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У му зеі, ство ра ным на 

мес цы ла ге ра смер ці, за-

хоў ва ец ца ба га ты ар хіў. 

Дзя ку ю чы са бра ным да ку-

мен там уда ло ся ад на віць 

80 пра цэн таў ім ёнаў зня во-

ле ных. Кры ні ца звес так мо-

жа быць роз ная — за піс у 

рэ гіст ра цый най кні зе, па пкі 

з аса біс ты мі спра ва мі, да ку-

мен ты з ла гер на га шпі та ля 

ці якія да ты чы лі ся пе ра воз кі 

зня во ле ных. Акра мя па ля-

каў, тут бы ло мно га вяз няў 

з ус хо ду: бе ла ру саў, рус кіх, 

укра ін цаў.

ПА МЕР 
УСЁЙ ЕЎ РО ПЫ

Гэ та быў пер шы кан цэнт-

ра цый ны ла гер па-за ме жа мі 

Трэ ця га рэй ха і рэ кард смен 

па пра цяг лас ці іс на ван ня — 

з дру го га ве рас ня 1939 да 

9 мая 1945 го да. Ужо ў пер-

шыя дні пас ля на па дзен ня 

Гіт ле ра на Са вец кі Са юз сю-

ды ста лі пры во зіць ва ен на-

па лон ных Чыр во най Ар міі, 

па літ вяз няў, лю дзей, якія 

да па ма га лі пар ты за нам, — 

гэ та маг лі быць як асоб ныя 

гра ма дзя не, так і цэ лыя 

вёс кі. У Штут гаф так са ма 

ад праў ля лі на «пе ра вы ха-

ван не» асоб, якія бы лі вы ве-

зе ныя як дар ма вая ра бо чая 

сі ла, але ўхі ля лі ся ад ра бот 

аль бо «ле на ва лі ся», дрэн-

на вы кон ва лі сваю спра ву. 

У 1944 го дзе тут ужо бы лі 

вяз ні роз ных на цы я наль нас-

цяў з 25 кра ін све ту: яў рэі, 

італь ян цы, фран цу зы, чэ хі, 

шве ды і ін шыя. Уся го праз 

ла гер прай шло 110 ты сяч 

ча ла век, 65 ты сяч бы ло зні-

шча на.

Сён ня ў му зей шчы каў 

шмат ра бо ты — на шчад кі 

пра цяг ва юць шу каць звест-

кі пра сва іх бліз кіх. Трэ ба 

быць уваж лі вы мі пры ра бо-

це з да ку мен та мі, уліч ваць, 

што рус кія і бе ла рус кія проз-

ві шчы маг лі быць вы кла дзе-

ны на ня мец кай мо ве з па-

мыл ка мі.

Му зей ця пер зай мае 

толь кі ад ну шос тую той тэ-

ры то рыі, дзе не ка лі быў 

канц ла гер. За ха ва лі ся аў-

тэн тыч ныя бу дын кі. Пры зна-

чэн не ад на го з іх не вя до ма 

да гэ та га ча су — сён ня тут 

за шкля ной віт ры най за хоў-

ва юц ца рэшт кі абут ку, якія 

за ста ла пас ля вы зва лен ня 

поль скіх тэ ры то рый ка мі сія 

па ўста наў лен ні і рас сле да-

ван ні зла чын стваў ня мец-

ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. 

На тэ ры то рыі ла ге ра ў вя-

ліз ныя ку чы бы ло зва ле на 

ка ля паў міль ё на пар абут-

ку, ся род якіх мож на бы ло 

за ўва жыць і ча ра віч кі на 

вель мі ма лень кія дзі ця чыя 

нож кі. Ві даць, та кія «тра феі» 

сю ды зво зі лі ся з ін шых ла ге-

раў для ра мон ту — у Штут-

га фе пра ца ва лі абут ко выя 

май стэр ні. Так са ма вяз ні 

бы лі за дзей ні ча ны на ле са-

піль ні і вы кар чоў цы ле су, на 

ца гель ным за вод зе, у гас-

па да роў на по лі, у май стэр-

нях, якія вы раб ля лі адзен не 

і роз ныя рэ чы для ня мец кай 

ар міі.

Са мім жа ра бот ні кам вы-

да ва ла ся па ла са тая «ўні-

фор ма». Нель га бы ло па-

скар дзіц ца, што неш та па-

рва ла ся, зна сі ла ся, ста ла 

бруд нае, — усё вы да ва ла ся 

раз і на заў сё ды.

Спа чат ку вяз ні спа лі на 

са ло ме, рас кі да най на пад-

ло зе. Паз ней, каб раз ме жа-

ваць пра сто ру і хоць кры ху 

стрым лі ваць хва ро бы, якія 

ім гнен на рас паў сюдж ва лі ся, 

тут змяс ці лі трох па вяр хо выя 

на ры. Але ба ра кі бы лі пе ра-

поў не ныя, на кож ным яру се 

раз мя шча ла ся па не каль кі 

ча ла век, лю дзі спа лі се дзя-

чы, аба пі ра ю чы ся ад но ад-

на му на спі ны.

200 гра маў хле ба, ку бак 

мут най ка вы, міс ка су пу з 

ней кай гні лі і кос так ад ры-

бы — та кі быў ра цы ён вяз-

няў. Це ла ад ной з ах вяр пас-

ля смер ці бы ло ўзва жа на і 

апі са на — жан чы на ва жы ла 

19 кі ла гра маў...

Го лад, хва ро бы, цка ван-

не са ба ка мі, смя рот ныя 

ўко лы ў воб ласць сэр ца, 

га за вая ка ме ра і крэ ма то-

рыі... Штут гаф за браў ты-

ся чы жыц цяў. Але па збаў-

ле ныя ім ёнаў вяз ні ха це лі 

за ста вац ца людзь мі. Не-

ле галь на, на вы кра дзе ных 

ка вал ках па пе ры крэй да мі 

ці алоў ка мі яны ства ра лі 

ма люн кі аль бо пра сі лі зня-

во ле ных мас та коў на пі саць 

з іх слоў парт рэ ты бліз кіх. 

За хоў ва юц ца ў му зеі і ма-

люн кі, зроб ле ныя бе ла рус-

кі мі дзет ка мі, — на іх дам кі, 

квет кі і вы ве дзе ны дзі ця чай 

ру кой под піс: «Да ро га да-

до му». Ма лыя (най ста рэй-

ша му дзі ця ці бы ло 14 га-

доў) тра пі лі ў ла гер у 1944 

го дзе. Іх тры ма лі ў асоб ным 

ба ра ку і ка ля ме ся ца з яго 

не вы пус ка лі. Ціш ком зня-

во ле ныя жан чы ны ла ге ра, 

каб пад тры маць дзя цей, 

дзя лі лі ся з імі ежай, пе ра-

да ва лі ляль кі, зроб ле ныя з 

ка вал каў тка ні ны, па пе ру 

і алоў кі. У са ка ві ку 1944 

го да дзе так са Штут га фа 

вы вез лі. Ёсць мер ка ван не, 

што ма лых маг лі транс пар-

та ваць у Гер ма нію на аня-

меч ван не...

ЯНЫ 
НЕ ЗМАГ ЛІ 
ВЯР НУЦ ЦА...

У ме жах ві зі ту, ар га ні за-

ва на га Па соль ствам Рэс пуб-

лі кі Поль шча для бе ла рус кіх 

жур на ліс таў, мне да вя ло ся 

на ве даць най буй ней шы 

ме ма ры ял са вец кіх во і наў, 

якія за гі ну лі пад час вы зва-

лен ня Поль шчы ад ня мец-

ка-фа шысц кіх за хоп ні каў у 

1944—1945 га дах. Тут знай-

шлі апош ні пры ту лак ка ля 

22 ты ся ч сал дат і афі цэ раў 

Пер ша га Бе ла рус ка га фрон-

ту, якіх зво зі лі з роз ных мес-

цаў у ва ко лі цах Вар ша вы.

Ка лі пад час рас ко пак на-

ват у на шы дні ў Поль шчы 

яшчэ зна хо дзяць па рэшт кі 

чыр во на ар мей цаў, якія за гі-

ну лі на гэ тых зем лях у га ды 

Дру гой су свет най вай ны, іх 

вя зуць на гэ тыя ме ма ры яль-

ныя мо гіл кі ў Вар ша ве на 

пе ра па ха ван не. Ме ма ры ял, 

уз ве дзе ны яшчэ са вец кай 

ула дай у кан цы 1940-х га-

доў, на ту раль на, па тра ба ваў 

ра мон ту, які ле тась тут быў 

пра ве дзе ны. Уста ноў ле на ві-

дэа ка ме ра, каб са чыць за па-

рад кам на гэ тай тэ ры то рыі.

Ка лі на мес цы па ха ван-

ня афі цэ раў раз ме шча ны 

плі ты з проз ві шча мі, то на 

ма гі лах прос тых сал дат ім ён 

не па зна ча лі, — на іх ця пер 

уста ля ва ны бе тон ныя слуп кі 

з чыр во ны мі зор ка мі. У кож-

най яме — звыш дзя сят ка 

ча ла век. Але ні хто не за бы-

ты. На не ка то рых ма гі лах 

мож на ўба чыць не вя лі кія 

шыль ды ці плі ты з проз ві-

шча мі і фа та гра фі я мі — іх 

уста на ві лі сва я кі, якія пры-

яз джа лі да сва іх баць коў, 

дзя доў з роз ных кут коў 

бы ло га Са ю за. На ад ной з 

та кіх брац кіх ма гіл зна хо-

джу шыль ду з фа та гра фі яй 

на ша га су ай чын ні ка з Ма-

ла ры ты — Іва на Паў ла ві ча 

Хо ла да, які за гі нуў у ве рас ні 

1944 го да. «На са мрэч на та-

кія па бу до вы па він на брац-

ца зго да ў ва я во ды, але ка лі 

сва я кі ста вяць пом ні кі, мы 

іх не ча па ем. Лю дзі ж пра-

еха лі столь кі кі ла мет раў! — 

рас каз вае ўпаў на ва жа ны 

Поль ска га та ва рыст ва 

ве тэ ра наў і рэ прэ са ва ных 

Пётр АЛЕНЬ ЧАК. — Ча сам 

мне тэ ле фа ну юць і пы та юц-

ца, у якой ма гі ле па ха ва ны 

той ці ін шы сал дат. Трэ ба 

аб лег чыць іх по шу кі. У мя-

не 22 ты ся чы проз ві шчаў па-

ха ва ных тут вай скоў цаў на 

па пе ры, але я ха чу, каб яны 

з'я ві лі ся на сця не, на спе цы-

яль най шыль дзе».

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Ра бо та па вяр тан ні ім-

ёнаў і па мя ці вя дзец ца і 

ў ін шых кра і нах. Ра ней 

«Звяз да» ўжо дру ка ва ла 

спі сы ах вяр, зні шча ных 

на рас стрэль ным по лі 

Хе берт сгаў зен, якое зна-

хо дзіц ца за два кі ла мет-

ры ад канц ла ге ра Да хау. 

Ад гук ну ла ся не каль кі 

бе ла рус кіх сем' яў, якія 

знай шлі ў спі сах проз ві-

шчы сва іх род ных, дзве з 

іх змаг лі з'ез дзіць у Гер-

ма нію і ўсклас ці квет кі на 

ма гі лы род ных. А ця пер 

у рэ дак цыю прый шоў но-

вы за пыт. Ге не раль нае 

кон суль ства Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь у го ра дзе 

Мюн хе не шу кае ін фар-

ма цыю, якая маг ла б 

пра ліць свят ло на лё сы 

па хо дзя чых з Бе ла ру сі 

вяз няў кан цэнт ра цый-

ных ла ге раў, ва ен на па-

лон ных і лю дзей, вы ве-

зе ных на пры му со выя 

ра бо ты, якія за гі ну лі на 

тэ ры то рыі Гер ма ніі ў 

га ды Дру гой су свет най 

вай ны. Ад ным з мес цаў, 

дзе маг лі быць па ха ва-

ны гра ма дзя не Бе ла ру сі, 

з'яў ля юц ца Мюн хен скія 

мо гіл кі «Ам Пер ла хер 

Форст», на якіх зна хо-

дзяц ца тры ме ма ры я лы 

ча соў Дру гой су свет най 

вай ны. Пер шы ме ма ры-

ял з аб агу ле най наз вай 

«Пе ра ме шча ныя асо бы» 

з'яў ля ец ца мес цам па ха-

ван ня ах вяр, вы ве зе ных у 

Гер ма нію на пры му со выя 

ра бо ты, а так са ма ін шых 

пе ра ме шча ных асоб і бе-

жан цаў. Уся го ў гэ тым 

мес цы па ха ва ны 1192 ча-

ла ве кі — з Са вец ка га Са-

ю за, Поль шчы, Бал га рыі, 

Венг рыі, Ру мы ніі, Грэ цыі, 

Тур цыі, Фран цыі, Бель гіі 

і Ні дэр лан даў. Дру гі ме-

ма ры ял — мес ца па мя ці 

аб ах вя рах кан цэнт ра-

цый ных ла ге раў. Тут па-

ха ва ны урны з пра хам 

4092 вяз няў. У 1950 го дзе 

кі раў ніц тва Мюн хе на пры-

ня ло ра шэн не пе ра нес ці 

сю ды урны з пра хам ах-

вяр канц ла ге раў з ін шых 

га рад скіх мо гі лак і за сна-

ваць ме ма ры ял. Тут па ха-

ва ны жы ха ры Са вец ка га 

Са ю за, Гер ма ніі, Аў стрыі, 

Чэ хіі, Поль шчы, Фран-

цыі і Ні дэр лан даў. Трэ ці 

ме ма ры ял пры све ча ны 

94 вяз ням тур мы «Шта-

дэль хайм» го ра да Мюн-

хе на, якія бы лі па ка ра ны 

смер цю па па лі тыч ных 

ма ты вах.

Па за пы це Ген кон-

суль ства ад кі раў ніц тва 

мо гі лак «АМ Пер ла хер 

Форст» бы лі атры ма ны 

спі сы па ха ва ных ах вяр. 

Ся род іх шэ раг ім ёнаў 

асоб, якія на ра дзі лі ся на 

тэ ры то рыі су час най Бе-

ла ру сі. Звяр та ем ва шу 

ўва гу, што ін фар ма цыя 

ў спі сах ня поў ная, проз-

ві шчы не ка то рых ах вяр 

за ва ен ным ча сам маг лі 

ска жац ца. Ка лі вы зной-

дзе це тут сва іх бліз кіх, 

прось ба звя зац ца з 

рэ дак цы яй. Важ на вяр-

нуць па мяць пра гэ тых 

лю дзей — каш тоў ныя 

лю быя звест кі, у тым лі-

ку ўспа мі ны пра ах вяр, 

фа та гра фіі, да ку мен ты. 

Сён ня да след чы кам ці ка-

вы не толь кі ім ёны, але і 

лё сы лю дзей.

ВЯР ТАН НЕ ІМ ЁНАЎ
УВА ГА: 

по шу кі пра цяг ва юц ца

Сва я кі ста вяць шыль ды на брац кіх ма гі лах.

Ах вяр, якіх да стаў ля лі ў канц ла гер Штут гаф 

на тэ ры то рыі Поль шчы, па збаў ля лі ўся го. 

Спа чат ку ў іх за бі ра лі пры ват ныя рэ чы, а 

пас ля — імя. Пі сар па зна чаў іх проз ві шчы 

ў спе цы яль ную кні гу. Ка лі ў рэ гіст ра цый ны 

ба рак ува хо дзіў ча ла век, то ўжо з на ступ ных 

дзвя рэй вы хо дзіў ну мар. Гэ тыя ліч бы 

ах вя ры па він ны бы лі ве даць на ня мец кай 

мо ве. Бы лыя вяз ні і сён ня не мо гуць іх 

за быць, але вель мі не хо чуць пра гэ та 

згад ваць. Ра бо та ж па вяр тан ні ада бра ных 

ім ёнаў не спы ня ец ца і праз столь кі га доў 

пас ля вай ны.

1. Дуд кі на Клаў дзія (да та і мес ца на ра джэн ня: 

24.12.1916. Podbudsіe (Ра га чоў скі ра ён?).

2. Гры га рэн ка Дзміт рый (45 га доў. Го мель).

3. Грын чан ка Ула дзі мір (21.12.1923. Га ра дзі шча 

(Ба ра на віц кі, Мін скі ра ён?).

4. Ілін скіс Ан то нія (19.05.1891. Мінск).

5. Koltumjuk Anastas (Кал ту мюк Анас тас) (1883. Ка-

мя нец).

6. Ка ва лё нак Іван (27.05.1929. Ра га чоў).

7. Куз ніц кі Тэ а дор (Фё дар?) (01.06.1923. На ва са-

ды).

8. Па нас Яў ген (10.01.1924. Ваў ка выск).

9. Па хво рын Мак сім (11.11.1905(?). Ка мя нец).

10. По кшыц Дзміт рый (15.08.1927. Мінск).

11. Па нурк Мі ко ла (02.10.1924. Gorodіtchі (Га ро дзі чы, 

Ка лін ка віц кі ра ён?).

12. Са мсон На дзя (26.07.1926. Пінск).

13. Збру сін скі Адам (30.09.1884(?). Ма гі лёў).

14. Се ля вон чук Мі ка лай (83 га ды. Slonіn (Сло нім?).

15. Ві на гра да ва Ке сі ма (57 га доў. Шув ры, Ві цебск).

16. Шат коў скі Ан тон (05.11.1921. Мас ты).

17. Сла він скі Ге орг (23.04.1896. Чэ ры каў).

18. На дзей ка Мя чыс лаў (27.08.1911. Грод на).

19. Лі пі на Вік тар (27.11.1904. Ру да (На ва груд скі 

ра ён?).

20. Ку бін скі Ста ні слаў (19.04.1888. Кан стан ці на ва 

(Мя дзель скі ра ён?).

21. Glowackі Mіerzіsl (Гла вац кі Мя чыс лаў?) 

(23.11.1889. Аст ра вец).

22. Фяль чын скі Анд рэй (10.11.1922. Пад лес се (Стаўб-

цоў скі, Жа бін каў скі, Бы ха віц кі, Ля ха віц кі ра ён).

23. Ду берм Пётр (22.05.1902. Воль ка (Іва цэ віц кі 

ра ён?).

24. Чэ чу ко віч Ка зі мір (05.01.1900. Іван кі (Бра гін скі 

ра ён?).

25. Бай ка Мі ха іл (17.09.1912. Паў ло ві чы (Круг лян скі 

ра ён?).

Ага ро джа канц ла ге ра. Вяз ні на зы ва лі яе «ва ро та мі смер ці».


