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— Аляк сандр Фё да ра віч, ча-
му пас ля мно гіх га доў да след чай 
пра цы, шмат лі кіх ар ты ку лаў у га-
зе тах вы ра шы лі зноў звяр нуц ца 
ў ар хі вы і су стрэц ца са свед ка мі 
на цысц ка га тэ ро ру, якія за ста лі ся 
ў жы вых?

— Як ка заў адзін з кла сі каў, ка лі 
мо жаш не пі саць — лепш не пі шы. 
Ад нак сі ту а цыя скла ла ся та кая, што 
я не мог не пі саць, аба вя за ны быў. 
Бо ідзе ак тыў ная фаль сі фі ка цыя гіс-
то рыі, асаб лі ва на пя рэ дад ні 70-год-
дзя за кан чэн ня Дру гой су свет най 
вай ны. Я дзве кні гі пра чы таў ме на-
ві та з гэ тай «опе ры» (а іх, мо жа, ты-
ся чы вы да юц ца) і, хоць і не гіс то рык, 
не лі та ра тар, але вы ра шыў узяц ца за 
гіс та рыч ныя да ку мен ты, су па ста віць 
іх са свед чан ня мі ві да воч цаў.

З ад ной кні гай азна ё міў ся ў ін тэр-
нэ це. Яна — пра жан чын Бер лі на ў 
1945 го дзе. Маў ляў, як толь кі са вец-
кія вой скі ўвай шлі ў ста лі цу рэй ха, то 
яны за бы лі пра вай ну, а толь кі і ра бі лі, 
што гвал ці лі ўсіх, ад дзяў чы нак да 
90-га до вых — на ву лі цах, у пад' ез-
дах, пар ках, на ват на да хах да моў. 
Раз лік, пэў на, на тое, што не ста не па-
ка лен ня ве тэ ра наў, якое яшчэ ве дае 
праў ду, а мо ладзь пра чы тае і ска жа: 
«Па ча кай це, а на шы ж так са ма, як і 
гіт ле раў цы, зла чын ства мі зай ма лі ся». 
Так, не «бе лыя-пу шыс тыя» бы лі. Я 
на ват да пус каю, што, маг чы ма, бы-
лі адзін ка выя фак ты згвал та ван няў. 
Але хто ж та ды рэйх стаг браў, ка лі 
ўсе здзе ка ва лі ся з жан чын?!

Мой баць ка за кон чыў вай ну ў Бер-
лі не. Ён рас каз ваў, што там менш 
чым ад дзя лен нем не ха дзі лі. Бо хто 
ж ха цеў па мі раць на пя рэ дад ні Дня 
Пе ра мо гі? У па цвяр джэн не гэ та му 
ў ма ёй кні зе ёсць свед чан не ад на го 
з удзель ні каў вай ны, май го сва я ка. 
Больш за тое, ад баць кі я ве даў пра 
за гад Вяр хоў на га Га лоў на ка ман ду ю-
ча га, як па він ны бы лі па во дзіць ся бе 
са вец кія во і ны на тэ ры то рыі Гер ма ніі. 
Гэ ты за гад і, на яго пад ста ве, за га ды 
ка ман ду ю чых фран та мі Жу ка ва і Ра-
ка соў ска га бы лі аб' яў ле ны пад Кё нінг-
сбер гам, а з усіх сал дат узя лі рас піс-
ку. Мне ўда ло ся азна ё міц ца з гэ тым 
за га дам Ста лі на ад 19 сту дзе ня 1945 
го да. Там чор ным па бе лым на пі са на, 
што не толь кі згвал та ван не — ус туп-
лен не ў па ла вую су вязь з жан чы най 
на тэ ры то рыі Гер ма ніі (даб ра воль на 
гэ та ці не) ка ра ец ца смер цю.

А ў за га дзе вой скам 2-га Бе ла-
рус ка га фрон ту ад 21 сту дзе ня 1945 
го да, пад якім рас пі саў ся ў тым лі ку 
і мой баць ка, К. К. Ра ка соў скі па тра-
буе: «На кі ра ваць па чуц цё ня на віс ці 
лю дзей на зні шчэн не во ра га на по лі 
бою і стро га, аж да рас стрэ лу, ка раць 
за ма ра дзёр ства, гвалт, гра бя жы, 
бес сэн соў ныя пад па лы і раз бу рэн ні». 

За ба ра ня ла ся за хо дзіць без да зво лу 
ва ен на га ка мен дан та ў жы лыя бу дын-
кі, мож на бы ло ка рыс тац ца толь кі на-
двор ны мі па мяш кан ня мі. Хто бо хан 
хле ба ў нем ца за бя рэ — рас стрэл.

Бы лі ў гіт ле раў скай ар міі та кія за-
га ды? Не бы ло іх.

Тра пі ла мне ў ру кі і дру гая кні га. 
Ня мец кі аў тар пі ша, што як толь кі 
з'я ві лі ся гер ман скія вой скі на тэ ры-
то рыі Са вец ка га Са ю за, то ста я лі 
чэр гі ах вот ных за пі сац ца ў па лі цыю. 
Але та кі, маў ляў, па тра ба валь ны быў 
ад бор, што бра лі толь кі кож на га дзя-
ся та га. Я не ве даю, дзе гэ тыя чэр гі 
ста я лі, але з ма ёй род най вёс кі, у 
якой пе рад вай ной бы ло 1200 жы-
ха роў, пай шлі ў па лі цыю толь кі пя цё-
ра. Двое з іх, рэ прэ сі ра ва ных па так 
зва най раз на рад цы, бы лі па крыў-
джа ны на са вец кую ўла ду. А яшчэ 
тра ім бы ло ўсё роў на ў ка го — абы 
стра ляць. Дык і яны, атры маў шы він-
тоў кі, уцяк лі ў пар ты за ны да Ва сі ля 
За ха ра ві ча Кар жа.

Пі ша гэ ты аў тар і пра дзя цей вай-
ны. Быц цам і спа чу вае ім: нем цы 
толь кі кроў з іх бра лі, а тра пяць да 
пар ты зан, дык тыя, маў ляў, дзя цей 
ад ра зу рас стрэль ва лі. Не па трэб ны 
быў ліш ні рот, а па-дру гое, пар ты-
за ны апа са лі ся дэ мас кі роў кі свай го 
зна хо джан ня.

Дзе, ка лі, у якім пар ты зан скім 
атра дзе ад бы ва лі ся гэ тыя за бой-
ствы дзя цей? Ка лі я пі шу, то пры-
вод жу ар хіў ныя да ку мен ты, да ты, 
на се ле ныя пунк ты, свед каў, ня ма 
ні вод на га вы ду ма на га проз ві шча. 
Тут жа ні чо га гэ та га не зной дзе це. 
Але па сыл зроб ле ны — мо жа, нех та 
і па ве рыць.

Да рэ чы, у гэ тай жа кні зе «гіс то-
рык» апіс вае, як нем цы ву чы лі ся лян 
гас па дар ні чаць. Мо жа, дзесь ці та-
кое і бы ло. Але на на шай тэ ры то рыі 
ма ла хто за стаў ся жыць, уба чыў шы 
жы во га фа шыс та. Толь кі ў ад ным 
хля ве ў ма ёй род най вёс цы спа лі-
лі 770 ча ла век, ся род якіх дзя сят кі 
груд ных дзя цей. Спы ні лі сваё іс на-
ван не цэ лыя сва яц кія кла ны, ро ды 
— Вол ча кі, Грыц ке ві чы, Яфі мо ві чы, 
Сер гі е ні, Пі ліп цэ ві чы, Се ню кі, Сіт ко, 
Сяр чэ ні, Філь ке ві чы, Шпа ло ны, Яр-
ко ві чы, Яфі ма вы. Па коль кас ці ах вяр 

— гэ та 10 Ха ты няў! А ўся го пад час 
кар ных апе ра цый «Хор нунг» і «Нік-
сэ» («Лю ты» і «Ру сал ка»), пра якія 
пі шу ў кні зе, зні шча на, па роз най ін-
фар ма цыі, ад 15 да 20 ты сяч мір ных 
жы ха роў. Пры клад на за ты дзень!

— У сва ёй кні зе вы аб вяр га е це 
да во лі рас паў сю джа ныя сцвяр-
джэн ні, што зні шчэн не жы ха роў 
вё сак бы ло звя за на вы ключ на 
з па гро зай гіт ле раў цам з бо ку 
пар ты зан. А так са ма пры во дзі це 
фак ты, што гэ тыя зла чын ствы на 
сум лен ні не толь кі спе цы я лі за ва-
ных кар ных пад раз дзя лен няў, але 
і рэ гу ляр ных час цей вер мах та...

— Гэ тая пуб лі ка цыя не з'яў ля ец ца 
на ву ко вым гіс та рыч ным да сле да ван-
нем. У пер шую чар гу яна пры све ча-
на па мя ці ах вяр фа шысц ка га тэ ро ру. 
Не ха чу на вяз ваць свае мер ка ван ні 
ў ацэн цы пры ве дзе ных фак таў і ар-
хіў ных да ку мен таў. Кож ны чы тач мае 
пра ва зра біць свае, ін шыя вы сно вы. 
Але, дэ таль на пра ана лі за ваў шы 
толь кі дзве, най больш маш таб ныя і 
жорст кія кар ныя апе ра цыі «Хор нунг» 
і «Нік сэ», лі чу, што ні па якім рэг-
ла мен це і ста ту се іх нель га ад нес ці 
да раз ра ду ба я вых. Яшчэ на ста дыі 
пры няц ця ра шэн ня аб іх пра вя дзен ні 
на цысц кае ка ман да ван не і не ду ма-
ла аб ба я вой апе ра цыі па зні шчэн ні 
пар ты зан скіх атра даў у гэ тай мяс-
цо вас ці. Кар ні кі ў мно гіх вы пад ках і 
не збі ра лі ся лез ці пад ку лі пар ты зан, 
у лес на ват не су ну лі ся. Яны мэ та-
на кі ра ва на іш лі зні шчаць мір нае 
на сель ніц тва, рэа лі зу ю чы га лоў ную 
зла чын ную дакт ры ну фа шыз му — 
рас чы шчаць жыц цё вую пра сто ру 
для вя лі кай і не паў тор най на цыі.

Па зна ё мім ся з «Да ня сен нем аб 
ба ях і звод кай аб агуль не на га во-
пы ту ба я вых дзе ян няў апе ра цыі 
«Нік сэ» за под пі сам афі цэ ра су-
вя зі, ма ё ра ахоў най па лі цыі Меў-
са: «23. 2. 43 г. — вы ступ лен не на 
ўсход ад ра кі Случ у ра ён зы ход на-
га ста но ві шча для на сту пу на ху тар 
Пла ці шча — ху тар Колк. Па коль кі 
тут не ака за ла ся ўка за ных на се-
ле ных пунк таў і зі мо вая да ро га 
на Да ма на ві чы не пры год ная для 
яз ды, то ба таль ён, згод на з за га-
дам, пра доў жыў марш у на прам ку 
Анан чы цаў. У 14.00 увай шлі ў Анан-
чы цы, дзе ад бы ло ся аб' яд нан не са 
111/10 ба таль ё нам, які зна хо дзіў ся 
там ужо з 12 га дзін...».

Пы тан не для роз ду му: ка лі пла на-
ва ла ся бла кі ра ваць ме на ві та пар ты-
зан скія атра ды і ва я ваць з імі, а не 
зні шчаць мір ных жы ха роў, то што за 
дзіў ная стра тэ гія і так ты ка? Спа чат ку 
ду ма лі вы ні шчыць пар ты зан у Да ма-
на ві чах, але пе ра шко дзі ла дрэн ная 
да ро га? Пе ра ду ма лі і пай шлі па леп-
шай да ро зе — па ліць Анан чы цы. А 
як жа раз вед ка, мес ца зна хо джан не 
пар ты зан скіх атра даў? Аб гэ тым у 
да ня сен нях гіт ле раў цаў не га во рыц-

ца. Ці, мо жа, са мі пар ты за ны пе ра-
нес лі су стрэ чу з Да ма на ві чаў у Анан-
чы цы, каб эсэ саў цам бы ло ляг чэй 
да брац ца да мес ца «рыс та лі шча»?

Я су стрэў ся з са май па жы лой жы-
хар кай Анан чы цаў Па лі най Тра фі-
маў най Міх на вец. Па вод ле яе ўспа-
мі наў, не ўсе жы ха ры вёс кі па ве ры лі 
пар ты за нам, якія ка за лі, што нем цы 
бу дуць за бі ваць усіх без раз бо ру. Ка-
тэ га рыч на ад мо віў ся ха вац ца ў ле се, 
на прык лад, Ці ма фей Міх на вец. Маў-
ляў, на вош та я там, ста ры і сля пы? 
Ды і якая ад мя не па гро за нем цам... 
Яго і ўсіх, ка го ад ла ві лі ў вёс цы і за 
ва ко лі цай, за гна лі ў шко лу і спа лі лі. 

Зі на Міх на вец бы ла яшчэ сла бай, ад 
ро даў не ады шла, ад мо ві ла ся вы хо-
дзіць з ха ты. Дык яе там і спа лі лі, ра-
зам з не маў лём, якое яшчэ і на зваць 
не па спе лі... У той дзень у Анан чы цах 
кар ні кі зні шчы лі 96 ча ла век — толь-
кі ста рых, ня мог лых і ін ва лі даў. Ды 
яшчэ іх сва я коў.

А ця пер пра тое, што, маў ляў, у ма-
са вых за бой ствах мір ных гра ма дзян 
ві на ва ты ка ман ды СС і па лі цэй скія 
пад раз дзя лен ні, а фран та выя час ці 
вер мах та тут ні пры чым. Так раз-
ва жа юць аль бо аб са лют ныя не ву кі, 
якія не ве да юць ні вод на га да ку мен-
та ва ен на га пе ры я ду, аль бо асо бы, 
па збаў ле ныя па чуц ця ўлас най год-
нас ці, — каб да га дзіць ця пе раш нім 
неа на цыс там. З усёй ар ма ды шмат-
міль ён ных ня мец кіх пол чы шчаў, што 
аку пі ра ва лі на шу Ра дзі му, не бы ло ні-
вод на га пад раз дзя лен ня, якое не за-
пля мі ла б ся бе зла чын ства мі су праць 
мір на га на сель ніц тва. У па цвяр джэн-
не — да ку мент з На цы я наль на га ар-
хі ва Бе ла ру сі, за гад па 293-й ды ві зіі 
вер мах та: «Пад рых тоў ка раз бу рэн-
ня на се ле ных пунк таў па він на пра-
во дзіц ца так, каб: а) да аб' явы аб 
гэ тым у цы віль на га на сель ніц тва 
не ўзні ка ла ні я кіх па да зрэн няў; б) 
раз бу рэн не па він на па чац ца ад ра-
зу, ад ным уда рам, у пры зна ча ны 
час, у ад па вед ны дзень; в) у на се-
ле ных пунк тах стро га са чыць за 
тым, каб ні хто з цы віль ных асоб 
не па кі нуў гэ ты пункт, асаб лі ва з 
мо ман ту аб' явы аб раз бу рэн ні». На-
коль кі мне ўда ло ся вы свет ліць, 293-я 
ды ві зія вер мах та не бы ла спе цы яль-
ным кар ным фар мі ра ван нем.

— У кні зе ро біц ца спро ба вы-
зна чыць ма тэ ры яль ныя стра ты 
Бе ла ру сі толь кі ад ад ной апе ра-
цыі кар ні каў...

— У мя не ёсць 
ад па вед ныя па каз-
чы кі, каб пры бліз-
на ўя віць са бе ты-
по вую, з 5 чле наў 
сям'і, ся лян скую 
гас па дар ку ў вёс-
ках, пе ра тво ра ных 
у па пя лі шчы ў вы-
ні ку кар най апе ра-
цыі «Хор нунг».

Рых ту ю чы кні гу, я доў га ла маў 
га ла ву, як усё гэ та аца ніць, ды яшчэ 
па ста не на 1943 год. Абі ваў па ро гі 
роз ных фі нан са вых уста ноў, дзе на 
мя не гля дзе лі як на ін ша пла не ця-
ні на. І толь кі ні дзе не атры маў шы 
да па мо гі, сця міў, што для чы та ча і 
не па трэб на ацэн ка на ва ен ны час. 
На гляд насць дае ацэн ка ў «зя лё-
ных», і ме на ві та на сён няш ні дзень. 
Дык вось, у сён няш ніх цэ нах ся рэд-
ні кошт ся лян ска га пад вор ка, зні-
шча на га гіт ле раў ца мі (дом, хля вы, 
жы вё ла, пры па сы ежы), скла дае 
30,5 ты ся чы до ла раў. А ўво гу ле па 
спа ле ных і раз ра ба ва ных пад вор ках 

пад час кар най апе ра цыі «Хор нунг» 
— 80 міль ё наў до ла раў.

Трэ ба вы зна чыць і стра ха выя 
су мы кош ту жыц ця. На жаль, ней-
кай па раў наль най кры ні цы звес так 
мне ад шу каць не ўда ло ся... Бя ром 
за асно ву вы пла ты кам пен са цый у 
Ра сіі ах вя рам авія ка та строф — у ся-
рэд нім атрым лі ва ец ца 30 ты сяч до-
ла раў. Па мна жа ем на 13 ты сяч жы-
ха роў, за бі тых і спа ле ных у вы ні ку 
апе ра цыі «Хор нунг», і гэ тая кры ва-
вая, бес ча ла веч ная бух гал тэ рыя дае 
ліч бу ў 39 міль ё наў до ла раў. Ра зам з 
кош там зні шча ных і раз ра ба ва ных 
ся лян скіх пад вор каў гэ та скла дае 
119 міль ё наў до ла раў! Та кія стра ты 
за ты дзень вай ны толь кі ад ад ной 
кар най апе ра цыі! Пры чым без улі ку 
гра мад скіх бу дын каў, сцёр тых з зям лі 
хра маў, школ, баль ніц, ап тэк, клу баў, 
біб лі я тэк, вы твор чых па мяш кан няў, 
ма лоч ных за во даў... Зра зу ме ла, кошт 
кож на га з гэ тых бу дын каў у ра зы пе-
ра вы шае кошт лю бо га ся лян ска га 
пад вор ка. Та му агуль ную су му ма тэ-
ры яль ных страт мож на па двой ваць, 
а то і па трой ваць. А та кіх апе ра цый 
па Бе ла ру сі за тры га ды бы ло пра ве-
дзе на ка ля 150!

А як аца ніць стра ты ма іх зем-
ля коў, якія яшчэ і ў па чат ку 1950-х 
га доў жы лі ў зям лян ках, га ла да лі, 
не атры маў шы ні ад сва ёй, ні ад 
гер ман скай дзяр жа вы ні ка пе еч кі? 
Па чы на ю чы жыць з ну ля ў вы па ле-
най пус ты ні, без уся ка га пла на Мар-
ша ла... Да рэ чы, па сён ня жы ха ры 
спа ле ных вё сак афі цый на ні на шым, 
ні ня мец кім бо кам не пры зна ны ах-
вя ра мі фа шыз му.

Ду маю, што і ця пер яшчэ не поз-
на ста віць пе рад Гер ма ні яй пы тан ні 
кам пен са цый. Бе ла русь па сён ня не 
мо жа вый сці на да ва ен ны ўзро вень 
на сель ніц тва, звыш трох міль ё наў 
на шых жы ха роў зні шчы лі фа шыс ты. 
Урад што год вы дат коў вае з бюд жэ ту 
са лід ны ка ва лак на сты му ля ван не 
дзе та ра джэн ня, ад наў лен не коль кас-
ці на сель ніц тва. Ча му не за па тра-
ба ваць гэ тыя вы пла ты ад Гер ма ніі? 
Ха ця б на тэр мін, па куль на ро дзяц ца 
і ста нуць пра дук цый най сі лай гэ тыя 
тры міль ё ны на шых су гра ма дзян.

���
Сам я, ка жа Аляк сандр Ясь ко, ні-

ко лі не змог бы знай сці срод кі на вы-
дан не кні гі. Да па мог прад пры маль нік, 
зям ляк Сяр гей Ра ма но віч, які так са ма 
па лі чыў гэ та спра вай жыц ця. Ён пра-
чы таў пра апе ра цыю «Хор нунг» і па-
пра сіў да поў ніць ру ка піс ма тэ ры я ла мі 

пра апе ра цыю «Нік сэ», што пра во дзі-
ла ся ў яго род ных мяс ці нах.

— На на шай з аў та рам кні гі ма лой 
ра дзі ме ў аг ні вай ны толь кі кож ны чац-
вёр ты за стаў ся ў жы вых, а ў боль шас-
ці па лес кіх вё сак пар ты зан скай зо ны 
вы жыў толь кі адзін з дзе ся ці, — ка жа 
Сяр гей РА МА НО ВІЧ, ге не раль ны 
ды рэк тар вы твор ча га прад пры-
ем ства «Ні ва» Са лі гор ска га ра ё на. 
— Вёс ка Скоў шын, дзе я на ра дзіў ся 
і вы рас, так са ма бы ла раз ра ба ва на і 
да тла спа ле на фа шыс та мі. Але гэ тая 
кні га — не прос та да ні на па мя ці за-
гі ну лых. Больш за ўсё па трэб на яна 
на шым су час ні кам і на шчад кам. Бо 
той, хто не ша нуе па мяць сва іх прод-
каў, не ве дае, не цэ ніць, не па ва жае 
гіс то рыю свай го на ро да, ры зы куе пе-
ра жыць па-но ва му са мыя жу дас ныя 
яе пе ры я ды. Та му мной зроб ле на ўсё 
маг чы мае, каб кні га «Ба ліць на ват 
мёрт вым» вый шла ў свет.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
Фо та з ар хі ва 

Аляк санд ра ЯСЬ КО.

НА ВАТ МЁРТ ВЫМ БА ЛІЦЬ
Па лес кая тра ге дыя: як гэ та бы ло

Аляк сандр ЯСЬ КО, юрыст па аду ка цыі, даў но жы ве ў Грод не, але 
ўжо больш за 40 га доў да сле дуе па дзеі Вя лі кай Ай чын най вай ны 
на сва ёй ма лой ра дзі ме ў Ста ро бін скім (ця пер Са лі гор скім) ра ё не. 
Яго род ная вёс ка Пу зі чы 15 лю та га 1943 го да бы ла цал кам спа ле на 
фа шыс та мі, за гі ну ла 780 ча ла век. Уво гу ле пад час кар ных апе ра цый 
«Хор нунг» і «Нік сэ» на цыс ты зні шчы лі больш за 15 ты сяч мір ных 
жы ха роў. Аб гэ тым — кні га «Ба ліць на ват мёрт вым. Па лес кая тра-
ге дыя», якая ство ра на на пад ста ве ар хіў ных да ку мен таў і ўспа мі наў 
зем ля коў аў та ра.
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» пра чы таў кні гу і па бы ваў на яе прэ зен та цыі, 
якая прай шла на гіс та рыч ным фа куль тэ це ГрДУ імя Ян кі Ку па лы.

З усёй ар ма ды 
шмат міль ён ных ня мец кіх 
пол чы шчаў, што аку пі ра ва лі 
на шу Ра дзі му, не бы ло 
ні вод на га пад раз дзя лен ня, 
якое не за пля мі ла б ся бе 
зла чын ства мі су праць 
мір на га на сель ніц тва. 

Кар ні кі ў мно гіх вы пад ках 
і не збі ра лі ся лез ці пад ку лі 
пар ты зан, у лес на ват 
не су ну лі ся. Яны 
мэ та на кі ра ва на іш лі зні шчаць 
мір нае на сель ніц тва, рэа лі зу ю чы 
га лоў ную зла чын ную дакт ры ну 
фа шыз му — рас чы шчаць 
жыц цё вую пра сто ру 
для вя лі кай 
і не паў тор най на цыі.

Аў тар кні гі гу та рыць з Мі ха і лам Лаў рэнць е ві чам МА ЛА ШАМ. Аў тар кні гі гу та рыць з Мі ха і лам Лаў рэнць е ві чам МА ЛА ШАМ. 
Жні вень 2012 г. Жні вень 2012 г. 

Абел іск у па мяць Абел іск у па мяць 
аб жы ха рах аб жы ха рах 
вёс кі Пу зі чы, вёс кі Пу зі чы, 
рас стра ля ных рас стра ля ных 
і спа ле ных і спа ле ных 
фа шыс та мі.фа шыс та мі.


