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ІІАРОДА -  СНРАВА ДЗЯРЖАЎНАГА КЛОПАТУ 

II. М. МАПГЗРАВАНа працягу стагоддзяў Беларусь з’яўлялася месцам жорстка- га ваеннага супрацьстаяння. Але самай маштабнай па колькасці чалавечых ахвяр і праяўленага гераізму была, безумоуна, Вялі- кая Айчынная вайна. Таму невыпадкова, што ушанаванне памя- ці ахвяр і герояў той вайны ў БССР набыло характар дзяржаўнай палітыкі.30 снежня 1965 г. міністр культуры БССР М. А . Мінковіч накіраваў сакратару ЦК КПБ П. М. Машэраву пісьмо, у якім вы- клаў разгорнутую праграму дзеянняў па ўвекавечанні памяці загінуўшых воінаў і партызанаў, а таксама ахвяр фашызму і ме- марыялізацыі памятных месцаў. У  ліку прапаноў М. А . Мінкові- ча адзначым тыя, якія потым рэалізоўваліся на практыцы:«— ва ўсіх гарадах рэспублікі ўстанавіць абеліскі з пералікам на іх вайсковых частак і партызанскіх брыгад, што прымалі удзел у вызваленні гэтых гарадоў;-устанавіць скульптуры на месцах, дзе загінулі Героі Савец- кага Саюза;-  выявіць усе населеныя пункты, цалкам спаленыя фашыстамі, і ўстанавіць абеліскі з указаннем колькасці знішчаных у іх мяс- цовых грамадзян, а таксама ўстанавіць імёны ахвяр фашызму;-  на месцы былой вёскі Хатынь Лагойскага раёна, цалкам спаленай фашыстамі разам з усім насельніцтвам і не адроджанай, стварыць музей-запаведнік з комплексам адпаведных пабудоў;-  на месцах канцлагераў і месцах масавага знішчэння і паха- вання ахвяр фашызму ўстанавіць помнікі, абеліскі або мемары- яльныя дошкі з указаннем колькасці ахвяр;-  на вуліцах, якія носяць імёны герояў, устанавіць мемары- яльныя дошкі са звесткамі пра герояў і кароткім апісаннем іх подзвігаў» [3, с. 148-149].
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17 студзеня 1%6 г. была нрынята ііасганона ЦК КІІЬ «АГ> да- лейшай рабоце па увекавенаіііп гераічных подзнігау савсцкіх людзей у перыяд Вялікай Айчыіінай вайны» за ііодінсам сакра- тара ЦК КПБ Пятра Міронаніча Мапправа. І зіа ііастанона нс толькі паклала пачатак «новага тгаму ў гзгай рабоцс, калі асноу- ная увага надавалася мсмарыялпацыі мамятных месцаў» [3, с. І3|, але і з’явілася свсдчаннем таго, што справа мемарыялпацыі по- дзвігу беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай ванны з’яуля- ецца ў БССР адным з важнсйшых накірункаў дзяржаунан палііыкі.У пастанове падкрэслівалася, што за пасляваснны псрыяд у рэспубліцы была зроблена вялікая работа ма ўвекавсчанні гс- раічных подзвігаў савецкіх людзей у гады барацьбы з нямецка- фашысцкімі захопнікамі, але пры гэтым у гісторыі гераічнай ба- рацьбы «маецца нямала выдатных подзвігаў савсцкіх людзсй, прыкладаў мужнасці і самаахвярнасці ў імя перамогі», якія яшчэ не атрымалі належнай навуковай распрацоўкі, шырокай галос- насці і ўсенароднай павагі, а таксама не адзначаныя ніякімі ме- марыяльнымі і іншымі знакамі [3, с. 150]. У  сувязі з гэтым перад супрацоўнікамі Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ, Інсты- тута гісторыі АН БССР, Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і іншых навукова-даследчых і наву- чальных устаноў ставілася задача актывізаваць сваю дзейнасць па распрацоўцы гісторыі барацьбы савецкіх людзей супраць ня- мецка-фашысцкіх захопнікаў, выяўленні новых матэрыялаў, якія характарызавалі масавы подзвіг нашага народа. Дзеля вырашэн- ня гэтай задачы прадугледжвалася шырока выкарыстоўваць не толькі архіўныя матэрыялы, але і прымяняць увесь арсенал «вуснай» гісторыі: арганізоўваць экспедыцыі на месцы былых баёў і дзейнасці воінаў Савецкай арміі, партызан і падпольшчы- каў, сустрэчы і гутаркі з ветэранамі вайны і відавочцамі най- больш значных падзей Вялікай Айчыннай вайны.Абкамы і райкамы КПБ, выканкамы абласных і раённых Саве- таў дэпутатау працоўных былі абавязаныя да 30 красавіка 1966 г. сабраць поўныя звесткі пра населеныя пункты, жыхары якіх амаль поўнасцю цалкам былі знішчаныя нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Аддзелам культуры, навукі і навучальных устаноў,
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прапагапды і агітацыі ЦК КПБ даручалася накіраваць у вобласці групы навуковых супрацоўнікаў дзеля аказання дапамогі ў гэтай справе абкамам і райкамам.Для каардынацыі работы па даследаванні і ўвекавечанні най- болып значных фактаў гераізму савецкіх людзей у гады бараць- бы з нямецка-фашысцкімі захопнікамі стваралася рэспублікан- ская камісія на чале з С . А . Пілатовічам, у склад якой былі ўклю- чаны члены ЦК КПБ і Савета Міністраў БССР, архітэктары, гісторыкі і пісьменнікі: I. Ф. Клімаў, I. Я.  Палякоў, А . Т. Кузьмін, С. В. Марцалеў, Л. Г. Кляцкоў, М. А . Мінковіч, У. А . Кароль, Л. П. Мятліцкі, В. I. Шарапаў, П. У. Броука, Г. М. Жабіцкі, С. 3. Па- чанін, У. I. Стэльмашонак і Э. М. Дзяміда? [3, с. 152].
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З поўным тэкстам дакумента можна азнаёміцца ў 
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