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Г1СТОРЫЯ СПАЛЕНАЙ ВЁСК1 У СУЧАСНЫМ НАВУКОВЫМ
I ГРАМАДСК1М ДЫСКУРСЕ (да 75-й гадавшы хатынскай трагедыi)

В статье освещаются методологические аспекты изучения истории одного из 
тягчайших нацистских преступлений на белорусской земле в годы Великой Отечест
венной войны -  трагедии жителей деревни Хатынь 22 марта 1943 г. Показываются разные 
научные нарративы этого события в отечественной и зарубежной историографии, 
раскрываются музейно-туристические и информационные ресурсы коммеморации траги
ческих событий, предлагаются актуальные решения этих задач в контексте формирования 
новой публичной истории и современной культуры памяти.

У бягучым годзе спауняецца 75 гадоу з дня трагедьй вёсю Хатынь 
Лагойскага раёна, яю назаусёды застанецца у нацыянальнай памящ Беларусi. 
Менавiта таму сярод новых шфармацыйных задач нам бачыцца пошук 
аб’ектыуных адказау на дыскусiйныя пстарычныя пытаннi, якiя па цяпе- 
рашш час стаяць у парадку дня беларусюх даследчыкау. Апошнiя яшчэ за 
савецюм часам пакiнулi гiсторыю гэтай трагедын без усебаковага апiсання, 
без выяулення фактычных прычын тых драматычных падзей, але у вымя- 
рэнш толькi аднабаковых ацэнак. Таму i сёння застаюцца вострыя пытаннi, 
яюя патрабуюць звароту не толькi да новых дакументальных крынiц, але i да 
адэкватнага прачытання агульнапрынятых форм камемарацыр вытлумачэння 
падстау для стварэння на месцы трагедыi мемарыяльнага комплексу агульна- 
нацыянальнага маштабу, выкарыстання адметнай архггэктурнай мовы для 
захавання юмвашчнага месца памяцi беларускага народа.

Без усведамлення пстарычнага кантэксту, разумення месца хатынскай 
трагедын у сучаснай прасторы памяцi i навуковага паказу тых падзей нельга 
паюдаць гэту праблему без належнай увагi. Як не можа заставацца без 
даследавання i цяперашняя сiтуацыя, калi у грамадстве адсутшчае дакладнае 
бачанне рэальных фактау той трагiчнай падзеi, звязанай з удзелам у зла- 
чынстве супраць мiрнага насельнiцтва разам з «нямецка-фашысцюм1 захоп- 
нiкамi» i мясцовых калабарантау, былых савецкiх ваеннапалонных, якiя 
пайшлi на службу да германскiх акупантау. Гэта успрымаецца асаблiва 
важным па прычыне таго, што у апошш час доступ да iнфармацыйных 
штэрнет-рэсурсау спрыяу фармiраванню такой з’явы, як выкарыстанне 
скажонай, неправеранай цi наумысна сфальсiфiкаванай iнфармацыi замест 
таго, каб звярнуцца да упершыню апублiкаваных толью у канцы мiнулага 
дзесяцiгоддзя малавядомых архiуных дакументау i матэрыялау.

Кажучы пра традыцыйны навуковы падыход да паказу падзей 75-гадо- 
вай дауншы, звернемся да акадэмiчных выданняу. Так, энцыклапедыя «Бела
русь у Вялшай Айчыннай вайне, 1941-1945 гг.» (Мшск, 1990) упершыню



уводзщь у шырок грамадскi ужытак вельмi кароткую характарыстыку тых 
падзей: «Хатынь, вёска на тэрыторый Лагойскага раёна, зшшчаная нямецка- 
фашысцкiмi акупантамi разам з жыхарам^ 22.3.1943 г., у час карнай апе- 
рацыi, фашысты загубiлi 149 жыхароу, у тым лiку 75 дзяцей, вёску (26 два- 
роу) спалш» [1, с. 611]. Адразу ж згадаем, што за чвэрць стагоддзя да даты 
выхаду энцыклапедый упершыню пабачыу свет ушкальны зборнiк дакумен- 
тау i матэрыялау «Преступления немецко-фашистских оккупантов в Бело
руссии. 1941-1944» (Мшск, 1965), сярод назвау геаграфiчнага паказальнiка 
якога па незразумелых для сённяшняга чытача прычынах адсутнiчала (!?) 
вёска Хатынь, як не знайшла свайго дакументальнага адлюстравання 
i трагедыя яе жыхароу, што адбылася 22 сакавша 1943 г. [2, с. 462].

У пятым томе найноушай шматтомнай «Энцыклапедыi гiсторыi 
Беларусi» (Мшск, 1999) Хатынь згадваецца толькi у пералiку населеных 
пунктау Беларусi, зшшчаных нямецка-фашысцкiмi захопнiкамi разам з жыха- 
рамi у гады Вялiкай Айчыннай вайны [3, с. 299]. У шостым томе гэтай 
энцыклапедыi (Мшск, 2003) прыведзены артыкул на тэму «Хатынь», аднак 
размова у iм iдзе выключна пра гiсторыю стварэння мемарыяльнага 
комплексу з мэтай ушанавання памяцi жыхароу вёскi i шшых беларускiх 
вёсак, знiшчаных нямецка-фашысцкiмi акупантамi разам з насельнiцтвам у 
1941-1944 гг. [4, с. 64]. Сярод выданняу энцыклапедычнага жанру неабходна 
звярнуць асаблiвую увагу на самае найноушае -  «Ваенную энцыклапедыю 
Беларусi» (Мшск, 2010), у якой укладальшю у рэшце рэшт змяшчаюць 
артыкул, паводле якога, «Хатынь, мемарыяльны архiтэктурна-скульптурны 
комплекс на ушанаванне памяцi жыхароу в. Хатынь Лагойскага раёна 
Мшскай вобласщ i 1'ншых беларускiх вёсак, зшшчаных нямецка-фашысцкiмi 
захопнiкамi разам з насельнщтвам у Вялiкую Айчынную вайну. На 54-м км 
ад Мшска, за 5 км ад шашы Мшск -  Вщебск, на месцы былой вёсю Хатынь, 
спаленай карным батальёнам 22.3.1943 разам з жыхарамi (26 двароу, 
149 чалавек, у тым лшу 75 дзяцей). Комплекс адкрыты 5.7.1969» [5, с. 1027].

Адзначым, што у зацiкауленага чытача адразу ж узшкаюць пытаннi: 
напрыклад, чаму ш адно з энцыклапедычных выданняу не дае рэальнае 
апiсанне трагедый, не паказвае прычыны i храналогш тых падзей, як i не 
асвятляе шшыя гiстарычныя моманты, замест чаго сюроувае фокус чытац- 
кага штарэсу на гiсторыю стварэння аднайменнага мемарыяльнага ком
плексу.

Асобным радком неабходна згадаць акадэмiчнае навукова-папулярнае 
выданне «Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945» 
(Мшск, 2005) [6], падрыхтаванае беларускiмi гiсторыкамi да 60-й гадавшы 
Перамогi, у якiм у спецыяльным раздзеле «Г еноцид и политика “выжженной 
земли”» хатынская трагедыя па невядомых прычынах увогуле застаецца 
па-за увагай даследчыкау [6, с. 148-167].

Зушм iнакш выглядае карцiна па даследаванш гiсторыi хатынскай тра- 
гедый у найноушай германскай гiстарыяграфii. Так, першым, хто фактычна 
адначасова з выхадам энцыклапедыi «Беларусь у гады Вялшай Айчыннай



вайны, 1941-1945» звяртаецца да псторый трапчных падзей у Хатыш, з’яу- 
ляуся нямецк1 даследчык П. Коль. У сва1м дакументальным выданн1, аснову 
якога складал1 сведчанн1 вщавочцау i арыгшальныя дакументы аб траг1чных 
падзеях на тэрыторый Беларусi [7], ён не толью дэталёва апiсвае падзеi, яюя 
мелi месца у Хатынi 22 сакавша 1943 г., але i упершыню друкуе малавядомы 
для беларусюх даследчыкау дакумент на iмя начальшка СС i палiцыi у 
Барысаве аб тым, як адбылося зшшчэнне вёскi Хатынь сiламi 118-га паль 
цэйскага батальёна [8].

Адзначым, што гэты дакумент у сярэдзiне 1990-х гадоу быу перавы- 
дадзены аутарам у новай працы «Вайна германскага вермахта i палiцыi 
1941-1944» [9, S. 263]. У нямецкай дакументальнай крынщы iдзе размова пра 
тое, што 22 сакавша 1943 г. на участку памiж Плешчанiцамi i Лагойскам 
была пашкоджана лiнiя сувязг У 9.30 ранiцы для лжвщацый магчымых 
перашкод i аховы рамонтнай групы на гэты участак быьш накiраваны два 
узводы 1-й роты 118-га ахоунага батальёна пад юраунщтвам гауптмана 
палiцыi Г. Вёльке. За 600 м ад в. Губа на iх шляху трапшся рабочыя, якiя 
займалiся валкай лесу. На пытанне аб тым, цi бачылi яны партызан, быу 
дадзены адмоуны адказ. Лiтаральна адразу ж пасля ад’езду машыны патра- 
пiлi пад узмоцнены кулямётны i вiнтовачны агонь. У ходзе абстрэлу загшуу 
гауптман Вёльке i 3 украiнскiя палщэйсюя, яшчэ 2 былi паранены. Пасля 
непрацяглай, але актыунай перастрэлкi партызаны адышлi на усход у нап- 
рамку вёскi Хатынь. У таюх абставiнах перастрэлка была спынена у адпавед- 
насцi з загадам камандзiра узвода (лейтэнанта Мялешкi. -  С.Н.) з-за адсут- 
насцi дастатковых сш для правядзення далейшай аперацыi. Пад падазрэнне 
аб сувязi з партызанамi трапiлi лесарубы i былi арыштаваны, У раёне крыху 
на поунач ад Г убы частка арыштаваных кiнулася уцякаць, 23 з iх былi забiты. 
Астатнiх даставiлi для допытау у жандармерыю Плешчанiц, пасля чаго 
адпусцш.

З дакумента вышкала, што для працягу аперацыi быьи прыцягнуты 
больш моцныя сiлы, сярод яюх падраздзяленне СС з Лагойска пад каманда- 
ваннем Дзiрлевангера. На справе партызаны пасля перастрэлю адышлi 
у вёску Хатынь, якая была вядома сувязямi з iмi. Узмоцненымi сiламi вёска 
была акружана i атакавана з усiх бакоу. Пращушк адказау моцным агнём, якi 
вёуся з усiх дамоу вёскi. У вышку стала неабходным выкарыстанне нават 
гармат i цяжкiх мiнамётау. У ходзе баявых дзеянняу разам з 34 партызанамi 
была забiта значная частка жыхароу. Частка з iх была спалена [9, S. 263].

Апрача дакумента П. Коль прапануе свой даследчы наратыу тых падзей, 
у яюм iмкнецца раскрыць не толью псторыю трагедыi мiрных жыхароу вёсю 
Хатынь, але i паказаць агульны кантэкст таго злачынства, спрабуе назваць 
некаторых з тых, хто яго зладзiу над вясковымi жыхараму палову з якiх 
складалi дзещ, у тым лiку малалетнiя. На думку нямецкага даследчыка, 
Хатынь i iншыя 628 беларускiх вёсак былi спалены рознымi германскiмi 
часцямi. Адной з iх з’яуляуся карны батальён, створаны з рэцыдывiстау, 
забойцау, браканьерау i былых антыфашыстау, якiх выпусцш з турмау



i канцэнтрацыйных лагерау, каб яны на фронце паказал1 сябе на справе. 
У складзе батальёна знаходзiлiся апроч усяго i украшсюя, беларускiя, венгер- 
скiя i латышскiя калабаранты. На чале батальёна стаяу штурмбанфюрэр СС 
Дзiрлевангер. У пералiку задач, яюя вырашала на акупаванай беларускай 
тэрыторый гэта падраздзяленне, падпарадкаванае начальнiку СС i палiцыi 
у Мiнску брыгадэнфюрэру СС К. фот Г отбергу, уваходзша правядзенне карных 
аперацый супраць мясцовага насельнщтва, якое ухiлялася ад здачы сельгас- 
падаткау, аказвала падтрымку партызанам цi было пад падазрэннем. Як пiша 
П. Коль, да моманту правядзення карнай аперацый у вёсцы Хатынь гэты 
батальён знйттчыу 200 вёсак i забiу звыш 120 тысяч чалавек. Гэта азначала, 
што «зондэркаманда» Дзiрлевангера з лета 1941 да лета 1944 г. штодзённа 
пазбауляла жыцця 120 мiрных беларускiх грамадзян [7, S. 106].

Зварот да нямецкай гiстарыяграфii, у якой у дачыненш да Хатыш 
з канца 80-х гадоу загучалi новыя ацэнкi, прычым адрозныя ад падыходау 
савецкiх псторыкау, патрабуе канстатацый таго факта, што у беларускай 
пстарычнай навуцы трагедыя жыхароу вёсю Хатынь на той час яшчэ не 
знайшла неабходнай увагi, а таксама абгрунтаваных навуковых ацэнак. Няма 
падстау казаць аб змене гэтай спуацый i на цяперашнi момант. Пакуль што 
у беларускай пстарыяграфй адсутнiчае спецыяльнае навуковае даследаванне, 
цалкам прысвечанае трагедыi жыхароу вёсак Губа i Хатынь, у якiм для 
шырокага чытача былi б расстаулены усе кропкi у той заблытанай гiсторыi 
i дадзены адказы на шматлтя пытаннi, што узнiкаюць не толью у моладзi за 
часам экскурсшных наведванняу мемарыяльнага комплексу, але i у людзей 
сталага узросту, замежных турыстау. Пытанняу, якiя часта застаюцца без 
належных навуковых адказау цi пераканаучага вытлумачэння.

З ушкам адсутнасцi спецыяльнага навуковага даследавання, а не арты- 
кулау, важна звярнуцца да грунтоунага выдання дакументау i матэрыялау 
«Хатынь: трагедия и память» (Мшск, 2009) [10]. Дакументы i матэрыялы, 
практычна упершыню уведзеныя у шырокi зварот, уяуляюць на цяперашш 
час асаблiвы iнтарэс i дазваляюць не толькi iстотна папоунiць базу крынщ па 
праблеме. На нашу думку, выданне зборнiка закладвае трывалы падмурак 
для напiсання праудзiвай псторый, якая пачалася у панядзелак 22 сакавша 
1943 г. не толью для жыхароу вёсю Хатынь, але i яе блiжэйшых ваколiц. 
Цяпер будзе шмат залеж^1ць ад даследчыкау, у якой ступенi праудзiвасць 
заваюе думкi большасцi грамадства, наблiзiць яго да пстарычнай ющны 
у дачыненш да дауп час меушых месца «белых плямау» хатынскай трагедыi.

Апроч простага знаёмства з новывш дакументамi чытачу важна валодаць 
крытычным падыходам да кожнага з iх. Для поунага асэнсавання уведзеных 
117 дакументальных крынiц патрэбен не толькi час. Мiж тым атрымлiваецца, 
што без iх увядзення ужо фактычна нельга сказаць усю прауду пра хатын
скую трагедыю. У такiм аспекце мы падзяляем думку ваеннага пракурора 
В. В. Глазкова, яю старшынствавау на пасяджэннях Ваеннага трыбунала 
КБВА над апошнiмi катамi Хатынi у Мiнску у снежнi 1986 г. Ваенны



пракурор падпалкоушк юстыцый юравауся пры гэтым правшам: «аб мшулым 
трэба ведаць усю -  не палову, не большую частку, а усю прауду, якой бы 
горкай i непрыемнай яна не была» [11].

Зборшк дакументау i матэрыялау складаецца з дзвюх частак: уласна 
гiсторыя хатынскай трагедыi раскрываецца на аснове 73 дакументау; 
стварэнне мемарыяльнага комплексу «Хатынь» адлюстравана у 76 даку- 
ментах. Заключаюць зборнiк матэрыялы з уласнага дзёншка Л. М. Левiна.

Зборшк пачынаюць 10 дакументау, абагульненых пад рубрыкай 
«Дакументы партызан» [10, с. 9-16]. З журнала баявых дзеянняу парты- 
занскага атрада «Мститель» брыгады «Дяди Васи» [12, с. 14] (з верасня 
1942 г. брыгада «Народные мстители» пад камандаваннем В.Т. Варанянскага) 
вышкае, што 20.03.43. г. 1 i 3-я роты у поуным складзе адпраулены у засаду 
на шашу Лагойск -  Плешчанщы, дзе знiшчылi адну легкавую машыну, забiлi 
двух жандармскiх афiцэрау, аднаго камандзiра украiнскага батальёна i трох 
украшцау, восем палiцэйскiх паранiлi. Пасля адыходу з месца засады роты 
размяшчалюя у вёсцы Хатынь [12, с. 14]. У пратаколе нарады каманднага 
складу партызанскай брыгады «Дяди Васи» ад 29 сакавша 1943 г. зафш- 
савана: «Прысутнiчалi: к-ры атрадау “Катоусю”, “Суворава”, “Мсщуцы”, 
сакратар Лагойскага РКП i штаб брыгады. Парадак дня: iнфармацыя аб 
палпычным становiшчы i перспектывах б/дзеянняу брыгады. Маёр 
Варанянскк <...> Спынiць начоуку i прыпыненне партызан у вёсках, хаця 
б адзшочак, бо гэта цягне за сабой варварсюя здзею ворага над нашым 
насельнiцтвам. Шмат прыкладау, якiя можна прывесцi, нават у нас выпадак -  
спалена 184 чал. (так у дакуменце. -  С.Н.) i вёска Хатынь [13, с. 10].

У рубрыцы «Дакументы катау» [10, с. 17-24] прадстаулена 7 матэ- 
рыялау, сярод яюх асобы iнтарэс выклiкае «Данясенне камандзiра 118-га 
палiцэйскага батальёна начальшку СС i палiцыi Барысаускага уезда аб 
нападзенш партызан на батальён ля в. Губа i зшшчэнш в. Хатынь» [14, с. 21
23]. На падставе звестак, атрыманых ад сваiх падначаленых, камандзiр 
батальёна маёр Э. Кёрнер выкладае друп бок падзей, звязаных з лшвщацыяй 
Хатынi.

Паводле узгаданага данясення, а палове на 10-ю гадзiну ранщы 
22.03.43 г. для аднаулення пашкоджанай партызанамi сувязi памiж Плешча- 
нiцамi i Лагойскам былi накiраваны два узводы 1 -й роты 118-га палщэйскага 
батальёна пад камандаваннем гауптмана Вёльке. Прыкладна каля 900 м за 
в. Губа яны патрапш пад моцны кулямётны i ружэйны агонь, адкрыты 
партызанамi атрада «Мститель». У распачатай перастрэлцы былi забггы 
гауптман Вёльке i тры украiнскiя палiцаi, а таксама паранены два палiцаi. 
Паколькi уласных сiл для працягу акцыi было недастаткова, па загадзе 
камандзiра першага узвода Мялешкi бой быу спынены, пры гэтым былi 
арыштаваны жыхары в. Казыры, якiя займалiся вырубкай лесу непадалёку ад 
месца засады [14, с. 21].

Паводле дакументау партызан, жудасная гiсторыя хатынскай трагедый 
пачалася са зверствау 118-га палщэйскага батальёна, яю размяшчауся



у Плешчанщах, у дачыненш да 26 м1рных сялан-лесарубау з суседняй вёсю 
Казыры: яны был1 забкы па падазрэнш у сувяз1 з партызанам1 на 57 км шашы 
Мшск -  Плешчанщы, дзе з ранщы 22 сакавка 1943 г. па загадзе старасты 
вял1 ачыстку 200-метровай прыдарожнай паласы. З дакументальных 
матэрыялау вынкае, што расправа над м1рным1 ж^1харам1 суседняй вёсю 
з’яулялася пралогам трапчных падзей у вёсцы Хатынь Каменскага сельса- 
вета Плешчанщкага раёна.

У данясенш адзначаецца, што з мэтай праследавання пращунка был1 
наюраваны больш буйныя сшы, у тым лку з Лагойска прыбыла частка 
батальёна «Дз1рлевангер», а з Плешчанщ -  падраздзяленш 118-га палщэй- 
скага батальёна за выключэннем другой роты. Арыштаваныя сяляне-леса- 
рубы, пабачыушы набл1жэнне калоны з палщаям^ вырашыл^ што гэтыя сшы 
выклканы для ix расстрэлу, i пачал1 разбягацца. Карнш адкрыл1 стральбу, 
падчас якой былi забiты 23 (так у дакуменце. -  С.Н.) жыхары в. Казыры, 
некаторыя атрымалi раненнi, а двум удалося збегчы. Тыя, што засталкя, былi 
дастаулены у Плешчанiцы, адкуль праз некаторы час адпушчаны у сувязi 
з адсутнасцю доказау аб сувязях з партызанам( Пасля расправы з жыхарам1 
в. Казыры палщэйсюя i эсэсауцы накiравалiся у Хатынь, куды прыйт л 1 
у другой палове дня. Вёска была акружана i атакаваная з усix бакоу. Паводле 
данясення, падчас захопу вёсю «пращушк вёу упартае супрацiуленне з ушх 
хат вёскi, так што нават прыйшлося прыцягваць цяжкую зброю, як 
прощтанкавыя гарматы i цяжкiя мшамёты» [14, с. 23]. Партызаны вымушаны 
былi адыйсцi пад цiскам пераузыходзячых сiл працiунiка. З дзённiка баявых 
дзеянняу партызанскай брыгады «Дяди Васи» вышкае: у ходзе бою загшуи 
3 партызаны, 4 былi паранены [15, с. 13]. Карнiкi не сталi ix праследаваць, 
а распачалi расправу над нi у чым не павiннымi мiрнымi ж^Ixарамi Хатыш.

На наш погляд, аналiзуючы дакументы рубрыкi, неабходна звярнуць 
асаблiвую увагу на «Загад начальнiка ахоунай палщьй i СД Беларусi аб 
карнай аперацый “Дзiрлевангер” ад 2 сакавка 1943 г.» [16, с. 18-19]. Як 
вышкае з дакумента, з 3 сакавка 1943 г. гэтаму батальёну дадавалася 
каманда СД пад юраунщтвам «гауптшрумфюрэра СС Вiльке», у якую 
Уваxодзiлi 4 чалавекi з латышскай добраахвотнай роты [16, с. 19]. У гэтай 
сувязi звернем увагу чытача у першую чаргу на прозвшча, якое блiзкае па 
гучанш да прозвiшча Вёльке (Woellke). Выкажам думку, што падабенства 
гэтых прозвiшчау не азначае таго факта, што камандзiрам першай роты 
118-га палщэйскага батальёна i гауптштурмфюрэрам СС у батальёне 
Дзiрлевангера з’яуляуся адзш i той жа чалавек -  алiмпiйскi чэмпiён 1936 г. 
у штурханш ядра капiтан палiцыi Вёльке. Для пераканання чытача у абгрун- 
таванасцi нашых сцвярджэнняу звернемся да дакумента, яю па нейкix пры- 
чынах не уключаны у гэтую рубрыку, хаця на цяперашнi час захоуваецца 
у фондах НА РБ, таму добра вядомы спецыялiстам [17, арк. 21-31]. Гаворка 
(дзе пра асабктую справу «гауптмана палiцыi» (!) Ганса Вёльке (Hans 
Woellke). З «даведю» камандзiра 118-га палiцэйскага батальёна Кёрнера 
вынкае, што капiтан «не меу якой-небудзь прыналежнасцi да СС», як i не



валодау асабютым нумарам СС. Прычым у даведцы стащь асобны пункт: «не 
уваходзщь у склад вермахта i часцей СС», гэта па-першае. Па-другое, 
беларускаму чытачу будзе надзвычай щкавым даведацца, што 10 сакавiка 
1944 г. быу выдадзены указ за подшсам Гiтлера i Гiмлера, яюм гауптману 
Вёльке пасмяротна прысвойвалася з уступленнем у сшу з 1.03.1943 г. званне 
«маёра палщьй». Па-трэцяе, алiмпiйскi чэмпiён i адначасова кат беларускага 
народа быу пахаваны, як ш дзiуна гэта гучыць, паводле неапублжаванага, 
аднак вядомага укладальшкам зборшка дакумента, на могiлках у Мшску.

Наступныя 55 дакументау першай частю сабраныя пад рубрыкамi 
«Дакументы Надзвычайнай Дзяржаунай Камiсii» [10, с. 25-28], «Паказанш 
сведак» [10, с. 29-52], «Паказанш катау» [10, с. 53-130]. Важна зазначыць, 
што 51 матэрыял, якi займае амаль адну трацшу усяго зборнiка, складаюць 
паказаннi сведак i катау, захоуваецца у Цэнтральным архiве КДБ РБ. Дзя- 
куючы увядзенню гэтых дакументау у шырою ужытак упершыню створана 
магчымасць для крытычнага аналiзу падзей, звязаных з сялянамi-лесарубамi 
в. Казыры i мiрнымi жыхарамi в. Хатынь.

Надзвычайны штарэс выклiкаюць пратаколы допытау, якiя у 1960
1980-я гады следчым аддзелам КДБ пры СМ БССР вялюя у дачыненнi, 
з аднаго боку, да сведак хатынскай трагедыi, а з другога -  катау мiрных 
жыхароу в. Казыры i в. Хатынь. Пачынаецца матэрыял паказаннямi I. I. Ка- 
мiнскага, увекавечанага у вобразе Няскоранага чалавека у мемарыяльным 
комплексе Хатынь. Паводле дакумента, «Хатынь была спалена нямецкiмi 
карнымi войсками) [18, с. 29]. У ходзе адказау на пытаннi следчага I. I. Камш- 
скi неаднаразова указвае на той факт, што «немцау тады у в. Хатынь было 
мала, а астатшя гаварылi, яюх я бачыу у сваiм доме, на вулщы i каля 
згаданага хлява, на рускай i украшскай мовах» [18, с. 30, 32]. Каршю палiлi 
хлеу i расстрэльвалi у iм людзей гадзiн у 5-6 дня. Цалкам дагарала Хатынь 
вечарам 22 сакавжа 1943 г. На друпм допыце, праведзеным 2 лютага 1961 г.,
I. I. Камшсю у прысутнасцi следчага i сведак правёу лакалiзацыю падзей на 
мясцовасщ, указау на месцазнаходжанне вясковых хат i хлява, у яюм былi 
расстраляны i спалены мiрныя ж^1хары, зрабiушы схематычны план былой 
в. Хатынь i яе ваколщ [18, с. 33]. Сярод шитых дакументау прыведзены 
пратаколы допытау непасрэдных сведак трагедыi -  Яскевiча В. А., Бара- 
ноускага А. I., Жэлабковiчау В. П. i А. П. -  былых хатынсюх хлапчукоу, якiя 
цудам засталiся у жывых.

З успамiнау У. А. Яскевiча, якому на той час было 12 гадоу, вынiкае 
i таю щкавы факт: адбегшы ад вёсю метрау на 300 у напрамку в. Мокрусь, 
я схавауся у яму, дзе раней захоувалi бульбу. Праз некаторы час да ямы 
падышлi 2 немцы. Убачыушы мяне, адзiн немец наставiу аутамат i хацеу 
страляць. Аднак, пагаварыушы памiж сабой на нямецкай мове, яны пакiнулi 
мяне i пайшлi [19, с. 38]. Паказанш Вштара Жэлабковiча, якiя ён давау у чэр- 
венi 1986 г., сведчаць, што партызаны часта наведвалюя у вёску з мэтай 
папаунення запасау харчавання i адпачынку [20, с. 42]. Старэйшы брат 
Вштара Аляксандр згадвае, што ранщай 22 сакавiка партызаны, якiя



напярэдадш прыйшш у вёску i пераначавал1 у ёй, пайшл1 на аперацыю у бок 
шашы Плешчанiцы-Лагойск. Сам ён з’яуляуся праваднiком у партызан. Не 
даходзячы да шашы, яны пакiнулi групу рэзерву, разамi з якой застауся 
i хлопчык. Пасля вяртання з задання партызаны гаварыл^ што яны падарвалi 
на шашы дзве грузавыя i адну легкавую аутамашыны. Прыкладна да абеду 
праваднiк разам з партызанамi вярнууся у вёску i лёг спаць. Прачнууся ад 
шуму. Мащ сказала, што на вёску наступаюць нямецкiя карнiкi, таму 
выправша яго верхам на каш у лес, адкуль Аляксандр паехау у в. Замосце да 
цёткг Адтуль хлапчук убычыу клубы чорнага дыму над Хатынню [21, с. 50].

Упершыню чытач можа самастойна пазнаёмщца з матэрыяламi рубрыкi 
«Паказанш катау», у тым лiку служачых 118-га палiцэйскага батальёна [10, 
с. 77-130]. Зазначым, што сярод матэрыялау сустракаюцца пратаколы сведак, 
абвiнавачаных i падсудных. Падрабязнае знаёмства з дакументальнымi 
звесткамi дае магчымасць для самастойнага рэканструявання практычна усiх 
падзей, яюя на працягу панядзелка 22 сакавжа 1943 г. разгортвалiся 
у блiжэйшых ваколiцах i у самой в. Хатынь. Агульная карщна аб злачыннай 
дзейнасцi карнiкау 118-га палiцэйскага батальёна вышкае з матэрыялау 
судовага пасяджэння Ваеннага трыбунала КБВА, што праходзiу у Мiнску 
13 мая 1975 г., калi адбылiся слуханнi паказанняу аднаго з падсудных -  
былога камандзiра першага узвода 1-й роты 118-га палщэйскага батальёна 
Мялешкi [22, с. 125-128]. Як вщавочца гiбелi алiмпiйскага чэмпiёна па 
штурханнi ядра 1936 г. гауптмана Вёльке, яю служыу камандзiрам першай 
роты, Мялешка выказау думку аб тым, што «вёску Хатынь спалш у якасщ 
адплаты за забойства партызанамi немца каштана Вёльке». Яго пбель 
адбылася на вачах намеснiка лейтэнанта Мялешю, якi ехау з кулямётчыкам 
Шнайдэрам (з фольксдойчэ) i шафёрам у легкавой аутамашыне, а астатнiя 
палщэйсюя -  ззаду на трох грузавжах. Вёльке займау месца побач з шафё
рам. Мэтай паездкi было правядзенне работ па аднауленш лши тэлефоннай 
сувязi, парушанай партызанамi. Вёльке быу забiты не адразу. Спачатку ён 
быу паранены у правую руку, але спрабавау дастаць тсталет з кабуры, што 
так i не змог зрабiць. Потым ён пабег па адкрытым месцы, дзе яго напаткала 
другая куля [22, с. 126]. Далей з дакументау бачна, што усяго на Хатынь 
наступалi 150-160 палiцэйскiх 118-га палщэйскага батальёна i 100 эсэсауцау 
з батальёна «Дзiрлевангер». Па вёсцы i партызанах вёуся моцны агонь з ушх 
вiдау зброi, у тым лжу станкавых i ручных кулямётау, мiнамётау. На допыце 
Мялешка адзначау, што расправа над вёскай Хатынь пачалася у пасляабе- 
дзенны час i завяршылася да вечара [22, с. 128].

У другую частку зборшка увайшло 76 дакументау, яюя цалкам служаць 
задачы па увекавечанш памяцi аб ахвярах хатынскай трагедыi. Упершыню 
гэта iдэя была дакументальна аформлена у снежнi 1965 г. 17 студзеня 1966 г. 
Прэзщыум ЦК КП Беларуш прымае рашэнне аб устанауленнi мемарыяльных 
знакау на месцы спаленай вёскi i адкрыццi там фiлiяла Беларускага дзяр- 
жаунага музея гiсторыi Вялiкай Айчыннай вайны [23, с. 137].



З першых дзён праектаванне i будаунщтва хатынскага мемарыяла ку- 
рыравау першы сакратар ЦК КПБ П. М. Машэрау. На працягу амаль чатырох 
гадоу быу пройдзены шлях ад ^ i  па стварэннi «помшка-музея» да «мема- 
рыяльнага комплексу». Як вышкае з дакументау органау партыйнага i савец- 
кага юраунщтва БССР, паводле пастановы ЦК КПБ «Аб 25-й гадавше вызва- 
лення Беларускай ССР ад нямецка-фашысцюх захопшкау» ад 3 лютага 
1969 г. [24, с. 151] Мшскаму абкаму КПБ i аблвыканкаму даручалася да 
20 чэрвеня б.г. закончыць узвядзенне другой чарп мемарыяльнага комплексу 
у вёсцы Хатынь, у аснову якога быш пакладзены iдэi архтоктарау Ю. М. Г ра- 
дава, В. П. Занковiча i Л. М. Левiна [25, с. 151], зацверджаныя пастановай 
Савета Мшютрау БССР «Аб узвядзеннi другой чарп мемарыяльнага 
комплексу помшка-музея у в. Хатынь Лагойскага раёна» ад 11 сакавша 
1969 г. [26, с. 153-154]. У рамках выканання прынятых рашэнняу спачатку 
ствараецца асобны помшк «Могiлкi неадроджаных вёсак». На iх пахаваны 
урны з зямлёй 185 вёсак Беларуси якiя раздзялiлi лёс Хатыш. 186-й неадро- 
джанай вёскай з’яуляецца сама Хатынь. Тнтттыя 433 беларусюя вёскi, якiя 
перажыьш трагедыю Хатынi, але пасля вайны былi адноулены i працягнулi 
жыццё, увекавечаны на «Сiмвалiчным дрэве жыцця».

Месцы масавага вынiшчэння людзей у Беларус у перыяд германскай 
акупацыi быьш адзначаны у асобнай «Сцяне Памящ», 66 нiш якой утрым- 
лiвалi назвы канцлагерау i месцау масавага вышшчэння людзей з указаннем 
колькасщ ахвяр. Завяршальным элементам другой чарп мемарыяла стау 
«Вечны агонь». На чорным пастаменце бачны чатыры углубленш, у трох з iх 
растуць бярозку якiя сiмвалiзуюць жыццё на беларускай зямлй Чацвёртай 
бярозкi няма, як няма i кожнага чацвёртага жыхара Беларусi. У памяць аб 
кожным, хто быу зшшчаны у гады Вялiкай Айчыннай вайны, гарыць 
у Хатынi Вечны агонь -  шмвал неумiручай народнай памяцi [27, с. 170].

Святочнае адкрыццё мемарыяльнага комплексу «Хатынь» адбылося 
5 лшеня 1969 г. За яго стварэнне беларусюя архiтэктары Ю. М. Градаву, 
В. П. Занковiчу, Л. М. Левшу i Народнаму мастаку Беларускай ССР скульп- 
тару С. I. Селiханаву была прысуджана Ленiнская прэмiя [28].

З iншых дакументау бачна, што у наступныя гады працягвалюя работы 
па удасканаленнi мемарыяла: удакладнялюя спiсы спаленых вёсак, месцау 
масавага вышшчэння людзей на тэрыторый Беларуси вялiся работы па архь 
тэктурна-мастацюм аздабленнi асобных элементау мемарыяла i упарадка- 
ваннi яго тэрыторыi.

Да 60-й гадавшы вызвалення Беларусi ад нямецка-фашысцюх захопнiкау 
па даручэннi Прэзщэнта Рэспублiкi Беларусь А. Р. Лукашэнка праведзена рэ- 
канструкцыя i рэстаурацыя элементау мемарыяльнага комплексу «Хатынь», 
завершаная да 1 лiпеня 2004 г. [29, с. 217].

Хрошка будаунщтва мемарыяльнага комплексу «Хатынь» знайшла 
адлюстраванне у дзённiкавых запiсах Л. М. Левша, яюя з’яуляюцца зак- 
лючным дакументам зборнiка [30, с. 219-225].



Выхад зборшка дакументау i матэрыялау «Хатынь. Трагедия и память» 
толью закладвае трывалы падмурак для навуковай рэканструкцый гiсторыi 
падзей каля вёсак Губа i Хатынь 22 сакавiка 1943 г., якую беларускiм 
даследчыкам неабходна зрабщь у самы блiжэйшы час з улжам дасягненняу 
як айчыннай, так i замежнай гiстарычнай навую.
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Саад Мутана Мохамед Раджих

ПОЗИЦИЯ АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 
В ОТНОШЕНИИ ИРАНО-ИРАКСКОЙ ВОЙНЫ 1980-1988 гг.

В статье рассмотрены различные позиции арабских государств Персидского залива 
в отношении ирано-иракской войны 1980-1988 гг., их роль и влияние, которые они 
оказали на на ее течение. Проанализирована политическая и дипломатическая деятель
ность Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в ходе конфликта. 
Определены различные формы финансирования, материально-технической поддержки 
Ираку, предоставленные государствами Персидского залива за восемь лет войны 
с Ираном.

Развитие отношений между Ираном и Ираком определялось наличием 
многих противоречий: культурных, религиозных, территориальных споров. 
Кроме этого, появились специфические причины, заключающиеся в противо
стоянии двух авторитарных режимов, борющихся за установление своей 
гегемонии в Персидском заливе и непосредственно повлекшие за собой 
начало военных действий в 1980 г. Данные противоречия проявились как 
в стремлении Ирана экспортировать исламскую революцию, так и в претен
зиях Ирака на роль регионального «центра силы» -  лидера арабского мира.

Ирано-иракский конфликт повлиял на обстановку в районе Персидского 
залива и межарабские отношения. При этом арабские государства заняли 
разные позиции по отношению к его участникам. Египет, Иордания, Север
ный Йемен всецело поддержали Ирак. Сирия, Ливия поддержали Иран 
и осуждали Ирак. Большинство арабских государств, включая и страны 
Персидского залива, выступали как умеренно поддерживающие Ирак [1,


