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Экс-дэ пу тат Вяр хоў на га Са ве та 
БССР 12-га склі кан ня Юрый 
Па поў ужо больш за 20 га доў 
да сле дуе тэ му гіс та рыч най 
па мя ці аб вай не і лю дзях, якія 
па во лі лё су тра пі лі ў жор ны 
не ча ла ве чых вы пра ба ван няў 
у ня мец кім па ло не. Вы ні ка мі 
гэ тай ра бо ты ста лі шэ раг на ву-
ко ва-па пу ляр ных вы дан няў, 
вы ступ лен ні з дак ла да мі на 
між на род ных кан фе рэн цы ях, 
на су стрэ чах з мо лад дзю. 
Апош нюю кні гу «Па лон» аў тар 
пры свя ціў юбі лею вы зва лен ня 
род на га Мін ска.

Тэ му пад ка за лі 
вы бар шчы кі

Ча му ён узяў ся да след ваць гэ-
тую скла да ную і, шчы ра ска жам, 
не та кую бліз кую бе ла ру сам тэ-
му? Мы больш пры вык лі га ва-
рыць пра ма са вы пар ты зан скі 
рух, ге ро яў пад пол ля, апе ра цыю 
«Баг ра ці ён»... А па лон ра ней, ды 
і сён ня, — яшчэ не да ста ко ва да-
сле да ва ная тэ ма. Больш за тое, 
лі чыць Юрый Па поў, яна ў са-
вец кай гіс та рыя гра фіі, ды і пуб-
лі цыс ты цы, бы ла ў пэў ным сэн се 
та бу і ра ва на і не ві та ла ся. Доў гі 
час пра па лон не вель мі лю бі лі 
ка заць па зра зу ме лых і агуль на-
вя до мых пры чы нах.

— Гэ тая тэ ма мя не за ці ка ві-
ла, — пры зна ец ца Юрый Па поў. 
І да дае, што пры кла дам для яго 
стаў вя до мы са вец кі пісь мен нік 
Сяр гей Смір ноў, дзя ку ю чы яко му 
свет да ве даў ся пра бес смя рот ны 
подз віг аба рон цаў Брэсц кай крэ-
пас ці, пра паў стан не і ўцё кі па-
лон ных з ня мец ка га канц ла ге ра 
Маў нтхаў зен. Смір ноў сва ёй гра-
ма дзян скай пуб лі цыс ты кай шмат 
зра біў для вяр тан ня доб ра га імя 
сал дат і афі цэ раў, якія тра пі лі ў 
гіт ле раў скі па лон.

— А пад штурх ну лі мя не да вы-
ву чэн ня тэ мы вы бар шчы кі ма ёй 
За слаў скай акру гі ў Мін скім ра ё не: 
жы ха ры Жда но віч, За слаўе, Ра-
там кі... У час вы бар чай кам па ніі, 
ды і по тым, ужо ў ста ту се на мес-
ні ка стар шы ні Ка мі сіі па аба ро не 
і на цы я наль най бяс пе цы Вяр хоў-
на га Са ве та, я не ад ной чы чуў ад 
лю дзей, якія пе ра жы лі жа хі вай-
ны ў Мін ску і яго на ва кол лях, пра 
ла гер для па лон ных — шта лаг № 
352. Ба дай, са мае жу дас нае мес-
ца ў аку па ва ным Мін ску, — рас-
каз вае Юрый Па поў.

Ко лы пек ла шта ла га 
№ 352

Цяж ка, не вы нос на, ды і, шчы-
ра ка жу чы, ня ма вя лі ка га жа дан-

ня пад ра бяз на пе ра каз ваць змест 
апош ня га вы дан ня Юрыя Па по ва 
«Па лон». Там кож ная ста рон ка 
пра ні за на бо лем і спа чу ван нем да 
ах вяр па ло ну, ня на віс цю да фа-
шысц кіх ка таў і іх па ма га тых, да 
тых, хто здзе ка ваў ся з лю дзей і за-
бі ваў іх што дзень сот ня мі. Але на 
асоб ных фраг мен тах кні гі трэ ба ўсё 
ж спы ніц ца, каб лепш зра зу мець 
тра гізм ста но ві шча зня во ле ных.

На га да ем, шта лаг — гэ та ла-
гер гер ман скіх уз бро е ных сіл 
(вер мах та) для ва ен на па лон-
ных ра да во га скла ду. Дык вось, 
шта лаг № 352 зна хо дзіў ся па між 
чы гун кай на Ма ла дзеч на і вёс-
кай Ма сю коў шчы на ў ка зар мах 
ка ва ле рый скай час ці. Сю ды зво-
зі лі лю дзей аду сюль. Хво рых і ня-
мог лых рас стрэль ва лі, вы яў ля лі і 
іза ля ва лі яў рэ яў, ас тат ніх за га ня лі 
ў ба ра кі. Па лон ных час та раз мя-
шча лі ў стай нях па 400—500 ча-
ла век, яны жы лі ў не ве ра год най 
цес на це і ан ты са ні та рыі, спа лі 
пад на ра мі і ў пра хо дах па між імі 
прос та на пад ло зе, ня рэд ка мок-
рай пас ля даж джу і сне га па ду.

Асаб лі ва не вы нос ная бы ла 
зі ма пер ша га го да вай ны. Та ды 
80 пра цэн таў вяз няў шта ла га 
зі ма ва лі ўво гу ле амаль пад ад-
кры тым не бам. Зра зу ме ла, пе ра-
важ ная боль шасць за гі ну ла. Са 
снеж ня 1941 да са ка ві ка 1942 го-
да што дзень па мі ра ла 200—300, 
а ў асоб ныя дні аж па 500 вяз-

няў. Смя рот насць бы ла та кая, 
што тру пы не па спя ва лі ха ваць. 
Іх склад ва лі шта бя ля мі на зад нім 
два ры ў ча кан ні вяс ны. Ня бож-
чы каў зво зі лі на мо гіл кі па ла гер-
най ву лі цы Но вы шлях. Пра ход 
да мес ца рас стрэ лаў аку пан ты 
на зва лі ву лі цай Страл коў. Та кі 
вось «крэ а тыў ны» цы нізм.

Хар ча ван не бы ло на ват гор-
шае, чым у ла гер ных са бак. Лю-
дзям скорм лі ва лі су ра гат ны хлеб 
з апіл ка мі і са ло май, гні лую са лё-
ную ры бу, мяс ныя ад хо ды з да-
баў лен нем ма шын на га мас ла.

Зіг за гі лё су
Па іро ніі лё су ў шта ла гу за-

вяр шы ла свой зям ны шлях шмат 
італь ян цаў. Яны, як вя до ма, ак-
тыў на ва я ва лі на ба ку фа шысц-
кай Гер ма ніі. Пас ля раз гро му 
нем цаў пад Ста лін гра дам Іта лія 
вый шла з вай ны. Гіт лер здра ду 
не да ра ваў. 749 ты сяч італь ян скіх 
сал дат, бы лых са юз ні каў, нем-
цы ўзя лі ў па лон і знач ную част-
ку эта пі ра ва лі ў шта ла гі Бе ла ру сі, 
у тым лі ку і ў ла гер по бач з Ма-
сю коў шчы най.

Пас ля вы зва лен ня Мін ска шта-
лаг № 352 за поў ні лі но выя на сель-
ні кі — па лон ныя сал да ты вер мах та. 
Яшчэ з дзя цін ства ў па мя ці Юрыя 

Па по ва за ста лі ся ўспа мі ны баць-
коў пра ня мец кіх па лон ных, якія 
пас ля вай ны ад наў ля лі імі ж зруй-
на ва ную бе ла рус кую ста лі цу. Та ды 
баць ка Юрыя ра зам з ін шы мі спе-
цы я ліс та мі ўдзель ні чаў у бу даў ніц-
тве Мінск ага аў та за во да. Ад на ча-
со ва не па да лёк уз во дзіў улас ны 
дом для сям'і: жыл ля ў раз бу ра най 
ста лі цы ка та стра фіч на не ха па ла. 
У да па мо гу баць ку ад мі ніст ра цыя 
аў та за во да пе ры я дыч на на кі роў-
ва ла груп ку ня мец кіх па лон ных, 
ча ты ры—пяць ча ла век. З умо вай: 
не пад корм лі ваць іх. Але дзе там! 
Зра зу ме ла, дзя лі лі ся з не ба ра ка мі 
сім-тым з вель мі сціп ла га ся мей-
на га ста ла. Та кая ўжо сла вян ская 
на ту ра. Уво гу ле, да па лон ных нем-
цаў ста ві лі ся без асаб лі вай ва ро-
жас ці. На ват шка да ва лі.

Аб бяз лі тас най 
жорст кас ці

Да сле да ван ні Юрыя Па по ва 
аб вяр га юць да во лі рас паў сю-
джа ны пас ля вай ны тэ зіс аб тым, 
што зла чын ствы су праць ча ла-
вец тва ў асноў ным бы лі на ра-
хун ку СС, гес та па і іх струк тур ных 
пад раз дзя лен няў. А вось вер махт 
тут лі чыў ся амаль ні пры чым: яго 
сал да ты ні бы та толь кі ва я ва лі на 
фран тах, вы кон ва лі за га ды. На 
асно ве ана лі зу шмат лі кіх да ку-
мен таў у Юрыя Па по ва скла ла ся 
су праць лег лае мер ка ван не.

Ра бо та над тэ май вай ны і па ло-
ну ні бы ўзя ла ў па лон са мо га Па-
по ва. Ён шмат пра ца ваў у ар хі вах 
Бе ла ру сі, Ра сіі, Літ вы, Лат віі, му-
зе ях, біб лі я тэ ках. Там уда ло ся ад-
шу каць да ку мен ты, якія ра ней не 
дру ка ва лі ся. Гэ та пра та ко лы до-
пы таў, спра ва зда чы ка ман да ван-
ню ў Бер лін і г. д. Да след чык ра біў 
дэ пу тац кія за пы ты ў кам пе тэнт-
ныя ор га ны з прось бай да слаць 
у пар ла менц кую ка мі сію звест кі 
аб ва ен на па лон ных на тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі. З атры ма ных ліч баў 
і фак таў, як пазл, склад ва ла ся 
рэ аль ная кар ці на зла чын стваў 
вер мах та ў пе ры яд аку па цыі.

Свае вы сно вы Юрый Па поў аб-
грун тоў вае спа сыл ка мі на ня мец-
кія ва ен ныя за га ды і ін струк цыі, 
змест якіх свед чыць аб за га дзя 
спла на ва ных за бой ствах бу ду чых 
са вец кіх па лон ных. Яшчэ вяс ной 
1941 го да вер мах ту рэ ка мен да ва лі 
не раз гля даць чыр во на ар мей-
цаў як сал дат-фран та ві коў, а зні-
шчаць. У за га дзе ка ман ду ю ча га 
6-й ар міі «Аб па во дзі нах вой скаў 
на Ус хо дзе» за бес пя чэн не са вец-
кіх ва ен на па лон ных хар ча ван нем 
на зы ва ла ся «не па трэб ным гу ма-
ніз мам». І та кія цы та ты мож на 
пры во дзіць бяс кон ца.

Ім ёны не вя до мых 
ге ро яў

Доў гі час па на ва ла мер ка ван-
не, што са вец кія ва ен на па лон ныя 
ўяў ля лі са бой рас кі да ную па ня-
мец кіх канц ла ге рах ве лі зар ную 
ма су ня шчас ных, без да па мож-

ных, па крыў джа ных лё сам лю-
дзей, якія з усіх сіл імк ну лі ся 
вы жыць у не ча ла ве чых умо вах. 
Чым больш Юрый Па поў уні каў у 
тэ му па ло ну, тым больш ві да воч-
ная для яго ста на ві ла ся не спра-
вяд лі васць гэ та га мер ка ван ня. 
У кні гах «Вай на і па лон» і «Па-
лон» ён пры во дзіць шмат пры-
кла даў ге ра іч на га су пра ціў лен-
ня са вец кіх ва ен на па лон ных, у 
тым лі ку і бе ла ру саў, як у мес цах 
зня во лен ня, так і ў пар ты зан скіх 
атра дах Фран цыі, ін шых кра ін.

Так атры ма ла ся, што ў ко ла 
служ бо вых дэ пу тац кіх аба вяз каў 
Па по ва ўва хо дзі лі кан так ты з за-
меж ны мі ка ле га мі, што вы во дзі ла 
на но выя па ва ро ты ў абра най тэ-
ме. У пры ват нас ці, яму да ру чы лі 
ка ар ды на ваць су вя зі Вяр хоў на га 
Са ве та з пар ла менц кай асамб-
ле яй НА ТА. Пад час ста сун каў ён 
па зна ё міў ся з нар веж цам, які па-
ве да міў, што ў яго кра і не ў га ды 
вай ны нем цы так са ма па бу да ва лі 
канц ла ге ры для са вец кіх ва ен на-
па лон ных. Нар ве жац на ват пе-
ра даў Юрыю Па по ву кар ту з ка-
ар ды на та мі мес цаў па ха ван няў 
гэ тых па лон ных. З іні цы я ты вы 
Юрыя кап су лы з зям лёй з тых нар-
веж скіх мо гі лак да ста ві лі ў Мінск, 
дзе яны ва ўра чыс тай аб ста ноў цы 
бы лі пад ха ва ны ка ля Стоўб цаў, на 
ме ма ры я ле ў го нар сал дат Пер-
шай і Дру гой су свет ных вой наў.

Ва ен на-гіс та рыч ныя вы дан ні 
аба вяз ко ва па тра бу юць ад аў та-
ра дак лад нас ці, асця рож нас ці, 
уз ва жа нас ці ў вы кла дан ні фак таў 
і іх ана лі зу. Юрый Па поў на ўрад ці 
здо леў бы сам са браць і сіс тэ ма-
ты за ваць ве лі зар ны па аб' ёме ма-
тэ ры ял аб ва ен на па лон ных. Ся род 
да рад цаў і па моч ні каў ён з асаб-

лі вай удзяч нас цю на зы вае Ра і су 
Мак сі маў ну Чар на гла за ву, су пра-
цоў ні цу Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, знаў цу пар ты зан ска га ру ху 
ў Бе ла ру сі. Тэ ма па ло ну так са ма 
бы ла ёй бліз кая і зра зу ме лая. Ра і са 
Чар на гла за ва час та кан суль та ва ла 
Юрыя Па по ва ад нос на да ку мен таў 
і ма тэ ры я лаў па вай не.

На га даць са бе і све ту
Тут час ска заць не каль кі слоў 

пра са мо га да след чы ка. Юрый 
Па поў па аду ка цыі і пра фе сіі 
жур на ліст, а не гіс то рык. А па 
пры зван ні, пра бач це за па фас, 
гра мад скі дзе яч з аб вост ра ным 
па чуц цём спра вяд лі вас ці. У на-
шым вы пад ку — гіс та рыч най 
па мя ці пра лю дзей, якія амаль 
80 га доў та му тра пі лі ў ва ро жы 
па лон. Ме на ві та дзя ку ю чы дэ-
пу тац ка му до све ду і па пя рэд няй 
жур на лісц кай за гар тоў цы ён здо-
леў вы даць пяць на ву ко ва-па пу-
ляр ных кніг. Іх, да рэ чы, мож на 
ней кім чы нам вы ка рыс таць у экс-
па зі цыі бу ду ча га му зея бе ла рус-
ка га пар ла мен та рыз му.

Та кую ідэю агу чыў Алек сандр 
Вяр цін скі, ка ле га Па по ва па бы-
лым Вяр хоў ным Са ве це БССР 
12-га склі кан ня, сё ле та на пры ёме 
гра ма дзян стар шы нёй Са ве та Рэс-
пуб лі кі На тал ляй Ка ча на вай. Тая 
па лі чы ла пра па но ву слуш най і абя-
ца ла пад трым ку. Ства рэн не му зея 
Юрый Па поў пад трым лі вае абедз-
вю ма ру ка мі. У ім не аб ход на, па 
яго сло вах, ад люст ра ваць і ўнё сак 
пар ла мен та ры яў у за ха ван не па-
мя ці пра вай ну, пра тыя па дзеі, пра 
вы зва лі це ляў Еў ро пы ад на цыз му.

Юрый Па поў ка жа, што ў яго 
даў но вы клі ка юць за кла по ча-
насць тэн дэн цый ныя тлу ма чэн ні 
асоб ных за ход ніх да след чы каў, 
да ку мен та ліс таў аб Дру гой су-
свет най вай не, яе пры чы нах і вы-
ні ках. І свят ка ван не 75-й га да ві ны 
Пе ра мо гі — вы дат ная на го да для 
та го, каб на пом ніць са бе і све ту 
праў ду пра тую са мую жорст кую 
ў гіс то рыі ча ла вец тва ка та стро фу. 
У тым лі ку і праз му зей бе ла рус-
ка га пар ла мен та рыз му.

Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.

Фо та з ар хі ва 

Юрыя ПА ПО ВА.

ВАЙ НА І ПА ЛОН, ВАЙ НА І ПА ЛОН, 
ГІС ТО РЫЯ І ПА МЯЦЬГІС ТО РЫЯ І ПА МЯЦЬ

Асаб лі ва не вы нос ная бы ла 
зі ма пер ша га го да вай ны. 
Та ды 80 пра цэн таў вяз няў 
шта ла га зі ма ва лі ўво гу ле 
амаль пад ад кры тым 
не бам. Зра зу ме ла, 
пе ра важ ная боль шасць 
за гі ну ла. 

Доў гі час па на ва ла 
мер ка ван не, што 
са вец кія ва ен на па лон ныя 
ўяў ля лі са бой 
рас кі да ную па ня мец кіх 
канц ла ге рах ве лі зар ную 
ма су ня шчас ных, 
без да па мож ных, 
па крыў джа ных лё сам 
лю дзей.
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