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— Са ўчыц Інай да Пят роў на, — 

пры зна ём стве прад ста ві ла ся 

стар шы ня га рад ской ар га ні за цыі 

«Дзе ці вай ны».

— Як-як? — пе ра пы таў я.

— Інай да Пят роў на, — з усмеш-

кай паў та ры ла жан чы на. — 

Што — не ча ка нае імя?.. Ма ме яно 

так са ма не па да ба ла ся: у царк ве 

пе ра хрыс ці ла мя не на Ган нач ку, 

а ў по бы це зва ла Інай.

Цёт ка Інай ды Пят роў ны — Люд-

мі ла Фро лаў на Ці та вец, якая пры-

сут ні ча ла пры гэ тай раз мо ве, — 

рас тлу ма чы ла, што пля мен ні ца 

на ра дзі ла ся, мож на ска заць, 

у канц ла ге ры, што ро ды пры ма-

ла нем ка, і яна ж вы бра ла імя. 

Па ра дзі се Еф ра сін ні Фро лаў не 

Пры луц кай ні чо га не за ста ва ла-

ся, як зга дзіц ца.

Пад фа шысц кім 
ка ва ным бо там

Да вай ны сям'я Пры луц кіх з дзе вя ці 

ча ла век жы ла на ху та ры ка ля во зе-

ра Бе ла га, што ў Жыт ка віц кім ра ё не. 

Пры га жосць там — ва чэй не ад вес-

ці. Зда ва ла ся, толь кі жы ві, ра дуй ся 

воль ні цы, пра цуй ды спа дзя вай ся на 

леп шае.

Та кі ў лю дзей быў на строй, па куль не 

грым ну ла вай на, не з'я ві лі ся но выя гас-

па да ры, не ста лі ра ба ваць, рас стрэль-

ваць, ве шаць... Не дзі ва, што мно гія з 

па ле шу коў пай шлі ў пар ты за ны.

— У по лы мі вай ны, — рас каз-

вае Інай да Пят роў на, — за гі ну лі мой 

баць ка Пётр Сця па на віч, дзед Фрол 

Вік та ра віч, два дзядзь кі Кос ця і Мі-

хал, цёт ка Ган на. Вы жы лі — ба бу ля 

Стэ фа ні да Бе ня дзік таў на, мая ма ма і 

цёт кі Люд мі ла і Ма рыя, хоць якое там 

бы ло жыц цё, — па ста ян ная ду шэў ная 

ка лат ня, бо чу жын цы ўвесь час лю-

та ва лі. Толь кі і чу ваць бы ло, што там 

лю дзей па стра ля лі, там спа лі лі ха ты, 

а то і цэ лыя вёс кі.

Да іх ху та ра бя да дай шла ў са ка ві ку 

1942 го да, ка лі на дым сыш ло ўсё на-

жы тае, і Пры луц кія з пус ты мі тор ба мі 

пай шлі ў Жыт ка ві чы.

Пры ту лак ім да лі зна ё мыя, а вось 

ра бо ты ні дзе не бы ло, та му Ма рыя і 

Фра ня (ма ці Інай ды Пят роў ны) ўлад-

ка ва лі ся ў ня мец кі шпі таль пры бі раль-

шчы ца мі. З тых ня шчас ных за роб каў 

сям'я і вы жы ва ла, а яшчэ — га ра ва ла, 

што нем цы ра зам з людзь мі спа лі лі 

вёс кі Дзя ка ві чы, Поў чын... 

Лю ту ю чы і ў ад каз на ра шу чае на-

ступ лен не Чыр во най Ар міі, 20 чэр ве ня 

1944-га яны ўжо ў рай цэнт ры спе хам 

са гна лі лю дзей у ка ло ны, пад брэх аў-

ча рак па гру зі лі ў та вар няк. За ма руд-

лі васць ця жар ную Фра ню Пры луц кую 

адзін з фры цаў агрэў бі зу ном, ды так, 

што яна ледзь утры ма ла ся на на гах і 

по тым доў га куль га ла.

Канц ла гер КІС
— На па ча так вай ны мне бы ло 

адзі нац цаць га доў, — згад вае цёт ка 

Інай ды Пят роў ны Люд мі ла Фро лаў-

на, — і я доб ра ўсё памятаю. Праз 

трое су так мы апы ну лі ся ў го ра дзе 

Штут гар це-Ге дэль фін ген у канц ла-

ге ры КІС. Там бы ло шмат ба ра каў 

на 30-40 ча ла век — з трох' ярус ны мі 

на ра мі і ад ным умы валь ні кам. Кож-

ны з ня воль ні каў атры маў драў ля ныя 

ка лод кі (на но гі) і па ла са тую ро бу з 

над пі сам ОST. Проз ві шчы-ім ёны ўсіх 

бы лі за не се ны ў спе цы яль ны жур нал, 

а лю дзям пры свое ны ну ма ры. У ма мы 

ён быў 1797, у мя не — 1798... Ка-

рыс тац ца сва і мі ім ёна мі ка тэ га рыч на 

за ба ра ня ла ся.

Ла гер быў аб не се ны ка лю чым дро-

там. На вы шках — уз бро е ныя ахоў-

ні кі. Мно гія з іх бы лі з за хоп ле ных 

тэ ры то рый Поль шчы, Укра і ны, Ра сіі 

і лю та ва лі ў ба ра ках ку ды горш, чым 

нем цы: вы служ ва лі ся, збі ва лі без дай 

пры чы ны...

А пра ца ва лі вяз ні на за вод зе, 

у дзве зме ны, па 12 га дзін. І гэ та — 

пас ля куб ка чор най ка вы без цук ру на 

сне дан не і чар па ка ба лан ды ў абед... 

Кож ную ра ні цу і ве чар на пля цы, у лю-

бое на двор'е, пра во дзі лі пе ра кліч ку, 

вы свят ля лі пры чы ны ад сут нас ці та го 

ці ін ша га ну ма ра (хво рых і па мер лых 

бы ло шмат). У вы ні ку вяз ні маг лі доў-

га ста яць пад даж джом ці сне гам, по-

тым — у мок рым адзен ні — па да лі 

спаць ці іш лі на ра бо ту.

— Ма ма рас каз ва ла, — зноў ус ту-

пае ў раз мо ву Інай да Пят роў на, — што 

по бач з за во дам за ка лю чым дро там 

тры ма лі па лон ных фран цу заў, па ля-

каў, юга сла ваў. Ім бы ло тро хі ляг чэй, 

бо пры хо дзі ла хай не вя лі кая, але ж 

гу ма ні тар ная да па мо га па лі ніі Чыр во-

на га Кры жа... На шых ва ен на па лон ных 

тры ма лі асоб на і — лі та раль на — ма-

ры лі го ла дам. Адзін з ня воль ні каў, ка лі 

іх пе ра га ня лі ў ін шае мес ца, па цяг нуў-

ся, каб са рваць грон ку ві на гра ду... Яго 

пра шы лі аў та мат най чар гой і па кі ну лі 

ві сець на ага ро джы.

— Ва шу ма му як ця жар ную, маг-

чы ма, вы зва ля лі ад цяж кай пра цы? — 

пы таю Інай ду Пят роў ну.

— Не, што вы! Яна ўкал ва ла на-

роў ні з ін шы мі! І гэ та яшчэ ні чо га, бо 

яе га ня лі на за вод і ка лі на ра дзі ла... 

Я ж, маленечкая, за ста ва ла ся ў ба-

ра ку ад на, без до гля ду, і ма ма вель-

мі ба я ла ся, што ка лі бу ду пла каць, то 

мя не прос та за б'юць... На шчас це, я 

бы ла спа кой ная: ні ко му не пе ра шка-

джа ла. Тым не менш ма му не па кі да ла 

тры во га, і яна ней кім чы нам пра нік ла ў 

ка бі нет да на чаль ні ка канц ла ге ра (што 

вяз ням ка тэ га рыч на за ба ра ня ла ся), 

па пра сі ла па кі нуць яе пры бі раль шчы-

цай тэ ры то рыі. Як ні дзіў на, той пай-

шоў на су страч, і ма ма по тым ма лі ла ся 

за яго нае доб рае сэр ца.

— А як атры ма ла ся, што ро ды ў яе 

пры ма ла фрау?

— Ма ма ка за ла, што ў ла гер ін шым 

ра зам пры хо дзі лі мес ці чы, каб з лі ку 

вяз няў вы браць са бе парабкаў, па моч-

ні каў па гас па дар цы. У ма мы быў вя лі кі 

жы вот, але тая нем ка ўзя ла яе ў свой 

дом. Маг чы ма, з чыс та пра фе сій на га 

ін та рэ су (фрау бы ла ўрач-гі не ко лаг), 

маг чы ма, з чыс та жа но чай са лі дар-

нас ці аль бо і спа га ды, бо по тым тая ж 

нем ка за бяс печ ва ла ма му пя люш ка мі і, 

на нач ад праў ля ю чы ў ла гер, пры вяз ва-

ла ёй пад па хі што-ні што з пра дук таў... 

Тым са мым, як і на чаль нік ла ге ра, яна 

ры зы ка ва ла сва ім жыц цём.

До ма і са ло ма ядо ма...
Вяз няў канц ла ге ра КІС вы зва лі лі 

аме ры кан цы. Яны пра па ноў ва лі ім 

па ся ліц ца ў Шта тах аль бо ў ней кай 

ін шай кра і не, га лоў нае — не вяр тац-

ца ў сваю, бо там раз ру ха і го лад. Але 

Пры луц кія, як і аб са лют ная боль шасць 

гра ма дзян бы ло га Са вец ка га Са ю за, 

ве ры лі, што до ма і са ло ма ядо ма, а чу-

жы на і ёсць чу жы на...

Ка лі б яны ве да лі, што іх ча кае на 

ра дзі ме, то ні ко лі не вяр ну лі ся б. Іх, 

уча раш ніх ня воль ні каў, пры вез лі ў Ма-

зыр, а да лей (ча сам за сот ні кі ла мет-

раў) кож ны да бі раў ся як мог, пры чым 

на спа га ду зу сім не раз ліч ваў. Хут чэй, 

на ад ва рот: іх су стра ка лі ва ро жа, бо 

яны, маў ляў, «пра ца ва лі на нем цаў».

У Жыт ка ві чах, ад куль вы во зі лі ў 

ла гер, Пры луц кім ад мо ві лі ў пра піс-

цы. Учац вя рых (ста рая хво рая ма ці, 

дзве сяст ры і ма лень кае дзі ця) яны 

прай шлі яшчэ 30 кі ла мет раў да свай-

го па пя лі шча. Ні бліз кіх, ні род ных, ні 

жыт ла, ні ра бо ты там не бы ло, ула ды 

ад вяр ну лі ся...

— Мая ма ма, — ка жа Інай да Пят-

роў на, — пра жы ла доў гае і цяж кае 

жыц цё, па мер ла ле тась у ня поў ныя 

96 га доў. Яна бы ла вель мі моц ная 

жан чы на, уме ла і ра бі ла ўсё: са ма па-

бу да ва ла зям лян ку з печ кай, у якой 

жы лі аж во сем га доў, по тым — ха цін-

ку. Се я ла, жа ла, шы ла, тка ла, да па-

ма га ла ўсім: ка лі яна кла ла ся спаць, 

я ні ко лі не ба чы ла.

...Удзяч ная ёй дач ка, скон чы ла шко-

лу ра бо чай мо ла дзі, атры ма ла спе цы-

яль насць, вый шла за муж, на ра дзі ла 

двух дзя цей, пра ца ва ла. У 2008 го дзе 

па за пра шэн ні цар коў най аб шчы ны 

на ве да ла Гер ма нію, вы сту па ла пе рад 

на ву чэн ца мі школ і ка ле джаў.

Адзін з хлоп цаў та ды спы таў: як 

пас ля ўся го пе ра жы та га бы лыя вяз-

ні ста вяц ца да нем цаў як на цыі? Яна 

ска за ла: што бы ло, тое бы ло і сыш ло ў 

гіс то рыю, якую трэ ба ве даць і пом ніць. 

Што да бе ла ру саў, то ў іх ня ма ня на-

віс ці да ня мец кай на цыі: так, у Гер ма ніі 

бы лі фа шыс ты, ад нак бы лі і спа гад-

лі выя, чу лыя лю дзі. Як і ў Бе ла ру сі: 

ха па ла па тры ё таў, але ж су стра ка лі ся 

і здрад ні кі... Га лоў нае ця пер — жыць у 

мі ры, да па ма гаць ад но ад на му, сяб ра-

ваць: не да пус каць, каб жа хі мі ну лай 

вай ны паў та ры лі ся.

Ула дзі мір ПЕР НІ КАЎ.

Фо та Дзміт рыя ЧАР НЯЎ СКА ГА.

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.

Ча ла век — ча ла ве куЧа ла век — ча ла ве ку

УС ПОМ НІМ МЫ — 
УС ПОМ НЯЦЬ НАС

За сваё жыц цё я пра чы таў мност ва кніг. Люб лю мас-

тац кія, да ку мен таль ныя, на ву ко выя і — асоб ным рад-

ком — «Па мяць», гіс та рыч ную хро ні ку, у якой звыш 

150 та моў.

Чым яны важ ныя? Тым, што ство ра ны на асно ве да ку-

мен таў з дзяр жаў ных і аса біс тых ар хі ваў, на ву ко вых да сле-

да ван няў, пуб лі ка цый, ус па мі наў удзель ні каў і све дак шмат-

лі кіх па дзей, што ад бы ва лі ся ў жыц ці бе ла ру саў, тым, што 

да збо ру і пад рых тоў кі ма тэ ры я лаў пры чы ні лі ся мяс цо выя 

края знаў цы, ра бот ні кі ар хі ваў, біб лі я тэк, му зе яў, су пра цоў-

ні кі са вец кіх ор га наў, жур на ліс ты, на ву коў цы, рэ дак та ры.

Вель мі важ на, што ў хро ні ках па да дзе ны проз ві шчы за гі-

ну лых: фран та ві коў, пар ты зан, пад поль шчы каў, мір ных гра-

ма дзян — ах вяр фа шысц ка га тэ ро ру. Там жа — спі сы во і наў 

Чыр во най Ар міі, па ха ва ных на тэ ры то рыі ра ё наў, звест кі 

пра тых, хто па цяр пеў ад рэ прэ сій, за гі нуў у Аф га ні ста не. 

Ёсць у кні гах і ма тэ ры я лы пра сла ву тых зем ля коў — ге ро яў 

пра цы, пісь мен ні каў, дзея чаў куль ту ры, на ву коў цаў...

Што важ на, гэ ты пра ект па ста ян на на тхняе су час ных 

да след чы каў на да лей шыя по шу кі, бо ад кры ва юц ца не ка лі 

за кры тыя ар хіў ныя спра вы, з'яў ля юц ца но выя звест кі, да-

сле да ван ні і, ад па вед на, но выя ім ёны.

...Ка жуць, што вер ная і дзейс ная па мяць па двой вае жыц-

цё. Хо чац ца, каб на шы на шчад кі кі ра ва лі ся гэ ты мі сло ва мі, 

каб звяр та лі ся да вы дан няў хро ні кі.

Кан стан цін Кар ня люк, края зна вец,

г. Ві цебск.

Вест кі з мес цаўВест кі з мес цаў

КАБ АД ЧУ ВАЦЬ СЯ БЕ 
БЕ ЛА РУ СА МІ...

У на шай шко ле ад бы ло ся са праўд нае свя та пры-

го жа га пісь мен ства, на якое за ві таў вы дат ны па эт, 

эсэ іст, пе ра клад чык, да след чык бе ла рус кай лі та-

ра ту ры, ды яшчэ і зям ляк (ро дам з Зэ львен шчы ны) 

Мі хась Скоб ла.

Сваё вы ступ лен не пе рад стар ша клас ні ка мі госць па чаў з 

за хап лен ня ве ліч ны мі асо ба мі, якіх даў су свет най куль ту ры 

бе ла рус кі на род, — з на шых Ва сі ля Бы ка ва, Мак сі ма Баг-

да но ві ча. А да лей — за гу ча лі вер шы, і трэ ба бы ло ба чыць, 

як за іск ры лі ся да пыт лі выя во чы пад лет каў ад іх ха раст ва 

і ме ла дыч нас ці, ад муд рас ці прос тых слоў, пра сяк ну тых 

лю боўю да род на га краю, да ма тух ны-зям лі... 

По тым стар ша клас ні кі са мі пад час гуль ні «Нё ман ня бес-

ны» па спра ба ва лі шу каць ад ка зы на праб лем ныя пы тан ні, 

ана лі за ваць і та кім чы нам па глыб ляць свае ве ды не толь кі 

па бе ла рус кай лі та ра ту ры, але і па гіс то рыі, геа гра фіі. Вя-

лі кую ці ка васць слу ха чоў вы клі ка ла і прэ зен та цыя ан та ло гіі 

«Га ла сы з-за не ба краю» — з пе ра кла да мі з 50 моў све ту, 

658 аў та раў, 198 пе ра клад чы каў...

На пры кан цы дыя ло гу Мі хась Скоб ла за клі каў пад лет-

каў лю біць свой край, у лю бым кут ку све ту ад чу ваць ся бе 

бе ла ру са мі і, вя до ма ж, быць вар ты мі гэ та га га на ро ва га 

зван ня.

Ва лян ці на Ят коў ская, Тац ця на Грэц кая, 

на стаў ні цы бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры СШ № 22, 

г. Грод на.

Вус на мі дзі ця ці...Вус на мі дзі ця ці...

НО ВАЯ ДА РО ГА 
ДА КІ Е ВА

Пом ніць ім ёны свае
І не сцер ці з па мя ці ліч бы

Інай да Пят роў на СА ЎЧЫЦ.

Вя зень канц ла ге ра Еф ра сін ня Фро лаў на 
ПРЫ ЛУЦ КАЯ. 1944 год.

...Ці ка вая ра бо та ў пе да-

го гаў. Вя ду вось гур ток 

па рус кай мо ве і лі та-

ра ту ры — як пра ві ла, 

у фор ме дыя ло гаў. За-

гад ваю за гад ку: «По лон 

хле вец бе лых овец». 

Ад гад ку (рот і зу бы) не 

ве дае ні хто. Пад каз ваю, 

што гэ та ёсць амаль у 

кож на га ча ла ве ка.

— Ма біль нік! — ра дас на 

вы гук вае Мак сім.

На ступ ны за ня так пры-

све ча ны жы вой пры ро дзе, 

наз вам пту шак, рыб, звя-

роў... Пы та ю ся:

— Дзе ці, хто та кі са зан?

Да нік:

— Су пер ге рой!..

Ці ка ва атры ма ла ся і з вя-

до май пры каз кай: на дош-

цы я на пі саў: «... до Киева 

до ве дёт» і па пра сіў дзя цей 

за мест шмат кроп'я ўста віць 

сло ва, гэ та зна чыць, ад ка-

заць на пы тан не: што ж да-

вя дзе да гэ та га го ра да?

Вуч ні ста лі ду маць, пе ра-

бі раць са мыя роз ныя ва ры-

ян ты, але ўсё бы ло не тое... 

Пад каз ваю ім:

— Пер шая лі та ра я...

І... 

Ні ко лі б не ду маў, што ад 

вяс ко ва га дру гак лас ні ка па-

чую ў ад каз: 

— «Ян дэкс»!

А яно ж і са праў ды — сён-

ня гэ тая сіс тэ ма по шу ку да-

вя дзе не толь кі да Кі е ва, але 

і да Ан тарк ты ды...

Так што но выя ча сы — но-

выя па ве вы. І гэ та не толь кі пра 

да рос лых, але і пра дзя цей.

Мак сім Шас та коў,

г. Го мель.

Лю дзі і лё сыЛю дзі і лё сы


