
Дзя ку ю чы спе цы яль на му пра ек-

ту му зея сён ня мы мо жам па чуць 

га ла сы све дак тра гіч ных па дзей.

«Не па спеў да бег чы да па жа-

ры шча, як мя не пе ра ха піў не мец 

з па лі цэй скім і па вя лі на шашу. 

Там ужо ста я лі лю дзі з рыд лёў ка мі. 

Не мец неш та за га даў па лі цэй ска-

му, і той ка зыр нуў, рас па ра дзіў ся, 

каб я ішоў за ім. Так мы ака за лі ся 

ў Сма ляр цы. Рэш ту но чы і амаль 

увесь дзень ту ды бес пе ра пын най 

плын ню пры бы ва лі вя лі кія кры тыя 

ма шы ны з людзь мі. Ка лі яма да-

вер ху за паў ня ла ся тру па мі, нем-

цы яе па сы па лі вап най і пяс ком, 

а за тым за гад ва лі нам за сы паць 

цал кам.

Уся кі раз, ка лі мы па ды хо дзі-

лі да ям, рыд лёў кі ва лі лі ся з рук, 

та му што ў боль шас ці вы пад каў 

да во дзі ла ся за сы паць не тру пы, 

а жы вых лю дзей. Час та сып леш 

пя сок у яму, а ён ва ру шыц ца. Гіт-

ле раў цы, якія ста я лі тут жа, за ўва-

жа ю чы з на ша га бо ку ў та кіх вы-

пад ках збян тэ жа насць, вы бу ха лі 

ла ян кай і пус ка лі ў ход пры кла ды 

аў та ма таў.

Быў ві да воч цам спро бы да 

ўцё каў двух муж чын. Але дзе там 

бы ло ўця чы... І дзе сяць кро каў не 

па спе лі зра біць смель ча кі, як тут 

жа бы лі ўло жа ны з аў та ма та». 

(Ад ра зу пас ля вы зва лен ня Бя ро-

заў ска га ра ё на ўспа мі наў Анд рэй 

Ляў ко віч.)

У пра ек це «Га ла сы з па жоў клых 

ста ро нак» су пра цоў ні кі му зея на 

ка ме ру чы та юць ліс ты і ўспа мі ны 

све дак. Ві дэа ро лі кі вы кла дзе ны на 

сай це му зея. Па спра ба ваць ся бе ў 

ро лі ак цё раў і за чы таць ус па мі ны 

пра вай ну пра па ноў ва ла ся пад час 

эк скур сій і на вед валь ні кам уста-

но вы. Але не ўсім уда ло ся да чы-

таць ліс ты све дак да кан ца. Лю дзі 

пры зна ва лі ся, што ім цяж ка пра-

цяг ваць, у не ка то рых вы сту па лі 

слё зы... Са праў ды, ка лі тры ма еш 

у ру ках ліст кан крэт на га ча ла ве ка, 

ад чу ван не та кое, быц цам з та бой 

дзе ліц ца ўспа мі на мі нех та вель мі 

бліз кі...

«Пас ля абе ду ўсе жан чы ны ка-

ме ры, сто я чы на ка ле нях, ма лі лі ся. 

Ма лі лі ся доў га, пра сі лі ў Бо га не аб 

тым, каб за стац ца ў жы вых. Пра-

сі лі, каб са вец кі сна рад ці бом ба 

пра мым па пад ан нем па тра пі лі ў 

на шу ту рэм ную ка ме ру і ўсіх ад-

на ча со ва па ха ва ла.

Пад ве чар па ча лі час та ад-

кры ва цца дзве ры ка мер, чу лі ся 

стог ны. Па ка лі до ры гул ка гру ка лі 

ня мец кія бо ты. Уз моц не на бі ла ся 

сэр ца, у моз гу на ра джа лі ся дум кі: 

на пэў на, хут ка і мя не па вя дуць на 

до пыт, бу дуць біць, толь кі б вы тры-

маць і хут чэй вы свет ліць пры чы ну 

арышту.

А мо жа, рас стра ля юць? Гэ-

та ж столь кі ўжо рас стра ля лі 

і па ве сі лі... А дзе ці? Хі ба мае 

дзе ці леп шыя за ін шых. У ду мах 

ча кан не, зда ва ла ся, доў жы ла ся 

бяс кон ца.

Але вось звяк нуў ключ на шай 

ка ме ры, і мя не з ма ёй на пар ні цай 

па вя лі на до пыт.

У ка бі нет, дзе вёў ся до пыт, упіх-

ну лі мя не, пе рад ста лом след ча га 

пры му сі лі стаць на ка ле ні, за га да лі 

зняць су кен ку. Зза ду ста яў гес та-

па вец з гу ма вай ду бін кай у ру ках. 

У гэ ты мо мант я не ад чу ва ла стра-

ху смер ці. Мне ні ко га не бы ло шка-

да, на ват дзя цей. Я ста ра ла ся пра 

іх не ду маць...

Мя не па ча лі біць гу ма вай пал-

кай. Да дзе вя ці ўда раў я да лі чы ла, 

пас ля стра ці ла пры том насць. Мя не 

ад лі лі ва дой. І пер шыя сло вы, якія я 

па чу ла: «На вош та б'еш па га ла ве? 

Маг чы ма, гэ та не яна...» Ка лі ўба-

чы лі, што я апры том не ла, зноў па-

ча лі біць. Бі лі бо та мі ў гру дзі, жы вот, 

спі ну, а пас ля пра па на ва лі на зваць 

сваё проз ві шча і імя.

Я — Хат чан ка На дзея, а ў іх бы-

лі да ныя на Хар чан ка Дзі ну. Спра-

ва ў тым, што проз ві шча Хат чан ка 

амаль не су стра ка ец ца, а Хар чан ка 

да во лі час та, та му мно гія маё проз-

ві шча ска жа лі. Па коль кі мае проз-

ві шча і імя не сы хо дзі лі ся, до ка заў 

су праць мя не не бы ло. І смерць, 

быц цам у роз ду ме, спы ні ла ся.

Пас ля до пы ту ве ча рам та го ж 

дня мя не вы зва лі лі. Ад па бо яў я 

доў га ля жа ла хво рай.

На са май спра ве ўсе га ды аку-

па цыі прай шлі як ха джэн не над 

без дан ню, якое ўяў ля ла ад но цэ-

лае. Ча сам мне са мой яны па да-

юц ца не ве ра год ны мі. Усё ж гэ та 

рэ ча іс насць, і ўсё ж гэ та бы ло!» 

(З ус па мі наў мін скай пад поль шчы-

цы Над зеі Хат чан кі.)

Пра та кую вай ну не па чы та еш 

у пад руч ні ках, не па чу еш пад час 

кла січ ных эк скур сій. І ка лі «га ла-

сы з па жоў клых ста ро нак» гу чаць 

у ад па вед на аформ ле ных сце нах 

му зея, са праў ды склад ва ец ца ўра-

жан не, што трап ля еш на мес ца 

жах лі вых па дзей.

Сён ня мно га ро біц ца для вы ха-

ван ня па тры я тыз му. Але ўсё час-

цей ус кры ва юц ца но выя тэ мы, ка лі 

мо ладзь ба чыць, што вай на гэ та не 

толь кі ге ра ізм, подз ві гі, але і па ку-

ты. І зва рот да эмо цый — ці не най-

леп шы ар гу мент су праць вай ны? 

Су пра цоў ні кі му зея шу ка лі но выя 

фор мы, як па даць ін фар ма цыю су-

час на му па ка лен ню. І ка лі пад час 

мі ну лай «но чы му зе яў» пра па на ва лі 

ма ла дым лю дзям за чыт ваць ус па мі-

ны лю дзей, якія прай шлі праз цяж кія 

вы пра ба ван ні, за ўва жы лі, на коль кі 

моц нае эма цы я наль нае ўздзе ян не 

аказ ва юць та кія «хві лін кі па мя ці».

Аў тар ідэі «га ла соў з па жоў клых 

ста ро нак» — Яў ген Па шке віч — 

рас каз вае: «Мы ха це лі ўзяць пры-

ват ныя вы пад кі, па ка заць аса біс тыя 

тра ге дыі. Ад бі ра лі гіс то рыі, якія б 

мож на бы ло па клас ці на ві дэа фар-

мат і ства рыць сю жэ ты пра цяг лас-

цю паў та ры-тры хві лі ны». У пер шых 

ро лі ках пра ек та су пра цоў ні кі му зея 

вы ра шы лі рас крыць та кую тэ му, як 

аку па цыя Бе ла ру сі. Пра яе рас па-

вя да юць не толь кі пад поль шчы кі ці 

ва ен на па лон ныя, але і прос тыя лю-

дзі, якія маг лі і вы пад ко ва тра піць у 

гэ ты за мес. Су пра цоў ні кі му зея цы-

ту юць ус па мі ны вяз няў ге та, тур маў, 

ла ге раў смер ці. Але і не па срэд ныя 

ўдзель ні кі ва ен ных па дзей мо гуць 

рас ка заць пра не пры ваб ную, жах-

лі вую, не вя до мую нам вай ну.

«Пят ні ца 2 чэр ве ня. Дру гі 

дзень жыц ця на ба ло це. Спім у 

ва дзе, пад клаў шы пад ся бе га лі-

нак з бя ро зы. Зні зу ва да, а звер ху 

дождж — так са ма ва да.

Хар чу ем ся су ха ра мі і са лам. 

Нем цы і па лі цыя бла кі ра ва лі на-

ша ад ступ лен не ў Казь ян скія ля-

сы. Што б ні зда ры ла ся, не аб ход на 

бы ло пра рваць каль цо пра ціў ні ка і 

вый сці ў тыл кар най экс пе ды цыі...

Сён ня трэ ці дзень жы вём на ба-

ло це... Нем цы ачы шча юць вёс кі. 

За бі ра юць усю ска ці ну, на сен не і 

да рос лых муж чын. Да лё ка чу ец ца 

ры кан не ка роў: ня мец кія па сту хі 

го няць іх на ба ло та. Мет раў за 

70 ад нас за пра ца ваў ва ро жы аў-

та мат чык. Мы ў скла дзе бры га ды 

і атра да № 3 сыш лі глы бей у ба-

ло та, якое на кар це зна чы ла ся як 

не пра ход нае.

Аў то рак 6 чэр ве ня. Шос ты 

дзень жыц ця на ба ло це...

Ад бор ныя кар ні кі-га ла ва рэ зы 

ўсё блі жэй па ды хо дзяць да нас. 

Доб ра ўжо чут на іх ла ян ка і га вор-

ка. Па на цы я наль нас ці яны бы лі 

роз ныя: нем цы, чэ хі, па ля кі, ру мы-

ны, фі ны, укра ін цы, рус кія, ла ты-

шы, лі тоў цы, эс тон цы, бе ла ру сы 

і ін шыя...

Раз мо ва нем цаў і па лі ца яў усё 

гуч ней на блі жа ла ся да нас. Іс ці да-

лей бы ло не маг чы ма. Вы ра шы лі 

не ад клад на па гру жац ца ў дрыг ву, 

якая ах вот на пры ня ла нас па са мую 

шыю, а на га ло вы да вя ло ся на дзець 

ка вал кі мо ху, і так мы ў дрыг ве пра-

тры ма лі ся з 14.00 да 20.00 ве ча ра, 

па куль не прай шлі тры лан цу гі кар-

ных вой скаў. Яны ўвесь час шты-

ка мі па ро лі мо ха выя ку пі ны. І пра-

стрэль ва лі аў та ма та мі.

У гэ ты тра гіч ны дзень за гі ну ла 

вель мі мно га пар ты зан. На ба-

ло це тру пы хут ка гні лі, і паў сюль 

раз но сіў ся сму род. Кар ці на бы ла 

жах лі вая.

Пра цяг ва ем жыць вось мы дзень 

на ба ло це. Нач лег зла дзі лі на ба ло-

це і спа лі да 10.30 ра ні цы. За тым 

пра чну лі ся. За мест сня дан ку па гля-

дзе лі адзін на ад на го і моўч кі ўзя лі 

курс на во зе ра Ель ня. Но гі ўжо не 

ру ха юц ца. Ледзь ве паў зём.

Ад кар най апе ра цыі шу ка ла са бе 

па ра тун ку і цы віль нае на сель ніцт ва, 

якое за га дзя зно сі ла ў пэў ныя знаё -

мыя ім мес цы му ку, кру пы і ін шыя 

пра дук ты. Ад нак пад на ціс кам кар-

ні каў цы віль нае на сель ніц тва кі да-

ла свае бед ныя за па сы і сы хо дзі ла 

ўглыб ба ло та. Мы ў не каль кіх мес-

цах зна хо дзі лі жыт нюю му ку, якую 

зно сі лі ў ад но мес ца і ар га ні зоў ва лі 

так зва ную муч ную ба зу. По су ду 

для пры га та ван ня ежы ў нас не бы-

ло. Ка ла ту ху з му кі ра бі лі ад ра зу ў 

лу жы не і сы рое цес та ўжы ва лі як 

дэ лі ка тэс...»

(З ус па мі наў пар ты зана.)

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ,

Тац ця на ПА ЛІ ТЫ КА.

Кож ны трэ ці   Кож ны трэ ці   Су мес ны пра ект «Звяз ды» і Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея гісторыі Вя лі кай Ай чын най вай ны

ХА ДЖЭН НЕ 
НАД БЕЗ ДАН НЮ

Так свед кі на зы ва лі жыц цё ў аку па цыі
В

ай на — гэ та не толь кі ка лі стра ля юць. Гэ та ня го ды, 

па ку ты, го лад, хва ро бы. Гэ та страх, які ні ко лі 

не ад пус кае. На аку па ва най тэ ры то рыі зла чын ствы 

чы ні лі ся ці не ў кож ным на се ле ным пунк це, і прос тыя лю дзі 

час та ста на ві лі ся свед ка мі за бой стваў і ка та ван няў. Лю дзі 

гі ну лі ў ла ге рах смер ці і тур мах. Але бы лі і тыя, ка му ўда ло ся 

прай сці праз та кія вы пра ба ван ні, вы жыць і рас ка заць 

пра тое, што ад бы ва ла ся за кра та мі... Та кія гіс то рыі 

збі ра юц ца і за хоў ва юц ца ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным му зеі 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны. Шмат бы ло за на та ва на 

ад ра зу, па га ра чых сля дах. Але ліс ты з пры ват ны мі 

ўспа мі на мі яшчэ доў гія га ды пра цяг ва лі па сту паць у му зей, 

і та кія да ку мен ты скла да юць асоб ны фонд.
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