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Хто не памятае мінулага, хто  

забывае мінулае – асуджаны зноў  

перажыць яго. Безліч разоў. 

У. Караткевіч     

     Улетку я пабывала ў мемарыяльным комплексе “Хатынь”. Цяжкія думкі і 

пачуцці выклікае гэтае месца. Памятаю, як я моўчкі ішла, чытала назвы 

спаленых вёсак, а ў горле стаяў даўкі ком, ад якога нельга пазбавіцца. 

     …Звоняць званы Хатыні… І плыве гэты жалобны звон над ціхімі 

бярозавымі гаямі і сасновымі барамі, над сонечнымі палямі і сінімі азёрамі. Ён 

нагадвае людзям пра мінулае, пра тое, што не павінна паўтарыцца. 

     22 сакавіка 1943 года загарэліся 26 хатынскіх хат. У жудасным полымі 

загінула 149 чалавек, з іх 75 дзяцей. Крывавы досвітак стаў для іх апошнім. 

Прыкладамі аўтаматаў людзей сагналі ў вялікі хлеў, што стаяў на ўскрайку 

вёскі. Ворагі ўрываліся ў кожную хату і са звярынай лютасцю выганялі на 

вуліцу старых, дзяцей, жанчын. Нікому не было літасці. І запалаў хлеў. З-пад 

ахопленай агнём страхі чуўся стогн і крык дзясяткаў людзей. А нелюдзі з 

аўтаматаў спакойна расстрэльвалі тых, хто спрабаваў выратавацца. Потым 

загарэлася і вёска. 

     … Прайшлі гады. І ўстаў на палітай крывёю зямлі бронзавы жыхар Хатыні. 

Асцярожна трымае ён на руках сына. 

     Схіліўшы галаву, я доўга стаяла перад помнікам. Цяжка, невыносна цяжка 

на душы. Страшна ўявіць сабе, што адчувае бацька, на вачах якога забілі 

роднае дзіця. Потым моўчкі пайшла па былой вуліцы вёскі, па гулкіх бетонных 

плітах, на якіх быццам асеў попел спаленых сядзіб. Там, дзе калісьці стаялі 

хаты, цяпер сімвалічныя стэлы. На іх высечаны прозвішчы і імёны загінуўшых 

жыхароў.  

     На тым месцы, дзе калісьці былі глыбокія калодзежы з чыстай вадой, цяпер 

тужлівая цішыня. З таго сакавіцкага дня ні разу не забразгала тут вядро, ніхто 

не прыйшоў сюды, каб спатоліць смагу. Не было каму прыйсці… 
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     На шэрым камені брацкай магілы – мноства кветак. І, як запавет, застаюцца 

на сэрцы словы: “Людзі добрыя, помніце: мы любілі жыццё і Радзіму нашу, і 

вас, дарагія… Наша просьба да ўсіх: хай жалоба і смутак абернуцца ў 

мужнасць і сілу, каб змаглі вы ўвекавечыць мір і спакой на Зямлі…”.  

     Наведаўшы такое месца, як Хатынь, міжвольна пачынаеш усведамляць 

неацэннасць мірнага жыцця. І неабходнасць памятаць, што мір на нашай зямлі 

аплочаны крывёй мільёнаў людзей.  

      

       

            

 
 


