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Мес ца ім ёнаў
Ме ма ры ял на бы лым стрэль бі-

шчы СС ад кры ты ў 2014 го дзе. Ін-

фар ма цый ныя стэн ды, раз ме шча-

ныя на ім, рас каз ва юць пра жах лі-

выя зла чын ствы, што ад бы ва лі ся 

тут у па чат ку Дру гой су свет най 

вай ны. Згод на з так зва ным «За-

га дам аб ка мі са рах» па лон ных афі-

цэ раў, ка му ніс таў, яў рэ яў на ле жа-

ла ад ра зу рас стрэль ваць. Не каль кі 

ты сяч па літ ру коў (у тым лі ку асоб, 

якіх пры ма лі за та кіх) 

бы ло рас стра ля на ўжо 

ў па чат ку вай ны з Са-

вец кім Са юзам. Вя лі кая 

коль касць ва ен на па лон-

ных гі ну ла ў ла ге рах ад 

го ла ду і хва роб. На цыс-

ты па збаў ля лі ся ад «не-

бяс печ ных эле мен таў». 

Вер махт, тай ная дзяр-

жаў ная па лі цыя (гес та-

па) і СС да мо ві лі ся пе ра пра вя раць 

усіх са вец кіх ва ен на па лон ных. 

З ле та 1941 го да ай нзац ка ман ды 

гес та па ўзя лі ся за до пы ты вяз няў. 

У пер шую чар гу імк ну лі ся вы явіць

ка му ніс таў, ін тэ лі ген таў, яў рэ яў.

У вы ні ку та ко га ад бо ру больш за 

чатыры ты ся чы ва ен на па лон ных 

бы лі на кі ра ва ны ў Да хау і рас стра-

ля ны на па лі го не Хе берт схаў зен.

Ён быў ство ра ны ў 1937—

1938 га дах, вы ка рыс тоў ваў ся для 

ва ен най пад рых тоў кі аса бо ва га 

скла ду СС і ін шых ар га ні за цый. На 

яго тэ ры то рыі зна хо дзі ла ся пяць 

доў гіх ір воў для на ву чан ня страль-

бе з він то вак, два стрэль бі шчы для 

страль бы з ку ля мё таў і піс та ле-

таў, мес ца для ву чэб на га кідан ня 

гра нат.

Цяпер у цэнт ры на спе цы яль ных 

плат фор мах таб ліч кі, на якіх па зна-

ча ны проз ві шчы за бі тых тут ва ен-

на па лон ных, да ты іх на ра джэн ня 

і год гі бе лі. Пад час па мят ных ме-

ра пры ем стваў, пры мер ка ва ных да 

78-й га да ві ны на па ду Гер ма ніі на 

Са вец кі Са юз, у экс па зі цыю бы ло 

да да дзе на не каль кі пліт з сот няй 

вер ну тых проз ві шчаў, так са ма бы лі 

ад кры ты тры но выя стэн ды з бія-

гра фі я мі асоб ных ах вяр. На ме ра-

пры ем ства бы лі за про ша ны сва я кі 

ах вяр з Ра сіі, Укра і ны, Ка зах ста на 

і Бе ла ру сі, прад стаў ні кі гра мад скіх 

ар га ні за цый і кон суль скіх кар пу соў. 

На шы сем'і па кла лі квет кі по бач 

з проз ві шча мі двух бе ла ру саў — 

Ар ка дзя Фа мі ча Га луб ка і Іва на 

Емяль я на ві ча Ціш ке ві ча. Пас ля 

вяр тан ня ў Бе ла русь сем'і за ві та лі 

ў рэ дак цыю, каб па дзя ліц ца ўра-

жан ня мі.

Элі на Леў чан ка да стае фо та зды-

мак, зроб ле ны яшчэ да вай ны, — 

на ім яе дзя ду ля Ва сіль і яго брат 

Іван. Іван та ды толь кі за кон чыў ва-

ен нае ву чы лі шча. За ві таў да род-

ных і даў пры ме раць Ва сі лю сваю 

фор му. Ва сіль вель мі ха цеў пай-

сці слу жыць, але яго не бра лі праз 

праб ле мы зро ку. Так і за спеў бра-

тоў Ціш ке ві чаў фа то граф — Іва-

на ў цы віль ным адзенні, а Ва сі ля 

ў ва ен ным.

У хут кім ча се пас ля за кан чэн-

ня ву чы лі шча Іван ажа ніў ся. У яго 

на ра дзі ла ся трое дзе так (дач ка па-

мер ла ма лень кай, адзін з сы ноў 

пас ля вай ны па да рваў ся на мі не). 

Ка лі па ча ла ся вай на, Іва ну Ціш ке ві-

чу быў 31 год, ён ужо атры маў ор дэн 

«Чыр во на га сця га». Ва ўзна га род-

ным ліс це па зна ча на, што ка пі тан 

Ціш ке віч «за бяс пе чыў дак лад ную 

ра бо ту шта ба. Пад час ба ёў 22.6.41 

не ад на ра зо ва ва дзіў полк у ата ку 

пры вы ха дзе з акру жэн ня ў ра ё не 

Каз ло ва-Ру да».

— Мая ма ці Ва лян ці на Ва сі леў-

на вель мі ха це ла да ве дац ца больш 

пра лёс сва іх прод каў. Ка за лі, што 

ба бу ля атрым лі ва ла два ліс ты. Па-

вод ле ад на го, Іван тра піў у акру-

жэн не і за гі нуў, па вод ле дру го га — 

тра піў у па лон. Ка за лі на ват, што 

яго ба чы лі зем ля кі з Грэс ку і што 

нех та вы даў нем цам, што Іван ка-

му ніст. У 70-х мы да ве да лі ся, што 

яго полк ста яў пад Каў на сам і што 

на ад кры тай там стэ ле ёсць яго нае 

проз ві шча... На жаль, у нас амаль 

ні я кіх да ку мен таў не за ста ло ся. Ба-

бу ля і дзя ду ля Ва сіль ра зы шлі ся 

пас ля вай ны, з сям' ёй Іва на су вя зі 

пе ра рва лі ся, мы хо чам ад шу каць 

сва іх род ных, — рас каз вае Элі на 

Леў чан ка. Да по шу каў пад клю чы-

лі ся яе сын і ня вест ка Ма рыя Ко-

ха на ва. І на рэш це доў гія по шу кі 

да лі плён. Сва я кі да ве да лі ся, які 

лёс вы паў Іва ну Ціш ке ві чу. 1 лі пе ня 

1941 го да ка пі тан ака заў ся ў па ло-

не. У жніў ні 41-га яго за бра лі СС, 

у лю тым 42-га пры вез лі на стрэль-

бі шча...

— Нам па ка за лі два крэ ма-

то рыі (дру гі быў па бу да ва ны, бо 

ма гут нас цяў пер ша га не да стат-

ко ва, вель мі мно га бы ло ах вяр)... 

Ва ен на па лон ных пас ля рас стрэ лу 

спаль ва лі, — рас каз вае пра па чу-

тае і ўба ча нае на эк скур сі ях у Да хау 

Ма рыя Ко ха на ва. — Да 1965 го да 

пра ма са выя за бой ствы са вец кіх 

ва ен на па лон ных, што ад бы ва лі ся 

за два кі ла мет ры ад канц ла ге ра 

Да хау, не га ва ры лі. Мяс цо выя жы-

ха ры на ват ка за лі, што не ве да лі, 

што ад бы ва ла ся на стрэль бі шчы. 

А ва ен на па лон ных ту ды з вак за-

ла гна лі бя гом праз увесь го рад. 

На бы лым ву чэб ным стрэль бі шчы 

на зня во ле ных ву чы лі ся стра ляць, 

лю дзей за бі ва лі не ад ра зу, а маг лі 

спа чат ку пра стрэ ліць на гу, ру ку. 

На бе тон ных сце нах там за ста лі ся 

сля ды ад куль... Лю дзей пры му ша-

лі рас пра нац ца да га ла, 

пры коў ва лі да слу поў 

на руч ні ка мі. Спа чат ку 

тру пы ў крэ ма то рый вы-

во зі лі ў цын ка вых тру-

нах. А пас ля, ка лі коль-

касць ах вяр вы рас ла, 

прос та скі да лі ў ма шы-

ну, якую пас ля ад мы ва лі 

ад кры ві. Рэ чы за бі тых 

ад праў ля лі на дэз ін фек-

цыю...

Пас ля вай ны ў гас-

па дар чым бу дын ку, што 

по бач са стрэль бі шчам, 

раз мяс ці лі ся бе жан цы, 

а пас ля ён вы ка рыс тоў-

ваў ся як пры ту лак для бяздомных. 

Зда ва ла ся, што зла дзе ям уда ло ся 

сха ваць та кое зла чын ства. Але вяз-

ні Да хау і прад стаў ні кі гра мад скіх 

ар га ні за цый пра цяг ва лі ка заць пра 

тое, што тут ад бы ва лі ся жах лі выя 

рэ чы. Пад час рас ко пак бы лі зной-

дзе ны фраг мен ты кос так і на руч ні-

кі, які мі пры коў ва лі ах вяр. Бы лі са-

бра ны па ка зан ні све дак, асоб ныя з 

іх сён ня мож на па ба чыць у экс па-

зі цыі на ін фар ма цый ных стэн дах, 

раз ме шча ных на тэ ры то рыі «Ме-

ма ры я ла ах вя рам рас стрэ лаў». На-

прык лад, ві да воч ца Ан тон Хо фер, 

стар шы па рэ ча вым скла дзе, згад-

ваў: «Рас стрэль ныя ка ман ды па 

ве ча рах пас ля рас стрэ лаў атрым-

лі ва лі прэ міі ў вы гля дзе шнап су, 

пі ва і цы га рэт. Акра мя та го іх уз-

на га родж ва лі кры жа мі ва ен ных 

за слуг. Ле там 1942 го да аса бо вы 

склад рас стрэль ных ка ман даў пра-

вёў чар го вы ад па чы нак у Іта ліі». 

Для «рэ лак са цыі» рас стрэль най 

ка ман дзе не да лё ка ад Да хау бы ла 

ство ра на на ват спе цы яль ная зо на 

ад па чын ку з заа пар кам. Ві даць, 

для та го, каб лю дзі не звар' я це лі 

пас ля ўчы не ных зла чын стваў...

— Мя не ўра зі ла, што канц ла гер 

Да хау на пра ця гу го да на вед вае 

больш за міль ён ча ла век з уся го 

све ту. Як мно га пры яз джае за-

меж ні каў, ша ну юць па мяць сва-

іх бліз кіх! Ка лі трап ля еш у та кое 

мес ца, зу сім па-ін ша му ўспры ма-

еш ва ен ную гіс то рыю. Мы жы вём, 

атрым лі ва ем аса ло ду ад жыц ця, 

хва лю ем ся за ней кую дра бя зу на-

кшталт даж джу, што рап тоў на нас 

за спеў... А ка лі ста я лі там на вак-

за ле, ра зу ме лі, што сю ды, ня хай і 

75 га доў назад, пры га ня лі лю дзей. 

Ах вя ры бы лі ў най скла да ней шых 

умо вах, ба са нож у зі мо выя ма ра-

зы. Іх пры му ша лі бег чы не каль кі 

кі ла мет раў на су страч смер ці. Тут 

асаб лі вае мес ца, шы коў ная пры-

ро да, спя ва юць птуш кі і ўраж вае 

кант раст — по бач з мес ца мі за бой-

стваў рас лін насць асаб лі ва буй ная, 

са ка ві тая, яск ра вая. По пел зра біў 

сваю спра ву. Нам рас каз ва лі, што 

яго з крэ ма то рыя рас сей ва лі як 

угна ен не. Гэ та жах лі ва, і ка лі не 

па бы ваць у та кіх мес цах, гэ та га не 

ад чуць, — дзе ліц ца Элі на Леў чан-

ка. — Мо жа, яно і доб ра, што ба бу-

ля та ды не да ве да ла ся, як за гі нуў 

Іван. Ку ды ляг чэй пе ра жыць прос та 

хут кую смерць, чым тое, што з ча-

ла ве ка спа чат ку доў га здзек ва лі ся, 

ка та ва лі...

Тра гіч ныя ве ды 
леп шыя за няведанне

Не менш моц нае ўра жан не па-

ездка ў Да хау ака за ла і на сва я коў 

Ар ка дзя Фа мі ча Га луб ка.

— Я не ве да ла, што 

Да хау — го рад вель мі 

пры го жы, утуль ны, по бач 

з Мюн хе нам. І са мі жы-

ха ры, з кім я па гу та ры ла, 

ка жуць, што ім шка да, што 

Да хау аса цы ю юць з та-

кім жах лі вым мес цам, — 

дзе ліц ца Да р'я Па ляў цо-

ва. — Ка лі мы зна хо дзі-

лі ся на стрэль бі шчы, бы-

ла ад кры та афі цый ная 

част ка ме ра пры ем ства. 

Нам рас ка за лі, што там 

ад бы ва ла ся... Там іг ра лі 

па пу ры з на род ных пе-

сень... А я ўя ві ла слу пы, 

да якіх пры вяз ва лі лю-

дзей, якія ве да лі, што іх 

бу дуць рас стрэль ваць... 

Мя не стра ся ну ла, я рас-

пла ка ла ся, стрым лі ва-

ла ся, каб рэ аль на не за-

выць... Вель мі страш на 

ўяў ляць, што там ні заш то лю дзей 

рас стрэль ва лі, на іх ву чы лі ся, што 

гэ та бы лі жы выя мі шэ ні...

По шу кам хоць якой ін фар ма цыі 

пра лёс Ар ка дзя Га луб ка зай ма ла-

ся не ад но па ка лен не. Жон ка, дач-

ка, пля мен нік, уну кі пі са лі ліс ты ў 

роз ныя ін стан цыі (на ват у Крэмль), 

дзя лі лі ся ад но з ад ным са бра най 

ін фар ма цы яй. За ха ва лі ся да вед-

кі, якія атрым лі ва лі род ныя пас ля 

вай ны, асоб ныя да ку мен ты, звя-

за ныя з Ар ка дзем Фа мі чом. Да-

ве дац ца, як за гі нуў тэх нік-ін тэ дант 

Га лу бок, змаг ла яго праў нуч ка.

— Мае по шу кі па ча лі ся, ка лі на-

пя рэ дад ні ад на го з Дзён Пе ра мо гі 

мы гля дзе лі кі но пра вай ну, а ма ці 

ска за ла, што ёй вель мі ха це ла ся б 

хоць што-не будзь да ве дац ца

пра лёс дзе да, — рас каз вае Да р'я 

Па ляў цо ва. — Гэ тыя сло вы за па лі 

мне ў сэр ца, у га ла ву. Я моўч кі ад-

кры ла ін тэр нэт, увя ла проз ві шча, 

імя, імя па баць ку. Спа сыл кі вы-

да лі за пы ты, якія ра ней па кі да лі 

бліз кія пры по шу ку пра дзе да. 

Я па ча ла пра горт ваць спа сыл кі на

роз ных ра сій скіх сай тах з ін фар-

ма цы ях пра вай скоў цаў Чыр во най 

Ар міі і вый шла на спі сы Мар га ры-

ты Ка ці коў скай, якая бы ла юрыс-

там на Нюрн берг скім пра цэ се. Яе 

за ці ка ві ла, што ў канц ла гер Да хау

трап ля лі лю дзі, а пас ля пра па да лі. 

І яна знай шла ін фар ма цыю пра рас-

 стрэ лы ва ен на па лон ных на 

стрэль бі шчы Хе берт схаў зен. Час 

ад ча су я пра цяг ва ла ў ін тэр нэ-

це на бі раць проз ві шча дзя ду лі і 

так вый шла на спіс, на дру ка ва ны 

ў «Звяз дзе».

Да ша за клі кае ўсіх, хто пра цяг-

вае вы свят ляць лёс род ных, не 

апус каць ру кі. Сён ня ў ін тэр нэ це 

вы кла да ец ца мно га ар хіў ных да-

ку мен таў. Яе зна ё мыя, у якіх так-

са ма сва я кі пад час вай ны пра па лі 

без вес так, знай шлі ін фар ма цыю 

праз Бе ла рус кі дзяр жаў ны му зей 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны. 

Звяр тац ца мож на і ў по шу ка вую 

служ бу Чыр во на га Кры жа.

— Адзін са сва я коў, што пры-

ехаў на ме ра пры ем ствы ў Да хау, 

ска заў, што вай на за кан чва ец ца, 

ка лі да вед ва еш ся пра лёс род ных, 

якія за гі ну лі на ёй. Дзя ку ю чы та -

му што ме ма ры ял да па мог нам

знай сці та кія звест кі, на ша вай на 

за кон чы ла ся. Цяж ка не ве даць — 

лепш сум ная па мяць, чым не вя до-

масць, — упэў не на Да р'я. — І вель-

мі важ на, што ёсць та кія мес цы, 

дзе на ступ ныя па ка лен ні ба чаць, 

што та кое вай на, што тва ры ла ся, 

каб ні ко лі та ко га больш не бы ло. 

У Гер ма ніі ў шко лах пра вод зяц ца 

ад па вед ныя за ня ткі для дзя цей — 

нам рас каз ва лі, што мно гія шко лы 

з Мюн хе на і Да хау пра вод зяць вы-

яз ныя ўро кі ў гэ тым мес цы...

По шу кі пра цяг ва юц ца. Спіс ва-

ен на па лон ных на дру ка ва ны на 

на шым сай це zvіаzdа.bу. На да-

дзе ны мо мант вер ну та толь кі ка ля 

900 проз ві шчаў. Да след чы кі хо-

чуць, каб гэ тая ліч ба да сяг ну ла 

хо ць бы паўтары—дзве ты сячы.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Фо та прад стаў ле ны 

сем' я мі, ген кон суль ствам.

«ДЛЯ НАС ВАЙ НА 
НА РЭШ ЦЕ СКОН ЧЫ ЛА СЯ...»

Праз сем дзе сят сем га доў лю дзі да ве да лі ся пра лёс сва іх бліз кіх дзя ку ю чы пуб лі ка цыі «Звяз ды»
Канц ла гер Да хау пра цяг вае шу каць сва я коў ах вяр, якія за гі ну лі 

ў 1941—1942 га дах на стрэль бі шчы СС Хе берт схаў зен. Збі ра ю чы 

гіс то рыі, вы ву ча ю чы лё сы, су пра цоў ні кі ме ма ры я ла і гіс то ры кі 

та кім чы нам спра бу юць па ка заць гор кі во пыт ча ла вец тва, на 

які нель га за бы вац ца. Ка лі «Звяз да» на дру ка ва ла спіс сал дат і 

афі цэ раў, якія бы лі «ада бра ны» ў ла ге рах для ва ен на па лон ных 

і да стаў ле ны ў канц ла гер Да хау для зні шчэн ня, на пуб лі ка цыю 

па ча лі ад гу ка цца лю дзі. Дня мі дзве сям'і вяр ну лі ся з Гер ма ніі. 

Яны на ве да лі мес цы, дзе за гі ну лі іх род ныя, ста лі ўдзель ні ка мі 

па мят ных ме ра пры ем стваў на бы лым рас стрэль ным по лі.


