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У кра са ві ку 1999 го да 
бы ло за вер ша на чац вёр тае 
след ства, пра ве дзе нае 
па фак це вы яў лен ня ма са вых 
па ха ван няў у ляс ным ма сі ве 
Ку ра па ты. «Ня мец кі след», 
дзе ля зна хо джан ня яко га 
ва ен най пра ку ра ту рай 
па па тра ба ван ні не ка то рых 
прад стаў ні коў гра мад скас ці 
чар го вы раз бы ло 
пра ве дзе на но вае след ства 
па ста рой спра ве, 
зной дзе ны так і не быў.

З ча го ўсё па ча ло ся
3 чэр ве ня 1988 го да ў га зе-

це «Лі та ра ту ра і мас тац тва» быў 
апуб лі ка ва ны ар ты кул на ву ко вых 
су пра цоў ні каў Ін сты ту та гіс то рыі 
АН БССР Зя но на Па зня ка і Яў ге на 
Шмы га лё ва «Ку ра па ты — да ро га 
смер ці». У ар ты ку ле сцвяр джа ла ся, 
што ў ляс ным ма сі ве Ку ра па ты па-
ха ва ны ах вя ры па лі тыч ных рэ прэ-
сій 1937—1941 га доў. Аб агуль ніў шы 
ўсе ма тэ ры я лы, якія бы лі, аў та ры 
зра бі лі вы сно ву, што на гэ тым мес-
цы ў пе рад ва ен ныя га ды ор га ны 
НКУС пра во дзі лі ма са выя рас стрэ-
лы. Ар ты кул меў вя лі кі рэ за нанс і 
стаў пад ста вай для за вя дзен ня пра-
ку ра ту рай БССР 14 чэр ве ня 1988 
го да кры мі наль най спра вы. Гэ та 
бы ла пер шая ў СССР кры мі наль-
ная спра ва та ко га ро ду.

Пер шае след ства па Ку ра па тах 
пра во дзі ла ся з чэр ве ня па ліс та пад 
1988 го да, по тым бы ло спы не на і 
ад ноў ле на ў сту дзе ні 1989 го да.

— Гэ та спра ва бы ла зу сім уні-
каль най, — ус па мі нае Язэп Бро-
лішс, які ў той час быў след чым па 
асо ба важ ных спра вах пра ку ра ту ры 
БССР. — След ства па кры мі наль-
най спра ве звы чай на мае свае мэ-
ты: уста на віць па дзею зла чын ства, 
та го, хто яго ўчы ніў, вы зна чыць, пад 
які ар ты кул Кры мі наль на га ко дэк са 
гэ тае зла чын ства пад па дае, знай сці 
па цяр пе лых і г. д. Тут жа, ня гле дзя-
чы на тое, што па дзея зла чын ства 
на ві да во ку, бы ло не зра зу ме ла, ка го 
і што шу каць... Больш та го, не іс на-
ва ла прэ цэ дэн таў та кіх рас сле да-
ван няў, не бы ло ні тэх на ло гій, ні ме-
то дык. Тым не менш шля хам спроб і 
па мы лак, ужы ва ючы вы пра ба ва ныя 
тэх на ло гіі і пры ёмы кры мі на ліс ты кі, 
мы вый шлі са ста но ві шча.

След ства ўста на ві ла, што на 
тэ ры то рыі ка ля 30 гек та раў раз ме-
шча на 510 мер ка ва ных па ха ван-
няў, якія ўяў ля юць са бой упа дзі ны з 
пры кме та мі ася дан ня грун ту. Бы ла 
пра ве дзе на вы ба рач ная экс гу ма-
цыя, пад час якой вы яві лі ча ла ве чыя 
астан кі — 313 чэ ра паў, кос ці шкі ле-
таў, 340 зуб ных пра тэ заў з жоў та га 
і бе ла га ме та лаў. Акра мя та го, знай-
шлі аса біс тыя рэ чы: рас чос кі, зуб ныя 
шчот кі, мыль ні цы, ка шаль кі, абу так, 
рэшт кі адзен ня, а так са ма 177 гіль-
заў і 28 куль. 164 гіль зы і 21 ку ля бы лі 
вы пу шча ны з рэ валь ве ра сіс тэ мы 
«На ган», ад на гіль за — з піс та ле та 
«ТТ», а гэ та зна чыць, са штат най 
зброі су пра цоў ні каў НКУС.

Як па ка за лі комп лекс ная су до ва-
ме ды цын ская і кры мі на ліс тыч ная 
экс пер ты зы, кас ця выя астан кі, вы-
яў ле ныя пры экс гу ма цыі, на ле жа лі 
не менш чым 356 рас стра ля ным. 
Астан кі яшчэ 35 ча ла век бы лі вы яў-
ле ныя бу даў ні ка мі і на ву чэн ца мі. На 
227 ча ра пах і іх фраг мен тах — аг-
ня стрэль ныя па шко джан ні. Звест кі 
аб коль кас ці па ха ва ных тут ад сут-
ні ча юць.

У хо дзе рас сле да ван ня бы ло 
апы та на ка ля 200 ві да воч цаў тых 
па дзей. 55 све дак з лі ку жы ха роў 
вё сак Цна-Ёд ка ва, Пад ба лоц це, 
Дроз да ва, раз ме шча ных па блі зу 

ляс но га ма сі ву, рас ка за лі, што ў 
1937—1941 га дах ра бот ні кі НКУС 
на кры тых аў та ма шы нах пры во зі-
лі сю ды лю дзей і рас стрэль ва лі іх. 
Тру пы за коп ва лі ў ямы. Па ўспа мі-
нах мяс цо вых, рас стрэ лы па ча лі ся 
ў 1937 го дзе і пра цяг ва лі ся да 1941 
го да. Мяр ку ю чы па ха рак та ры і на-
менк ла ту ры зной дзе ных рэ чаў, у 
Ку ра па тах бы лі па ха ва ны ў асноў-
ным вы хад цы з Бе ла ру сі, у тым лі ку 
з за ход ніх аб лас цей і, маг чы ма, з 
Пры бал ты кі. Ёсць пад ста вы мер ка-
ваць, што там спа чы ва юць і па лі-
тыч ныя зня во ле ныя Аў та да рла га.

Ся род све дак, якія да ва лі па ка-
зан ні, не бы ло ні ко га, хто пад час тых 
па дзей зна хо дзіў ся ў дзі ця чым або 
ста рым уз рос це. Пад час след ча га 
экс пе ры мен ту свед ка Н. Кар по віч 
па ка заў мес ца, дзе ў 1937 го дзе 
ба чыў не за сы па ную ма гі лу, на поў-
не ную тру па мі. У хо дзе экс гу ма цыі 
ў па ка за ным ім кі рун ку зной дзе на 
па ха ван не, з яко га да ста лі 50 чэ ра-
паў, кос ці шкі ле таў, абу так, ін шыя 
прад ме ты і іх фраг мен ты.

З пра та ко ла экс гу ма цыі астан-
каў: «Пры рас пра цоў цы плас та 
па ха ван ня (рас коп №8) вы ня тыя 
прад ме ты, якія раз мя шча лі ся ў ім 
ха а тыч на: 50 чэ ра паў, у тым лі ку 
7 са зво дам і ас но вай... На ўсіх 
50 ча ра пах ёсць па шко джан ні круг-
ля вай і аваль най фор мы, якія раз-
мя шча юц ца на роз ных участ ках у 
це мян ной, па ты ліч най, скро не вай, 
лоб най аб лас цях. Чэ ра паў, якія б 
за ха ва лі ся без па шко джан няў, не 
зной дзе на...»

Прак тыч на ўсе апы та ныя свед-
чы лі, што пад час Вя лі кай Ай чын най 
вай ны на гэ тым мес цы рас стрэ лаў 
не бы ло, ды і на огул у той час вер сія 
«ня мец ка га сле ду» ні ко му не пры-
хо дзі ла ў га ла ву. Па вод ле звес так 
Ва ен на га ка мі са ры я та БССР, во ін-
скіх па ха ван няў у ляс ным ма сі ве, 
дзе вы яў ле ны астан кі, так са ма не 
бы ло. У Язэ па Бро ліш са ні ко лі не 
ўзні ка ла ні я ка га су мнен ня, што гэ та 
спра ва рук НКУС.

Па ка зан ні све дак бы лі па цвер-
джа ны да ны мі КДБ БССР аб тым, 
што пад час аку па цыі ў Ку ра па тах 
не раз мя шча ла ся ні кан цэнт ра цый-
ных, ні ін шых ла ге раў. Для та го каб 
вы свет ліць, дзе зна хо дзі лі ся мес цы 
пры вя дзен ня ў вы ка нан не пры га-
во раў і ра шэн няў па за су до вых ор-
га наў за 1937—1941 і 1944—1953 
га ды, след ства на кі ра ва ла за пы ты 
ў КДБ БССР. Ад нак гэ тая ар га ні за-
цыя не ме ла да ку мен таль ных звес-
так аб мес цах пры вя дзен ня пры га-
во раў у вы ка нан не. Ад сут ні ча лі там 
і звест кі аб асо бах, якія вы кон ва лі 

ў гэ тыя га ды пры га во ры і ра шэн-
ні аб вы шэй шай ме ры па ка ран ня. 
Ака за ла ся не маг чы мым уста на віць 
і коль касць рас стра ля ных. Як ма ла 
ча су спат рэ бі ла ся для та го, каб бяс-
след на знік ла па мяць аб ах вя рах і 
вы ка наў цах пры га во раў...

Тым не менш след ствам бы ло 
дак лад на вы зна ча на, што з 1937 па 
1941 год у ляс ным ма сі ве Ку ра па ты 
ор га на мі НКУС учы ня лі ся ма са выя 
рас стрэ лы гра ма дзян. Праз столь кі 
ча су вы зна чыць іх асо бы і кан крэт-
ныя пад ста вы па ка ран ня ўжо не 
ўяў ля ла ся маг чы мым. У па ста но ве 
аб спы нен ні кры мі наль най спра вы 
бы ло ад зна ча на: «Пры ма ю чы пад 
ува гу, што ві на ва тыя ў гэ тых рэ прэ-
сі ях кі раў ні кі НКУС БССР і ін шыя 
асо бы пры га во ра ны да смя рот на га 
па ка ран ня аль бо па мер лі, на пад-
ста ве вы кла дзе на га... кры мі наль-
ную спра ву, за ве дзе ную 14 чэр ве ня 
1988 го да пра ку ро рам Бе ла рус кай 
ССР, спы ніць».

Но вая вер сія 
ста рой спра вы

У чэр ве ні 1991 го да чле ны так зва-
най гра мад скай ка мі сіі па рас сле да-
ван ні зла чын стваў у Ку ра па тах пад 
стар шын ствам Ва лян ці на Кор зу на 
на кі ра ва лі ў Пра ку ра ту ру СССР са-
бра ны імі ма тэ ры ял, які ні бы та да каз-
вае, што ва ўро чы шчы Ку ра па ты спа-
чы ва юць не ах вя ры НКУС, а ах вя ры 
ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў.

Уво сень 1991-га ў Мінск пры яз-
джаў прад стаў нік Пра ку ра ту ры СССР, 
але фак ты, вы кла дзе ныя ў зва ро це 
«гра мад скай ка мі сіі», па цвяр джэн ня 
не знай шлі. У лю тым 1992 го да па 
па тра ба ван ні «гра мад скай ка мі сіі» 
Пра ку ра ту ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
бы ла вы му ша на зноў ад на віць рас-
сле да ван не. След ства па цвер дзі ла 
вы сно вы дзяр жаў най ка мі сіі.

Праз два га ды «гра мад ская ка-
мі сія» звяр ну ла ся ў Вяр хоў ны Са вет 
Бе ла ру сі з пра па но вай аспрэ чыць 
вы сно вы, да якіх у сва ім рас сле да-
ван ні ку ра пац кіх па дзей прый шла 
дзяр жаў ная ка мі сія. Вяр хоў ны Са-
вет у ад каз да ру чыў Ге не раль на му 
пра ку ро ру рэс пуб лі кі Ва сі лю Ша ла-
до на ву вяр нуц ца да гэ тай спра вы. 
Паў тор нае рас сле да ван не вёў стар-
шы след чы па асо ба важ ных спра-
вах пра ку ра ту ры Ва ле рый Ка ма роў-
скі. Ме на ві та да та го ча су ад но сіц-
ца ўзнік нен не вер сіі пра «ня мец кі 
след» і пра тое, што ў Ку ра па тах не 
НКУС рас стрэль ваў са вец кіх гра-
ма дзян, а нем цы — «пры ве зе ных 
сю ды ў якас ці пе ра клад чы каў гам-
бург скіх яў рэ яў».

Та ды ж бы лая пад поль шчы ца Ма-
рыя Осі па ва, якая пры ма ла ўдзел у 
ра бо це дзяр жаў най ка мі сіі пад час 
пер ша га след ства, праз ча ты ры га ды 
рап там ус пом ні ла, што ў га ды вай ны 
праз Ка ма роў ку ў бок Зя лё на га Лу-
гу нем цы гна лі на рас стрэ лы мір ных 
гра ма дзян. Ін шы мі сло ва мі, но ва му 
след ству да вя ло ся мець спра ву з не-
каль кі мі вер сі я мі, кож ная з якіх пя рэ-
чы ла вы сно вам па пя рэд няй.

Но вае рас сле да ван не спра вы па 
Ку ра па тах бы ло пра ве дзе на дас-
ка на ла. Для та го каб вы клю чыць 
вер сію рас стрэ лаў яў рэ яў ня мец кі-
мі аку пан та мі, Ва ле рый Ка ма роў скі 
звяр нуў ся ў із ра іль скі на цы я наль ны 
ме ма ры ял Ка та стро фы і Ге ра із му 
Яд ва-Шэм, дзе са бра на най больш 
поў ная ін фар ма цыя пра рэ прэ сіі ў 
да чы нен ні да яў рэ яў. Атры маў ад-
каз, што Мінск, Драз ды, Ма сю коў-
шчы на, Ку ра па ты, Цна-Ёд ка ва, Зя-
лё ны Луг у якас ці мес ца рас стрэ лаў 
яў рэ яў не за фік са ва ны. Ня ма ін-
фар ма цыі аб рас стрэ лах у Ку ра па-
тах і ў ня мец кіх ар хі вах. Экс пер ты 
з Гер ма ніі па цвер дзі лі, што ме тад 
па ха ван ня ў Ку ра па тах — не ня-
мец кі. Гіт ле раў цы звы чай на ка па лі 
вя лі кія ма гі лы — да 50—60 мет раў 
у даў жы ню, пе рад «ак цы яй» ах вяр 
рас пра на лі, за бі ра лі аса біс тыя рэ-
чы, зды ма лі за ла тыя ка рон кі. Не 
вы яў ле на ў па ха ван нях і дзі ця чых 
астан каў. У су вя зі з тым, што на-
цыс ты і іх па соб ні кі рас стрэль ва лі 
яў рэ яў, як пра ві ла, сем' я мі, то гэ ты 
факт мож на лі чыць ад ным з вы ра-
шаль ных пры ўста наў лен ні іс ці ны.

Пас ля да сле да ван ня ўсіх да ку-
мен таў бы ла вы не се на па ста но ва 
аб ад сут нас ці ма ты ваў для ад наў-
лен ня след ства па Ку ра па тах. Са-
бра ныя до ка зы свед чы лі аб не аб-
грун та ва нас ці зда га дак так зва най 
гра мад скай ка мі сіі. Ана ліз звес так, 
што бы лі ў кры мі наль най спра ве, 
да зво ліў зноў зра біць вы сно ву аб 
тым, што ў ляс ным ма сі ве Ку ра па ты 
ў 1937—1941 га дах ор га на мі НКУС 
БССР пра во дзі лі ся рас стрэ лы і 
па ха ван ні гра ма дзян, якія аб ві на-
вач ва лі ся ва ўчы нен ні контр рэ ва-
лю цый ных і ін шых «зла чын стваў». 
Вы зна чыць коль касць і ім ёны за-
гі ну лых у пра цэ се след ства бы ло 
не маг чы ма з пры чы ны ад сут нас ці 
не аб ход ных ар хіў ных да ных у КДБ 
Бе ла ру сі.

Апош няе след ства
Па коль кі са бра ныя до ка зы не 

пад ля га лі су мнен ню, а но выя ма тэ-
ры я лы толь кі па цвяр джа лі ўжо іс-
ну ю чае за клю чэн не, гро мам ся род 
яс на га не ба стаў па ча так но ва га, 
чац вёр та га, след ства ў 1998 го дзе. 
Гэ тым ра зам рас сле да ван не бы ло 
да ру ча на стар ша му па моч ні ку ва-
ен на га пра ку ро ра Бе ла ру сі Вік та-
ру Со ма ву. І зноў бы ла пра ве дзе на 
пра вер ка до ка заў, са бра ных пад-
час па пя рэд ніх след стваў, ра бо та 
па ўжо вя до мых вер сі ях.

Не абы шло ся і без ма лень кай 
сен са цыі: у хо дзе рас сле да ван ня 
«гра мад ская ка мі сія» прад' яві ла 
«свед ку», які ні бы та на свае во чы 
ба чыў, як рас стрэ лы ў Ку ра па тах 
вя лі нем цы, а не НКУС. Вы свет лі-
ла ся, што «свед ка», у пры ват нас ці, 
на ват не зна ё мы з мяс цо вас цю, пра 
якую іш ла га вор ка, і на огул ака заў-
ся афе рыс там, які вы да ваў ся бе за 
ве тэ ра на Вя лі кай Ай чын най вай ны, 
не з'яў ля ю чы ся ім.

У хо дзе апош ня га след ства ўпер-
шы ню бы ло вы яў ле на са мае вя лі кае 
з усіх зной дзе ных у Ку ра па тах па-
ха ван няў, у якім змя шча лі ся астан кі 
больш як 300 ча ла век (звы чай на ў 
ямах зна хо дзі ла ся да 100 астан каў). 
След ства зра бі ла яшчэ ад ну сен са-
цыю — упер шы ню за ўсю гіс то рыю 
рас ко пак у Ку ра па тах бы лі зной дзе-
ны рэ ча выя до ка зы з кан крэт ны мі 
да та мі і проз ві шча мі, якія свед чы лі 
пра тое, што рас стрэ лы пра хо дзі лі 
да па чат ку Вя лі кай Ай чын най вай-
ны. У па ха ван ні №30 бы лі зной дзе ны 
ту рэм ныя кві тан цыі аб кан фіс ка цыі 
пры арыш це каш тоў нас цяў, вы да-
дзе ныя 10 чэр ве ня 1940 го да Моў шу 
Кра ме ру і Мар ды хаю Шу лес ке су.

Як вя до ма, 94% стрэ ля ных гіль-
заў, зной дзе ных у Ку ра па тах, — ад 
рэ валь ве раў сіс тэ мы «На ган». Акра-
мя та го, бы ло зной дзе на не каль кі 
стрэ ля ных гіль заў з піс та ле таў сіс тэм 
«Браў нінг» і «Валь тэр», што так са ма 
да ло маг чы масць пры хіль ні кам «ня-
мец ка га сле ду» яшчэ раз за явіць аб 
пра ва мер нас ці сва ёй вер сіі. Ад нак 
трэ ба за ўва жыць, што зброя гэ тых 
сіс тэм вы пус ка ла ся за доў га да 1941 
го да, і ня рэд ка ме на ві та та кой збро-
яй уз на га родж ваў ся кі ру ю чы склад 
НКУС. Акра мя та го, ёсць да ныя аб 
тым, што піс та ле ты, у тым лі ку гэ тых 
сіс тэм, бы лі штат най збро яй шэ ра гу 
су пра цоў ні каў НКУС.

Да гэ туль вя до мыя да лё ка не ўсе 
мес цы па ха ван няў ах вяр па лі тыч-
на га тэ ро ру. Па вод ле свед чан няў 
ві да воч цаў, рас стрэ лы пра во дзі лі ся 
так са ма ў ра ё не Ло шы цы. Адзін ка-
выя рас стрэ лы вя лі ся і на Каль ва-
рый скіх мо гіл ках.

«Ку ра пац кая спра ва» — ад на 
з са мых гуч ных і вя до мых спраў у 
пост пе ра бу до вач най гіс то рыі Бе-
ла ру сі. Пра ку ра ту ра на шай кра і ны 
па ста ві ла кроп ку ў гэ тай гіс то рыі. 
Сён ня вы ні кі «ку ра пац кай спра вы» 
не за да валь ня юць толь кі тых, хто 
ўпар та не жа дае чуць праў ду аб тра-
гіч ным мі ну лым Бе ла ру сі.

Тым не менш хо чац ца ве рыць, 
што над піс на гра ніт ным абел іс ку ў 
Ку ра па тах — «У гэ тым ляс ным ма-
сі ве ў ад па вед нас ці з па ста но вай 
Са ве та Мі ніст раў Бе ла рус кай ССР 
ад 18 сту дзе ня 1989 г. бу дзе па бу-
да ва ны пом нік ах вя рам ма са вых рэ-
прэ сій 1937—1941 гг.» — ста не рэ-
аль нас цю ўжо ў най блі жэй шы час.

Ігар КУЗ НЯ ЦОЎ, 
кан ды дат гіс та рыч ных на вук.

ЦЯЖ КАЯ ПРАЎ ДА 
ПРА КУ РА ПА ТЫ
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