентів, особистий до-
свід яких поки що дуже обмежений, а уявлення про світ змодельовані зав-
дяки ЗМІ, художнім і документальним фільмам та шкільним підручникам.

Чому в спогадах свідків воєнних часів так мало інформації? Наприклад,
студент Павел Самахвал написав, як розпитував про війну свого дідуся Г. Г. Са-
вановіча: «Он не любил рассказывать про войну. Страшно было вспоминать
про нее. Это было уже страшное прошлое для него, другое измерение. Един-
ственный момент он мне рассказал после долгих уговоров» (Паведамленне
Самахвала 2011). Таким самим є свідчення студентки Кацярини Масько зі
слів її бабусі Н. І. Зяльонки й дідуся І. М. Зяльонки: «Страх, разруха, смерть
и потерянная молодость — вот как они потом описывали войну своим де-
тям» (Паведамленне Масько 2011).

За характером отриманих від студентів повідомлень, можна виділити два
типи свідчень. Перші — це розповіді людей, котрі пережили війну дорос-
лими. Їхні згадки про події зазвичай стислі й небагатослівні. Певні винят-
ки з цих, часом формальних, згадок — це спогади про переживання ситуа-
цій на межі життя та смерті. Наприклад, Кацярина Масько переказувала іс-
торію свого дідуся Івана Зяльонки з Лагойщини: він був партизаном і най-
яскравішим спогадом для нього став випадок, коли йому довелося залізти
на ялину й просидіти на ній день, аби врятуватися від німців (Паведамлен-
не Масько 2011). Так само дід Аляксандра Гітарина М. І. Ройнік, призваний
до армії в червні 1941 р., виділив у спогадах тяжкі бої під Могильовим, а ще
те, як отримав наприкінці 1942 р. наскрізне поранення ноги, гангрену й став
інвалідом війни (Паведамленне Гітарына 2011). Розповідь Віталя Юрчанка:
дідусь І. І. Іванов потрапив до армії ще 1939 р. і особливо наголосив у спо-
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гадах на жахливих боях за Тулу в листопаді 1941 р. : «Падали снаряды и бом-
бы. И каждый раз казалось, что вот эта и та бомба, твой снаряд, но ты ос-
тавался живой. И на раненых и убитых смотрел с каким-то безразличием,
зная: и для тебя это неминуемо» (Паведамленне Юрчанка 2011). Або ж роз-
повідь Кацярини Касяк про двоюрідного дідуся П. В. Шмика: потрапив на
фронт у липні 1942 р. й серед згадок про війну його найбільше вразив ви-
падок, коли біля міста Мга його тяжко поранив німецький снайпер, через що
автор спогадів мало не помер (Паведамленне Касяк 2011).

Дещо інший образ війни складається при зверненні до спогадів тих, хто
пережив її дітьми чи підлітками. При ознайомленні з загальним масивом ма-
теріалу привертає увагу емоційна насиченість таких розповідей і наявність
у них багатьох повсякденних подробиць. Особливо хочеться наголосити на
тому, що в цих згадках немає романтичної захопленості війною. Навпаки, за
відчуттями малолітніх очевидців війни, яскраво постає трагізм цього яви-
ща.

Наприклад, студентка Наталля Гаврилавець так передала життєву траге-
дію її дідуся Івана Пятровича Ліціцького: в сім років він 1943 р. через вій-
ну втратив батьків і старшого брата, з дитинства його життя було сповнене
тяжкою працею й злиднями. Як висновок: «Дедушка не любит вспоминать
войну, он не может произносить такие слова как “мама”, “папа”»; «…он выг-
лядит намного старше, так как его жизнь сиротой была очень трудной. От
тяжелого труда с детства он стал сейчас инвалидом второй группы» (Паве-
дамленне Гаўрылавец 2011). Трагічно також склалася доля його дружини Вар-
вари Адамівни Гаврилавець: перед війною її батько Адам Гаврилавець при-
йняв у родину хлопчика-сироту, який доводився йому родичем. Проте нова
радянська влада (йдеться про Західну Білорусь) звинуватила чоловіка в то-
му, що він тримає наймита, й, відбравши майно «да апошняга гуся», засла-
ла. Пізніше, під час війни, він ледве вижив на будівництві мостів для армії
й повернувся додому тяжко хворим: «Так как входить в холодную воду при-
ходилось в любое время года, и находиться в ней приходилось очень долго,
чаще всего сутками. Питание было очень плохое. Прадедушка рассказывал,
что те, кто выжил после строительства мостов, обязаны местным жителям,
так как они приносили коровье молоко и хлеб» (Паведамленне Гаўрылавец
2011). Через рік після повернення Адам Гаврилавець помер, як і його дру-
жина Улляна, котра, в свою чергу, потрапила до німецького концтабору й так
само повернулася звідти ледве живою. Так В. А. Гаврилавець, бабуся сту-
дентки Наталлі Гаврилавець, рано стала сиротою: «Так же как и мой дедуш-
ка, Галина Юрьевна, когда произносит слово “мама” или “папа”, всегда пла-
чет» (Паведамленне Гаўрылавец 2011).
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Подібні свідчення можна знайти й в інших очевидців, з чого виразно ви-
пливає одне: люди пережили трагедію, а не наївний пафос перемоги. Так, сту-
дентка Марія Савко зі слів своєї бабусі М. І. Ламеки передає: «…моя пра-
бабушка с ужасом вспоминала эти ужасные годы войны», «Всё это моя пра-
бабушка рассказывала с такой болью и страхом в глазах, как будто она опять
это переживает, что свидетельствует о том, что невозможно просто так за-
быть эти мучительные годы войны» (Паведамленне Саўко 2011). Дід Тац-
цяни Байчук Данил Байчук, який хлопчиком пережив війну: «…эти тяжелые
воспоминания я пронес через всю свою жизнь, и эта ноша тяжела. Благода-
рю Бога за то, что моим детям не пришлось пережить все ужасы войны, и
молю Его о том, чтобы ни мои внуки, ни правнуки не столкнулись с этой бе-
дой» (Паведамленне Байчук 2011). Щиро про це говорили й ті, хто пройшов
фронт. Так, дідусь студентки Вікторії Судзібор Ригор Ригорович Судзібор
(1924 р. н.) красномовно засвідчив: «Вельмі ж мне надаела вайна за 4 гады»
(Паведамленне Судзібор 2011). З цього його внучка зробила сповнений здо-
рового глузду висновок: «Рыгор Рыгоравіч стараўся і хацеў, каб кожны юны
чалавек разумеў значэнне жудаснай вайны і стараўся зберагчы мір» (Паве-
дамленне Судзібор 2011).

Важливо підкреслити: живі свідчення руйнують багато стереотипів про
війну, панівних на рівні метаісторії. Насправді можна побачити, що на від-
стані понад 70 років багато відтінків тієї великої війни, тієї великої траге-
дії, — сприймаються викривлено. Передусім це стосується пафосу перемо-
ги, котрий поглинає здорове відчуття трагедії війни. Наприклад, коли всі «чу-
жі» (німці) — сприймаються як вороги й загалом демонізуються, й так ні-
бито втрачають людські риси. Нобелівський лауреат, засновник етології Кон-
рад Лоренц назвав це явище «псевдовидоутворенням», підкреслюючи, що
певну групу людей починають сприймати як інший вид, не вартий жалю й
співчуття, на відміну від «свого» виду (Лоренц, К. 1994). Особливо це не-
безпечно в контексті сучасності, де у відповідь на поступ глобалізації під-
німається нова хвиля націоналізму. Наприклад, Російська Доктрина (Аверья-
нов, В. В. [и др.] 2008) покликана створити «парадокс наднаціональної на-
ції» як формулу для нової Росії. Формально, ініціатори доктрини заклика-
ють до сенсократії. Вони запозичили уявлення давньогрецького філософа Пла-
тона (IV ст. до н. е.) про «ідеальну державу» на чолі з прошарком філософів-
володарів. Ці «мудреці» називають себе носіями ідеальної істини, претен-
дують на роль досконалих особистостей, а отже — на монопольне право ке-
рувати людьми й перетворювати світ. Як підсумок, «нові вибрані», сенсо кра-
ти Російської Доктрини, говорять про хибність «вузького націоналізму» й
«інтернаціоналізму», й намагаються довести, що наднаціоналізм «історич-
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ної російської нації» — це зовсім не націоналізм. На жаль, трагічні наслід-
ки цієї доктрини вже відчуваються: з 2014 р. й донині численні російські змі
наповнилися ненавистю до різноманітних «інших», до лібералізму й «бан-
дерівців» (тобто, абстрактних заідеологізованих калік з цього погляду), до
Заходу загалом, до демократії й, головне, до принципів ООН. На жаль, ав-
тори таких повідомлень забувають, що Статут і принципи ООН — наслідок
того, що людство усвідомило й осмислило (кількість жертв) і страхіття Дру-
гої світової війни.

Якщо ж звернутися до того, що відчували очевидці війни, то цинічних
ілюзій можна дуже швидко позбавитися. Передусім це стосується згадок про
«добрих» і просто «нормальних» німців під час війни, а також — про «ли-
хих» партизанів. Не можна сказати, що такі свідчення трапляються часто.
Втім, можна знайти чимало доказів людяності на війні без огляду на націо-
нальні межі. Так, студент Аляксандр Гітарин після розповідей своєї бабусі
відзначив: «Когда мне рассказывала бабушка, все мои прототипы ломались:
все же не все немцы — отпетые злодеи, и не все партизаны — спасители на-
рода» (Паведамленне Гітарына 2011).

Наприклад, студент з Пінщини зі слів діда — М. В. Амельчука — пові-
домив: «Пускай это звучит довольно странно, но местное население не по-
ддерживало ни полицаев, ни партизан. Говорили, что днём кормим немцев,
ночью партизан. Партизаны приходили, говорили, что они — защитники на-
рода, а потом забирали несколько куриц или последний мешок зерна» (Па-
ведамленне Амельчука 2011). Інша студентка зі слів своєї бабусі свідчила:
«…советский народ во время Великой Отечественной войны страдал не толь-
ко от фашистов. Были недобросовестные партизаны, вернее, бандиты, (…)
которые только прикрывались тем, что называли себя партизанами. Они по-
стоянно грабили жителей и вели себя порой хуже, чем немецкие захватчи-
ки. За немцами шли власовцы (…). Они забирали у крестьян последнее» (Па-
ведамленне Дасько 2011).

Так само наведемо низку згадок про «нормальних» німців. Аляксандр Гі-
тарин відзначив: «Интересен для меня был тот факт, что помогали немцы:
видя маленькую дочь, они угощали конфетами, а иногда даже приносили
полно ценную еду» (Паведамленне Гітарына 2011). Студентка Ірина Дасько
згадувала зі слів своєї бабусі Явгенії Дасько: «…даже среди немцев попада-
лись хорошие и понятливые. Ведь на войну ушли и студенты, и профессо-
ра, у них тоже были дети и родители» (Паведамленне Дасько 2011).

Інша студентка, посилаючись на свою прабабусю Марію Мініну свідчи-
ла: «Немцы в деревне (Глубочица), по словам моей прабабушки, были хо-
рошие и за работу давали похлёбку. А когда советские войска освобождали
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эту деревню, то немцы эвакуировали мирных жителей от линии фронта» (Па-
ведамленне Захаранко 2011). Студентка Дар’я Іванова передала обережне свід-
чення своєї прабабусі Марії Кацьки (1918 р. н., жила поблизу Смілавічів):
«Немцы относились к местным жителям довольно доброжелательно, иног-
да даже помогали, детям могли конфет дать. Даже среди оккупантов в ис-
ключительных случаях встречались нормальные люди» (Паведамленне
Івановой 2011). Як випливає зі спогадів цієї жінки, неприємності («зверствы»)
з боку немців щодо місцевих мешканців почалися лише після того, як пар-
тизани викрали німецького генерала (Паведамленне Івановой 2011). Інша сту-
дентка, Алена Папчанка переказує слова прабабусі Сцяпаниди Цеслі (1903 р.
н., с. Холмеч Речицького повіту): «Когда немцы стояли на её квартире, они
помогали прабабушке продуктами, потому что у неё было шестеро детей. По-
этому не следует говорить о том, что все немцы были извергами» (Паведам-
ленне Папчанка 2011). Студентка Кацярина Стрельська розповіла про свою
прабабусю, котра пережила війну в одному з сіл поблизу Дзержинська: нім-
ці заарештували місцевих мешканців, зокрема й прабабусю Кацярини з ма-
леньким сином, але один з молодих німців попередив її про розправу над по-
лоненими й допоміг їм утекти (Паведамленне Стрэльскай 2011).

Окремою сторінкою історії була доля поволзьких німців, які стали, по су-
ті, невинними жертвами сліпої германофобії тих часів. Цікаве й докладне по-
відомлення про долю бабусі своєї двоюрідної сестри — Іди Карлівни Яку-
шової — зробила студентка Алена Целяпньова. Іда Карлівна народилася
1938 р. в селі Зоркіне Марковського району Саратовської обл. З її слів: «Ког-
да в 1941 году началась вторая мировая война всех поволожских немцев и
моих родителей вместе с пятью детьми выгнали на берег Волги (…), мы си-
дели на берегу Волги ждали баржи, на которые нас должны были погрузить,
завезти на середину Волги и всех утопить»; «Но, слава Богу, приказ поме-
няли. (…) В вагонах для скота нас везли в Новосибирскую область Усть-Тар-
ского района деревня Мартыновка. Поселили нас, несколько семей, в старый
заброшенный дом, где была стужа, а у нас одно одеяло на 7 человек»; «Шан-
сы вернуться живыми из такого лагеря были очень малы»; «29 декабря 1949
года наша мама умерла, отца не было дома, он возил овес из Скородума для
лошадей, мы же, все 8 детей, лежали рядом с покойной мамой до самого ут-
ра, ревели, но никто нас не слышал»; «…одним словом, любви, жалости и
ласки мы не видали» (Паведамленне Целяпнёвай 2011).

Очевидно, збирання усної історії розкриває перед студентами можливос-
ті для особистого, суб’єктного переживання й осмислення минулого, а от-
же — і сьогодення. Незалежно від спеціальності вони можуть набути досві-
ду реальної дослідницької роботи, поглибити й суттєво доповнити знання,
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вийти за межі стереотипів. Багато для кого це також перший досвід спілку-
вання зі старшим поколінням. Таким чином, практика, яку ми запропонува-
ли, є ефективним засобом формування таких істотних громадянських ком-
петенцій як пошук, оцінка й опрацювання інформації, вміння встановлюва-
ти контакт з людьми іншого віку й сприймати їхні погляди, здатність і го-
товність займати активну життєву позицію, тощо.

Кожна епоха висуває своїх «ворогів народу»: механізми розпалювання
ненависті залишаються тими самими. За таких обставин особисте ознайом-
лення з кимось або чимось, ширше — просто будь-який безпосередній до-
свід — допомагає людині здобути реальне, а не ідеологізоване уявлення про
дійсність.
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ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ ГРОМАД ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ
ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ ЯК ОДИН З ДІЄВИХ МЕТОДІВ

БОРОТЬБИ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ 
З РЕЛІГІЄЮ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Removal From the Register Communities Evangelical
Christians and Baptist as one of the Most Effective Methods 

of Combating the Soviet Authorities on Religion 
in the Postwar Period

У статті на базі архівних документів з фондів ЦДАВО України, зокре-
ма Ф. 4648 (Уповноваженого ради у справах релігійних культів при Раді Мі-
ністрів СРСР по Українській РСР) названо методи, які використовували упов-
новажені органи для зняття з реєстрації та розпуску громад ЄХБ УРСР у
повоєнний період.

Ключові слова: Євангельські християни-баптисти, сталінська релігійна
політика, релігійні громади.

The article is based on archival documents from the TSDAVO Ukraine. It shows
the methods implemented by the Soviet authorities to cancell the registration and
dissolute the Baptist community in the postwar period. We stated that during the
Second World War, Stalin drew attention to the consolidating role of religions in
the fight against the external enemy. He decided to employ the spiritual influence
to implement his ambitious plans towards domination not only in the USSR but
in the world. The postwar Stalinist «cosmopolitan» policy implemented double

133


