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Кра са вік заў сё ды ра дуе мя не 

пер шы мі птуш ка мі, квет ка мі, 

яр кі мі фар ба мі — зя лё най, жоў тай, 

чыр во най і... шчод рай пры мес сю 

чор най. Асаб лі ва — 11 кра са ві ка, 

у Між на род ны дзень вы зва лен ня 

вяз няў фа шысц кіх ла ге раў смер ці. 

На слы ху най буй ней шыя — 

Бу хен вальд, Да хау, Асвен цім, 

Трас ця нец... А коль кі бы ло ін шых, 

амаль не вя до мых...

КА ЛІ па ча ла ся вай на, мы пра во дзі-

лі та ту ў рай цэнтр, на фронт. Мя не, 

пя ці га до вую, амаль усю да ро гу ён нёс на 

ру ках, а ма ма, ця жар ная, іш ла по бач.

У па мя ці і каш ма ры ад пры хо ду нем цаў. 

Па лі цаі (ся род на шых вяс коў цаў іх бы ло ча-

мусь ці шмат) прый шлі да нас на пад во рак і 

апі са лі ва зок ла мач ча, якое су сед пры вёз 

на дро вы: усё, маў ляў, бы ло ва ша — ста ла 

ня мец кае.

Яшчэ адзін іх ні па слу гач праз усю вёс ку 

(ха та бы ла ў са мым кан цы) вёў за хоп ні каў, 

каб ме на ві та ў нас, сям'і фран та ві ка, за-

браць ця луш ку. А ста рас та, дзе ля чы кал-

гас ныя па се вы жы та, не даў нам ні вод на га 

мет ра. Ма ме ска заў: «Хай ця бе Ста лін кор-

міць, ка лі твой гас па дар за яго ва юе».

А та та і са праў ды ва я ваў. Ка заў, што 

ў яго ды ін шых сал дат бы лі він тоў кі і гар-

ма ты, — не бы ло па тро наў і сна ра даў. Не 

дзі ва, што пры аба ро не Кі е ва — ра зам з 

сот ня мі ты сяч ін шых сал дат — ён тра піў у 

па лон, у ла гер, які раз мя шчаў ся на тэ ры то-

рыі цук ро ва га за во да ў го ра дзе Ка на то пе і 

ў якім умо вы бы лі прос та не вы нос ныя...

Та ту вы ру чыў дзя ду ля-ўкра і нец: вы даў 

яго за сы на і вы ку піў у нем цаў-ахоў ні каў за 

бу тэль ку га рэл кі і ка ва лак са ла. Гэт кім жа 

чы нам той дзед Гры га рэн ка вы зва ліў яшчэ 

не каль кі па лон ных.

Та та, даб ра ўшы ся да ха ты, за ня ўся ка-

валь скай спра вай, да па ма гаў акру жэн-

цам. Нех та да нёс на яго нем цам, і мы ўсёй 

сям' ёй апы ну лі ся ў пар ты за наў, по тым — 

удзвюх з ма май — у ней кай да лё кай вёс цы, 

а ка лі тую спа лі лі, жыць ста лі на аст ра вах 

ся род ба лот. Я там моц на за хва рэ ла, і жы-

хар вёс кі Ка ма ро ві чы Анд рэй Яр ма лін скі 

па шка да ваў: пры ту ліў нас у сва ім ку рэ ні 

(гэ та — неш та ся рэд няе па між зям лян кай і 

бу да ном). Праў да, пры ту ліў не на доў га.

ПОМ НЮ, як ад ной чы (гэ та быў кра са-

вік 44-га) дзядзь ка за кры чаў: «Нем-

цы!» Мы з ма май ледзь па спе лі вы брац ца... 

І гэ та, як ака за ла ся, доб ра, што спа лі ў 

тым, у чым ха дзі лі, бо ўсіх (муж чын асоб-

на і пер шы мі, а по тым ас тат ніх) па гна лі ў 

най блі жэй шую вёс ку. На ша, дру гая ка ло-

на з жан чын і дзя цей — хто ў світ ках, хто 

ў лап цях, хто без — кро чы ла па ле дзя ной 

ва дзе. Нем цы — у дых тоў ных бо тах амаль 

да па яс ні цы — іш лі з са ба ка мі па ўзбо чы-

нах да ро гі.

Толь кі над вя чор кам нас пры гна лі ў вёс-

ку Кля саў на ша га ж Пет ры каў ска га ра ё-

на, за вы со кі ка лю чы дрот, дзе ста я лі хі ба 

дзве ха ці ны без ва кон і дзвя рэй. Там нас 

па зна ла жан чы на з вёс кі Бе раз ня кі. Ад яе 

мы да ве да лі ся, што ця пер, ад сту па ю чы, 

нем цы ўсіх, ка го дзе зло вяць, пры ма юць 

за пар ты за наў і стра шэн на лю ту юць. Ва 

ўся кім ра зе, нас у тым за го не ні хто ні чым не 

кар міў. Адзі нае — ка ля пло та бы ла ста рая 

мел кая студ ня без зру ба. Ма ту лі ста на ві лі-

ся пе рад ёй на ка ле ні, ка цял ком да ста ва лі 

ва ду — па да ва лі дзе цям, каб пі лі ма лы мі 

глыт ка мі і тым са мым за глу ша лі го лад.

Не каль кі па жы лых жан чын (ду жэй шых і 

ма ла дзей шых што дзень не ку ды вы во зі лі, 

і на зад яны не вяр та лі ся) ста лі пра сіць, 

каб ахоў ні кі вы пус ці лі іх па ха дзіць па вёс-

ках, па жаб ра ваць: вы пра сіць хоць тро хі 

ежы. Толь кі праз тры дні тром жан чы нам, 

дзе ці якіх за ста ва лі ся за дро там, гэ та да-

зво лі лі.

Што можна бы ло вы прасіць у кра са ві ку 

1944-га? Ды, мож на ска заць, што ні чо га: 

да ва лі хто не каль кі буль бін, хто ка ва лак 

ка ча на кіс лай ка пус ты.

Як бы ло раз мер ка ваць гэ та на дзя сят кі 

га лод ных дзя цей? Але ж ма ту лі не як дзя лі лі 

і, га лоў нае, спа дзя ва лі ся, што пой дуць па 

ха тах заўт ра і зноў мо неш та пры ня суць.

Так не вый шла: на на ступ ны дзень з са-

май ра ні цы пад' еха ла не каль кі гру за ві коў, 

на кры тых бры зен там. Нем цы — а іх бы-

ло шмат — зай шлі на тэ ры то рыю на ша га 

за го на. Адзін па-рус ку за га даў па стро іць 

усіх дзя цей, ін шыя — ха дзі лі па між ра да-

мі, паль ца мі ў ску ра ных паль чат ках не ка га 

тыц ка лі ў гру дзі і ста ві лі асоб на.

Я, зня сі ле ная го ла дам, ся дзе ла на па ро-

зе ха ты. Ка лі нем цы па ды шлі да яе, ма ма з 

цёт кай Па рас кай ска за лі, што я і тыя дзе ці, 

што ў ха це, — ты фоз ныя. Гэ та спра ца ва ла, 

бо я бы ла на га ла па стры жа най пас ля хва-

ро бы, з боль ка мі ва кол ро та, якія ло па лі ся і 

кры ва ві лі. Та кія дзе ці нем цаў не ці ка ві лі.

...ДОЎ ГАЕ жыц цё ў ле се без ежы, 

без воп рат кі, лаз ні зра бі ла маю 

ма му не па зна валь на жорст кай. Яна ка за-

ла, каб я не пла ка ла і ні чо га не пра сі ла, а 

то яна па кі не мя не ў ле се ад ну. Гэ ты жах 

за бі ваў усе жа дан ні. Я ста ла маў чаць на ват 

та ды, ка лі ня сцерп на ба леў жы вот: да рос-

лыя пра сі лі нас не ес ці жа лу ды ці хоць не 

на ля гаць. А як бы ло ўтры мац ца, ка лі ад 

голаду цямнела ў ва чах...

Тых зда ра вей шых дзя цей нем цы па гру зі-

лі ў кры тыя гру за ві кі і па вез лі. Іх ма туль, што 

кі да лі ся ўслед, жорст ка бі лі пры кла да мі.

...У су бо ту на пя рэ дад ні Вя лі ка дня 

цёт ка Па рас ка ўсё ж да пра сі ла-

ся пай сці па жаб ра ваць. Ма ма за ста ла ся з 

дзець мі. Яна спра ба ва ла да стаць са студ ні 

ва ды, але не бы ло вя роў чы ны, каб за ча піць 

ка ця лок — ёю пад пе ра за ла ся цёт ка.

З вёс кі яна пры нес ла не каль кі буль бін, 

па ло ву ка ча на ка пус ты і трош кі тоў ча най 

буль бы з іль ня ным се мем. Ні чо га смач ней-

ша га я ні ко лі не ела!

Ноч чу са вец кія са ма лё ты бам бі лі вёс ку. 

За гі ну ла не каль кі ко ней. Нем цы да зво лі лі 

жы ха рам за браць мя са. Каб зва рыць яго, на-

жаб ра ва на га, ма ма з цёт кай Па рас кай раз-

ла ма лі ва ро ты хля ва, рас кла лі вог ні шча... Елі 

дзе сы рое, дзе пад га рэ лае. А по тым...

Вар таў ні коў ва кол за го на ста ла менш, і 

цёт ка Па рас ка пад бі ла ма му ўця каць, па-

куль нем цы, ад сту па ю чы, не рас стра ля лі, 

не «зні шчы лі сля ды».

У даждж лі вую ноч, ка лі па лі цаі-вар таў-

ні кі па ха ва лі ся ў буд ках, не каль кі жан чын 

пад грэб лі ся пад ка лю чым дро там за хля-

вом і ру шы лі ў лес. Па ім мы блу ка лі амаль 

два ме ся цы. Елі кіс лі цу, сніт ку, ма ла дыя 

хва ё выя пу пыш кі, ад якіх усё це ла пах ла 

сма лой. Што-ні што да ва лі вяс коў цы, якія 

так са ма ра та ва лі ся ў ле се.

Толь кі ў лі пе ні на шу вёс ку Бры нёў вы-

зва лі лі ад нем цаў, і мы змаг лі вяр нуц ца 

да моў, але бы лі на столь кі зня сі ле ны, што 

нас не па зна ва лі не толь кі чу жыя, але і 

род ная ба бу ля, ма мі на ма ма! Яна і ска за ла, 

што нас ужо не ча ка лі, бо лі чы лі, што мы 

за гі ну лі ў спа ле ным Па до збі не...

Паз ней я спра ба ва ла ад шу каць сля ды 

лю дзей, што бы лі ра зам з на мі ў Кля са ве. 

Да ве да ла ся, што жан чын нем цы бра лі ка-

паць тран шэі, а по тым вы вез лі ў Асвен цім. 

Сля ды дзя цей згу бі лі ся ў Мін ску.

Я ту ды по тым ез дзі ла — у му зей гіс то-

рыі вай ны, уба чы ла скрын ку з га лоў ка мі 

су ста ваў спа ле ных дзя цей і не вы тры ма-

ла — вый шла на ву лі цу.

Што яшчэ рас ка заць пра ся бе? Рас ла 

ад на. У пер шы клас пай шла толь кі 

ў дзе вяць га доў. Ра ней не пус ка лі хва ро бы. 

Сяст рыч ку маю ма ма на ра дзі ла да час на, 

і яна хут ка па мер ла. Та та так са ма цяж ка 

хва рэў — астма, но гі. Ён на ват па свед чан-

не ве тэ ра на не па спеў атры маць. Та кі вось 

лёс у дзя цей вай ны, якія вы жы лі.

Ні на Кан дра шо нак,

г. Пет ры каў.

Ура жан ніУра жан ні

Вест кі з мес цаўВест кі з мес цаў

«Бо яна — 
як ад да ны ся бар»

...Пад час ад па чын ку два тыд ні 

мар ко ціў ся без лю бі май «Звяз-

ды»: не бы ло яе ў біб лі я тэ ках 

са на то рыя і аг ра га рад ка Па-

рэч ча, не бы ло і ў про да жы. 

Ад куль...

Ра ней лі чыў я, што га зе та —

З па пе ры зроб ле ны прад мет.

Ды па мы ляў ся ўсё ж пры гэ тым,

Бо ўба чыў шмат жы вых пры кмет:

Га зе та мае дзень на ро дзін

(я ж су праць праў ды не гра шу),

Імя, ха рак тар, стыль па во дзін,

Свой ро зум, го лас і ду шу...

А та му, ві даць, і для мя не, і для 

мно гіх «Звяз да» не прос та кры ні ца 

ін фар ма цыі, але ў пэў ным сэн се і са-

праўд ны, ад да ны ся бар, яко га не ха-

пае, без яко га су му еш у тыя дні, ка лі 

пус туе паш то вая скрын ка ці ка лі сам 

з ней кіх пры чын ад лу ча еш ся з до му. 

І та ды ўжо ча ка еш су стрэ чы — з пэў-

ны мі жур на ліс та мі, з род най мо вай.

«Звяз да» ці ка ва рас каз вае пра роз-

ныя ку точ кі Бе ла ру сі, пра ха раст во на-

шай пры ро ды, ад мет ных лю дзей. Маю 

ўва гу заў сё ды пры цяг ва юць ар ты ку лы 

на ва ен ную, гіс та рыч ную і пра ва вую 

тэ ма ты ку, кан крэт ныя жыц цё выя па-

ра ды, з за да валь нен нем і заўж ды чы-

таю руб ры кі «Не аса біс ты суб' ек тыў», 

«Прос тая мо ва», «Так ці не?»...

Ад мет най асаб лі вас цю га зе ты з'яў-

ля ец ца і тое, што яна заў сё ды ў шчы-

рым дыя ло гу са сва і мі пад піс чы ка мі, 

якія, у сваю чар гу, дзе ляц ца на тых, 

хто прос та чы тае, і тых, хто яшчэ і пі ша. 

На мой по гляд, ін шыя вы дан ні мо гуць 

толь кі па зайз дрос ціць, бо ня ма ў іх та-

кіх аў та раў, як спа да ры ні Ва лян ці на Гу-

дач ко ва, Соф'я Ку сян ко ва, Ні на Бур ко, 

Лю боў Чыг ры на ва, спа да ры Ва ле рый 

Гаў рыш, Мі ка лай Ста рых, су жэн цы 

Аст роў скія і мно гія, мно гія ін шыя. Гэ та 

ж цэ лы згур та ва ны ка лек тыў, кло па-

там яко га тры ма юц ца лю бі мыя руб ры кі 

«Хто ка го?», «...На род на про ва дзе!», 

«Што лю дзі пі шуць»...

Дык ня хай жа не змян ша ец ца коль-

касць пры хіль ні каў лю бі май «Звяз ды», 

хай шчас ціць усім — і руп ліў цам-ства-

раль ні кам га зе ты, і яе аў та рам, і ўсім 

чы та чам!

А яшчэ хо чац ца па жа даць нам, каб 

жы ла на ша мо ва, каб у жыц ці і, ад па-

вед на, на ста рон ках га зе ты, бы ло ме-

ней дрэн ных на він і па бо лей доб рых!

Аляк сандр Ма тош ка,

в. Ян ка ві чы, Ра сон скі ра ён.
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«МА МА КА ЗА ЛА, КА ЛІ БУ ДУ ПЛА КАЦЬ, 
ТО ЯНА ПА КІ НЕ МЯ НЕ Ў ЛЕ СЕ...»

Цяж ка ця пер «ада рваць» дзя цей ад ма-

біль ных тэ ле фо наў, цяж ка за ха піць іх 

не чым ін шым — пры га жос цю род на га 

сло ва, спор там аль бо — мі нуў шчы-

най... Але ж ра біць гэ та не як трэ ба.

Ця гам мно гіх га доў мы з вуч ня мі ды іх баць-

ка мі збі ра лі роз ныя рэ чы і вы ра бы, ства ра лі 

эт на гра фіч ны ку ток «Скарб ні ца». Сён ня ў ім 

больш за сто экс па на таў, на скрозь пра сяк ну-

тых бе ла рус кім ду хам. Вуч ні-эк скур са во ды з 

ах во тай апавядаюць, як да нас тра пі ла тая ці 

ін шая рэч, як яе вы ка рыс тоў ва лі ў «мі ну лым» 

жыц ці. Дзе вя ці клас нік Ар цём Мар цу ле віч, на-

прык лад, лю біць рас каз ваць пра печ, якую 

зра біў твор чы ка лек тыў па ва жа ных мною 

баць коў і дзя цей 9 «А» кла са і якая не ка лі 

бы ла (а ў мно гіх ха тах і за ста ец ца) цэнт рам 

жыц ця. У пе чы на шы ба бу лі ва ры лі ежу, пяк лі 

хлеб, дух мя ныя пі ра гі ды ін шую сма ка ту. На 

ёй жа доб ра бы ло па грэц ца, асаб лі ва ў сцю-

жу. А по бач з печ чу — тра ды цый ныя пры ла ды 

пра цы: мас ла бой ка, на чоў кі, ка чал ка, пра нік. 

На шы вуч ні доб ра ве да юць (і ін шым рас каз ва-

юць), што для ча го і як чым ка рыс тац ца.

Важ нае мес ца ў на шай ка лек цыі ад ве дзе на 

ткац тву: тут са ма прад ка, ку дзе ля, ка лаў рот, 

ма та ві ла, су ка ла, чаў на кі, ве ра цё ны...

Са праўд нае за хап лен не вы клі ка юць і лям-

пы-газ ні цы! Што ўжо ка заць пра шы коў ную 

мэб лю кан ца XІX ста год дзя: ка мо ду, ку фар, 

тру мо, фа тэль... Усё гэ та змай стра ваў і па да-

рыў нам баць ка ад на го з на шых вуч няў разь-

бяр па дрэ ве Ві таль Іва на віч Ту гай.

Кі да юц ца ў во чы і ста рая швей ная ма шын-

ка, жа но чыя су мач кі 20—30-х га доў мі ну ла га 

ста год дзя, цэ лая экс па зі цыя раз на стай ных 

хус так. На шы пра ба бу лі так са ма са чы лі за 

мо дай. Мо ладзь з за мі ла ван нем раз гля дае 

да мат ка ныя ды ва ны, руч ні кі, вы шы ван кі, 

сур вэт кі-аб ру сы. Яны прай шлі вы пра ба ван ні 

і шчас цем, і бя дою, але не ста мі лі ся ра да ваць 

лю дзей. Аб гэ тым гас цям на шай «Скарб ні цы» 

з ім пэ там рас каз вае дзе вя ці клас ні ца Тац ця-

на Чап ра са ва і пра па нуе на ўспа мін зра біць 

здым кі ў ад мыс ло вай фо та зо не.

...Трэ ба ска заць, што эк скур сіі ў сва ёй 

«Скарб ні цы» мы пра во дзім не толь кі для на-

шых школь ні каў, але і за пра ша ем дзя цей з 

ін шых на ву чаль ных уста ноў, кі раў ні коў прад-

мет ных ме та дыч ных аб' яд нан няў, жы ха роў 

ра ё на. Ад ным сло вам, у гэ тым му зей ным кут-

ку — на ша гіс то рыя, на ша спад чы на, на ша 

мі лая Бе ла русь. І нель га яе не лю біць.

Ва лян ці на Ят коў ская, на стаў ні ца 

бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры

ся рэд няй шко лы № 22

г. Грод на.

Наш сла ву ты На ра чан скі край я па лю-

бі ла з пер шай су стрэ чы. Доб ра пом-

ню, як ура зі ла та ды, чвэрць ста год дзя 

на зад, уні каль насць гэ тых мяс цін, іх 

пры род ная пры га жосць: во зе ра, лес, 

га ю чае па вет ра, мност ва кра сак і пту-

шак, а ўжо лю дзі...

З тых ча соў, каб пад тры маць зда роўе, я 

што год ста ра ла ся з'ез дзіць на На рач і та кім 

чы нам ра бі ла ся жы вой свед кай раз віц ця са на-

то рыя «Пры азёр ны». У кож ны пры езд ба чы ла 

неш та но вае: лаз не вы комп лекс з ба сей нам, 

гас ці ні цы-ка тэ джы, ад ра ман та ва ныя кар пу сы, 

тан ца валь ную за лу... Да ўся го там заў сё ды па-

на ва лі чыс ці ня і ўтуль насць, пры цяг ва ла біб лія-

тэ ка, па-на ша му шчод ры «швед скі стол»...

А та му зу сім не дзіў на, што ў са на то рыі 

мож на су стрэць не толь кі жы ха роў Бе ла ру сі 

ды кра ін бы ло га Са ю за, але і да лё ка га за-

меж жа: Із ра і ля, Швей ца рыі, Гер ма ніі, ЗША... 

Ле тась, на прык лад, мне па шчас ці ла па зна ё-

міц ца з су жэн ца мі, якія ад ной чы пры еха лі ў са-

на то рый па асоб ку і пас ля гэ та га ўжо 11 га доў 

пры яз джа юць ра зам. Са мыя доб рыя вод гу кі 

да вя ло ся па чуць ад гас цей з Ра сіі, Укра і ны, 

Літ вы, Азер бай джа на... А най больш, пом ню, 

ура зі лі сло вы су жэн цаў з Маск вы, якія ска-

за лі, што сю ды іх цяг не пры клад на гэ так жа, 

як... да моў.

З ты мі ж па чуц ця мі еду на На рач я і заў сё ды 

га на ру ся: нам са праў ды ёсць што па ка заць і 

са бе, і за меж ні кам, ёсць чым га на рыц ца.

Cоф'я Жы бу леў ская, г. Мінск.

«Цяг не сю ды — як да моў...»

«І НЕЛЬ ГА 
ЯЕ НЕ ЛЮ БІЦЬ»

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.

Ад ным з са мых та ле на ві тых 

са вец кіх во е на чаль ні каў 

Дру гой су свет най вай ны 

быў двой чы Ге рой Са вец ка га 

Са ю за, Мар шал Са вец ка га Са ю за 

Мі ка лай Іва на віч Кры лоў.

16-га до вым юна ком у 1919 го дзе ён ус ту-

піў у Чыр во ную Ар мію. По тым Мі ка лай Кры-

лоў ка ман да ваў уз во дам, ро тай, ба тальё -

нам. Ён зма гаў ся на Паў днё вым фрон це і ў 

За каў каз зі, штур ма ваў Спаск, браў Ула дзі-

вас ток. У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны з 

1941 го да М. І. Кры лоў у якас ці на чаль ні ка 

апе ра тыў на га ад дзе ла шта ба, на чаль ні-

ка шта ба Пры мор скай ар міі, ле ген дар най 

62-й ар міі, ка ман дар ма-21, ка ман дар ма-5 

ва я ваў на Паў днё вым, Паў ноч на-Каў каз-

скім, Ста лін град скім, Да нскім, Паўд нё ва-За-

ход нім, За ход нім, 3-м Бе ла рус кім фран тах. 

Ён быў удзель ні кам аба ро ны Адэ сы, Се ва-

сто па ля, Ста лін град скай біт вы, Сма лен скай, 

Бе ла рус кай і Ус ход не-Прус кай апе ра цый.

Аў тар гэ тых рад коў ак цэн туе ўва гу чы-

та чоў на ро лі 5-й ар міі і яе ка ман ду ю ча га 

Мі ка лая Кры ло ва ў вы зва лен ні Бе ла ру сі і 

асаб лі ва ў пра вя дзен ні апе ра цыі «Баг ра-

ці ён», Ві цеб ска-Ар шан скай на сту паль най 

апе ра цыі.

ЯК ВЫ ЗВА ЛЯ ЛІ 
БА ГУ ШЭЎСК

З каст рыч ні ка 1943 го да М. І. Кры лоў стаў 

ка ман ду ю чым 5-й ар міі За ход ня га фрон ту, 

які ў кра са ві ку 1944 го да пе рай ме на ва лі 

у 3-і Бе ла рус кі фронт. У склад гэ тай ар міі 

ўва хо дзі лі 72-і і 65-ы страл ко выя кар пу сы ў 

скла дзе шас ці ды ві зій, 153-я і 2-я гвар дзей-

ская тан ка выя бры га ды. Ужо ў пер шыя дні 

Бе ла рус кай на сту паль най апе ра цыі 5-я ар-

мія бы ла на пе ра да вых па зі цы ях.

Раз ві ва ю чы на ступ лен не, 23 чэр ве-

ня 1944 го да вой скі 5-й ар міі па ды шлі да 

ра кі Лу чо са. Але тут во раг, уме ла вы ка-

рыс тоў ва ю чы вы со кі бе раг ра кі, моц ным 

аг нём пры ціс нуў да зям лі ба таль ён ка пі та-

на Лу е ва. Але на шы бай цы знай шлі брод 

трош кі на поў дзень і не ча ка на на нес лі ўдар, 

зні шчыў шы ня мец кую часць і за ня ўшы на 

за ход нім бе ра зе Лу чо сы плац дарм. Дак лад-

на гэ так са ма атры ма ла ся і ў ін шым мес цы, 

дзе пе ра да вы ру хо мы атрад 854-га страл-

ко ва га пал ка, не ад ступ на пе ра сле ду ю чы 

ады хо дзя ча га во ра га, схо ду за ха піў уз ве-

дзе ны ня мец кі мі сал да та мі мост, за няў на 

за ход нім бе ра зе Лу чо сы на се ле ны пункт 

За рэч ча, пры крыў шы пе ра пра ву га лоў ных 

сіл ды ві зіі.

Ка ман ду ю чы 5-й ар мі яй ге не рал-лей тэ-

нант Мі ка лай Кры лоў, кі ру ю чы біт вай са 

свай го пе ра да во га на зі раль на га пунк та, 

кож ную хві лі ну быў у кур се ба я вых па дзей. 

Там, дзе пры хо дзі ла ся цяж ка, ка ман дарм 

да па ма гаў ар ты ле ры яй, авія цы яй і ін жы-

нер ны мі срод ка мі.

У ся рэ дзі не дня 24 чэр ве ня 1944 го да 

315-я і 144-я страл ко выя ды ві зіі, пе ра адоль-

ва ю чы су пра ціў лен не во ра га, шчыль на па-

ды шлі да Ба гу шэў ска, які быў пе ра ўтво ра ны 

ня мец кім ка ман да ван нем у моц ны ву зел 

аба ро ны, пры кры ты тры ма лі ні я мі тран шэй, 

дро та вым і мін ны мі за га ро да мі. Акра мя та-

го, на да ро гах, якія пра хо дзі лі ся род ба лот, 

праз кож ныя 100—150 мет раў ста я лі дрэ-

ва-зем ля ныя бруст ве ры ці бун ке ры, якія 

пры кры ва лі штур ма выя гар ма ты. У са мім 

го ра дзе амаль на кож ным кро ку ў ру і нах 

бы лі аб ста ля ва ны аг ня выя кроп кі.

Вось што ўспа мі наў аб вы зва лен ні Ба гу-

шэў ска 25 чэр ве ня 1944 го да сам Мі ка лай 

Іва на віч у ар ты ку ле «На га лоў ным на прам-

ку»:

«Але як бы моц на ні быў ума ца ва ны Ба-

гу шэўск, усё ж яго трэ ба бы ло вы зва ляць, і 

вы зва ляць не ад клад на. Ён з'яў ляў ся клю ча-

вым апор ным пунк там у аба ро не во ра га на 

на прам ку га лоў на га ўда ру ар міі і 3-га гвар-

дзей ска га ка ва ле рый ска га кор пу са. Сва ім 

вы гад ным раз мя шчэн нем ён тры ва ла пры-

кры ваў між азер'е Кі чы на — Се ра ка рот ня, 

на кі ра ва нае на Сян но.

Я за га даў ма гут ным ар ты ле рый скім аг-

нём і ўда ра мі авія цыі, а за тым сі ла мі дзвюх 

страл ко вых ды ві зій, уз моц не ных тан ка мі, 

ата ка ваць гэ ты апор ны пункт во ра га — Ба-

гу шэўск...

За тым пры пад трым цы ар ты ле рыі і авія-

цыі 3-га штур ма во га авія кор пу са вой скі 

ар міі ру шы лі на штурм Ба гу шэў ска. 215-я 

страл ко вая ды ві зія су мес на з 153-й тан-

ка вай бры га дай дву ма пал ка мі на но сі ла 

ўдар з ра ё на Бу гая на паў ноч ную ўскра і ну 

Ба гу шэў ска; 144-я страл ко вая ды ві зія і 2-я 

гвар дзей ская тан ка вая бры га да на сту па лі 

на Ба гу шэўск з ус хо ду і паўд нё ва г а ўсхо ду. 

У біт ве за Ба гу шэўск во і ны гэ тых час цей і 

злу чэн няў пра яві лі вы ключ ную сме ласць і 

ад ва гу. І там, дзе пра ціў нік аказ ваў су пра-

ціў лен не, ад важ ная пя хо та, ува рваў шы ся ў 

раз мя шчэн не во ра га, зні шча ла яго аг нём 

і гра на тай у ру ка паш най су тыч цы. Ад пя-

хо ты не ад ста ва лі і раз лі кі про ці тан ка вых 

гар мат. Бой у Ба гу шэў ску доў жыў ся амаль 

усю ноч. Толь кі да трох га дзін ра ні цы го рад 

быў цал кам ачы шча ны ад не пры яце ля. Бы-

ло за хоп ле на шмат па лон ных і тра фе яў, 

у тым лі ку два эша ло ны хар ча ван ня, што 

на кі роў ва лі ся ў Гер ма нію».

НЕ ПУС ЦІЦЬ 
ФА ШЫС ТАЎ 
НА ВІ ЦЕБСК

Да 26 чэр ве ня вой скі 5-й ар міі пра су ну-

лі ся ўпе рад на 110—115 км і вый шлі да рэк 

Ула і Усвей ка. У той жа час ра ні цай гэ та га 

дня гру па ня мец кіх сал дат і афі цэ раў на ча-

ле з ка ман дзі рам 206-й пя хот най ды ві зіі ге-

не ра лам Хі тэ рам пра рва ла ся на За ма шэн-

не, за 20 км на паў днё вы за хад ад Ві цеб ска, 

а дру гая не менш моц ная гру па з ас тат каў 

4-й авія па ля вой, 197-й і 246-й пя хот ных ды-

ві зій во ра га ўда ры ла ў на прам ку пра меж ка 

па між азё ра мі Са ро і Бо раў на, мяр ку ю чы 

тут пра рвац ца на Ле пель.

Праз шмат га доў ка ман дзір 72-га кор пу-

са ге не рал Ка зар цаў, які ў той час зна хо-

дзіў ся на на зі раль ным пунк це ў Чаш ні ках, 

ус па мі наў:

«У 10.50 26 чэр ве ня зай меў па ра дыё 

на ступ ны за гад ка ман дар ма-5 (М. І. Кры-

ло ва): «63-ю страл ко вую ды ві зію з 153-й 

тан ка вай бры га дай і пал ком са ма ход на-

ар ты ле рый скіх уста но вак-152 не ад клад на 

на кі ра ваць па марш ру це Мя леш кі, саў гас 

Ход цы і за няць па ла су аба ро ны на фрон це 

За да рож жа, Бы ка ва з за да чай не пад пус-

каць гру пу пра ціў ні ка, якая пра рва ла ся ў 

кі рун ку Ві цеб ска, і контр ата ка мі зні шчыць 

яе. Ас тат нія ды ві зіі ру хаць па ра ней за да-

дзе ным марш ру це да Бя рэ зі ны».

Ге не рал Ка зар цаў па вяр нуў полк дру го га 

эша ло на 63-й страл ко вай ды ві зіі, воб раз-

на ка жу чы, па ка ман дзе «кру гом!». Част ку 

яго па са дзіў на аў та ма шы ны і пе ра ка та мі 

на кі ра ваў да саў га са «Ход цы» (29 км на 

паў днё вы за хад ад Ві цеб ска), дзе на дзей на 

пры крыў трох кі ла мет ро вы пра ме жак па між 

азё ра мі Са ро і Бо раў на.

У гэ ты час асноў ныя сі лы 63-й страл ко-

вай ды ві зіі, пе ра даў шы сваю па ла су 277-й 

страл ко вай ды ві зіі, здзейс ні лі 80-кі ла мет-

ро вы марш і да зы хо ду 26 чэр ве ня вый шлі 

да час цей іх уз мац нен ня ў ра ён За ма шэн ня 

(19 км на паў днё вы за хад ад Ві цеб ска). Тут 

яны ўсту пі лі ў жорст кі бой з гру па мі ня мец-

кіх сал дат і афі цэ раў, якія рва лі ся на поў-

дзень.

28 чэр ве ня 1944 го да час ці 5-й ар міі 

бліз ка па ды шлі да ра кі Бя рэ зі ны. Да бі ваць 

рэшт кі час цей ві цеб скай гру поў кі во ра га, 

акру жа ных у ля сах па між Чаш ні ка мі і во-

зе рам Лу камль, Мі ка лай Кры лоў да ру чыў 

159-й і 215-й страл ко вым ды ві зі ям, якім ак-

тыў на да па ма га лі пар ты за ны бры га ды імя 

За сло на ва.

Ме на ві та ў той па мят ны дзень, 28 чэр-

ве ня, за ва ен ны та лент, ка ман дзір скае 

май стэр ства, пра яў ле ныя пры вы зва лен ні 

Бе ла ру сі ў час апе ра цыі «Баг ра ці ён», ка-

ман ду ю ча му 5-й ар мі яй ге не рал-лей тэ нан ту 

Мі ка лаю Іва на ві чу Кры ло ву бы ло пры свое на 

зван не ге не рал-пал коў ні ка.

БА РЫ САЎ, 
БУДС ЛАЎ, ВІ ЛЕЙ КА, 
СМАР ГОНЬ...

Вель мі важ на, што 5-я ар мія 3-га Бе-

ла рус ка га фрон ту пер шай фар сі ра ва ла ра ку 

Бя рэ зі ну і ўдзель ні ча ла ў вы зва лен ні го ра да 

Ба ры са ва. І зноў з са ма га леп ша га бо ку 

пра явіў ся бе ба таль ён ка пі та на Лу е ва, які 

ўвесь час аба пі раў ся на раз вед чы каў пар-

ты зан скай бры га ды «Жа ляз няк». Бяс шум на 

фар сі ра ваў шы Бя рэ зі ну, бай цы ўда ры лі па 

во ра гу, зні шчыў шы два ку ля мёт ныя раз лі кі, 

за ха піў шы ша шэй ны мост. За ба таль ё нам 

ка пі та на Лу е ва ноч чу пе ра пра ві лі ся ас тат нія 

ба таль ё ны пал ка.

У апош ні дзень чэр ве ня 1944 го да час ці 

5-й ар міі пе ра рэ за лі ша шу Бя гомль — Мінск. 

На пра ця гу 1 і 2 лі пе ня 1944 го да вой скі 

5-й ар міі пра су ну лі ся на 50—60 км. К зы хо ду 

2 лі пе ня час ці 72-га страл ко ва га кор пу са, 

вы зва ліў шы Па раф' я на ва і Будс лаў, пе ра-

рэ за лі на гэ тым участ ку чы гун ку По лацк — 

Ві лей ка, а ле ва флан га вы пе ра да вы атрад 

кор пу са за няў важ ны ву зел ша шэй ных да-

рог — Даў гі на ва.

2 лі пе ня вой скі 5-й ар міі на ча ле з 

М. І. Кры ло вым на нес лі ўдар па Ві лей цы. 

Націск быў на столь кі моц ным, што ні адзін 

ня мец кі аку пант не вый шаў з го ра да. У ся-

рэ дзі не дня з хо ду за ха пі лі пе ра пра вы праз 

Ві лію. У гэ ты ж дзень пе ра пра ві лі ся це раз яе 

і ве ча рам за вя за лі бой за Смар гонь.

За ўме лае і вы дат нае ка ман да ван не вой-

ска мі ў Бе ла рус кай на сту паль най і Ус ход-

не-Прус кай апе ра цы ях Ука зам Прэ зі ды у ма 

Вяр хоў на га Са ве та СССР ад 19 кра са ві ка 

1945 го да М. І. Кры ло ву бы ло пры свое на 

зван не Ге роя Са вец ка га Са ю за.

Ва ўзна га род ным ліс це аб пры сва ен ні Мі-

ка лаю Іва на ві чу гэ та га вы со ка га зван ня ка-

ман ду ю чы вой ска мі 3-га Бе ла рус ка га фрон-

ту ге не рал ар міі Іван Чар ня хоў скі пі саў:

«Пра ве дзе ныя 5-й ар мі яй апе ра цыі па 

сва ім раз ма ху, ра шу час ці дзе ян няў, тэм пах 

ру ху, уме лым ма неў ры на по лі бою і вы ні-

ках з'яў ля юц ца па ву чаль ны мі апе ра цы я мі 

ў су час най вай не».

* * *
Пас ля пе ра мо гі над Гер ма ні яй 5-я ар мія ў 

поў ным скла дзе бы ла пе ра кі ну та на Да лё кі 

Ус ход і ўклю ча на ў склад Да лё каў сход ня га 

фрон ту. За па спя хо вы раз гром су праць ста-

я чых гру по вак Кван тун скай ар міі М. І. Кры-

лоў 8 ве рас ня 1945 го да быў дру гі раз уда-

сто е ны зван ня Ге роя Са вец ка га Са ю за.

З каст рыч ні ка 1945 го да Мі ка лай Іва на віч 

зай маў вель мі ад каз ныя ва ен ныя па са ды. 

У 1962 го дзе яму бы ло пры свое на зван-

не Мар ша ла Са вец ка га Са ю за. У са ка ві ку 

1963-га М. І. Кры лоў быў пры зна ча ны Га лоў-

на ка ман ду ю чым Ра кет ны мі вой ска мі стра-

тэ гіч на га пры зна чэн ня СССР — на мес ні кам 

мі ніст ра аба ро ны СССР.

Ся род уз на га род М. І. Кры ло ва бы лі пал-

ка вод чыя ор дэ ны Су во ро ва пер шай сту пе ні 

і Ку ту за ва пер шай сту пе ні, ча ты ры ор дэ ны 

Ле ні на, ча ты ры ор дэ ны Чыр во на га Сця га, 

ор дэн Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі, шмат ме да-

лёў, 8 ор дэ наў і ме да лёў за меж ных кра ін.

Мі ка лая Іва на ві ча не ста ла 9 лю та га 

1972 го да — на 70-м го дзе жыц ця.

Та кім чы нам, з імем гэ та га ча ла ве ка звя-

за на вы зва лен не мно гіх га ра доў і на се ле ных 

пунк таў Бе ла ру сі, у тым лі ку Ба гу шэў ска, 

Ві цеб ска, Ба ры са ва, Бя гом ля, Будс ла ва, 

Даў гі на ва, Ві лей кі, Смар го ні.

На жаль, імя гэ та га ча ла ве ка ў Бе ла ру сі 

ні як не ўве ка ве ча на. На ват у шас ці том най 

«Эн цык ла пе дыі гіс то рыі Бе ла ру сі» ня ма ха-

ця б ка рот кай бія гра фіч най да вед кі аб ім. 

Але ж вы пра віць не да рэ чнасць ні ко лі не поз-

на. Асаб лі ва сё ле та, ка лі свят ку ем 75-год-

дзе вы зва лен ня, да яко га Мі ка лай Кры лоў 

меў са мае не па срэд нае да чы нен не.

Эма ну іл ІО ФЕ, 
док тар гіс та рыч ных на вук.

Вы зва лі це ліВы зва лі це лі

ПЕ РА ДА ВЫЯ 
БА ТАЛЬ Ё НЫ 5-й АР МІІ...

У апе ра цыі «Баг ра ці ён» гэ та ар мія сыг ра ла важ ную ро лю. 
А ка ман да ваў ёй Мі ка лай Кры лоў
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Каб пом ні лі...Каб пом ні лі... «Я зноў вы бі раю «Я зноў вы бі раю 
«Звяз ду»«Звяз ду»


