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Най леп шы спо саб су праць ста яць фаль сі фі ка цыі — праў-

дзі ва па да ваць гіс то рыю на пад ста ве рэ аль ных да ку мен таў 

ва ен на га ча су, упэў не ны бе ла рус кія ву чо ныя. Ра зам з ра сій-

скі мі ка ле га мі яны пад рых та ва лі трох том нік «Кра і на ў аг ні», 

які рас каз вае пра ба раць бу са вец ка га на ро да з ня мец ка-фа-

шысц кі мі за хоп ні ка мі ў 1941—1945 га дах. Кож ны том скла-

да ец ца з дзвюх кніг. Гэ тае вы дан не ўсе ба ко ва і аб' ек тыў на 

асвят ляе ва ен ныя па дзеі, па каз вае ма ла вя до мыя ста рон кі 

гіс то рыі: сю ды ўвай шлі як на дру ка ва ныя да ку мен ты з фун-

да мен таль ных прац, так і ра ней не да ступ ныя да след чы кам 

ар хіў ныя ма тэ ры я лы. Дзя ку ю чы гэ тым кні гам мож на да ве-

дац ца ў тым лі ку і пра вы зва лен не Бе ла ру сі.

А праў да дзе?
Час та лю дзі, якія глы бо ка не зай ма юц ца гіс то ры яй, па чы на юць 

раз ва жаць пра яе і па да юць усё так, як ім ба чыц ца. Ча сам ма юць 

мес цы і пе ра боль шан ні, ка лі асоб ныя па дзеі рас піс ва юц ца як знач-

ныя да сяг нен ні, хоць на са мрэч у ча сы Дру гой су свет най вай ны не 

ады гра лі знач най ро лі. На прык лад, у сту дзе ні 1943 го да поль скія 

пар ты за ны зра бі лі на пад на тур му ў Пін ску, каб вы зва ліць двух 

сва іх та ва ры шаў. Ка лі нем цам ста ла вя до ма, што гэ та поль ская 

ак цыя, у Пін ску бы ло арыш та ва на і рас стра ля на 30 ча ла век — бе-

ла рус кая ін тэ лі ген цыя з поль скі мі проз ві шча мі. Ці са праў ды ўчы нак 

пар ты за наў, які ў роз ных кры ні цах ін фар ма цыі па да ец ца як подз віг, 

быў апраў да ны — пы тан не.

— Фаль сі фі ка цыі гіс то рыі па ча лі ся, ка лі да ку мен ты, ма тэ ры я лы 

бы лі за кры тыя, — раз ва жае за гад чык ад дзе ла ва ен най гіс то рыі 

Бе ла ру сі Ін сты ту та гіс то рыі На цы я наль най ака дэ міі на вук Аляк-

сей ЛІТ ВІН. — Пуб лі ка ва лі ся ўспа мі ны ня мец кіх ге не ра лаў. Яны 

пе ра кла да лі ся, неш та вы ры ва ла ся з кан тэкс ту і трап ля ла на ста-

рон кі на шых вы дан няў. Мно гія лі чы лі, што та кая ін фар ма цыя і ёсць 

праў да, а гэ та не зу сім так. Ус па мі ны пі са лі і са вец кія во е на чаль ні-

кі, але трэ ба ўліч ваць, што не заў сё ды яны маг лі вы ка зац ца, бо 

іс на ва ла цэн зу ра.

Ад на з вер сій, якую ў све це спра бу юць на вя заць, — быц цам 

дзе ян ні за ход ніх са юз ні каў бы лі вы ра шаль ны мі для пе ра мо гі над 

на цысц кай Гер ма ні яй. Да сле да ван ні ж, пра ве дзе ныя на шы мі ву чо-

ны мі, яск ра ва дэ ман стру юць, што ка рэн ны пе ра лом ад быў ся ме-

на ві та на тэ ры то рыі Са вец ка га Са ю за пад Ста лін гра дам, пад Кур-

скам.

Як пад ма ну лі во ра га
На жаль, у све це не да стат ко ва ўва гі ад да ец ца па дзе ям, якія ў 

гіс то рыі Дру гой су свет най вай ны бы лі ад зна ча ны як ка рэн ны пе-

ра лом. Пас ля пе ра мо гі ў біт ве пад Ста лін гра дам Чыр во ная Ар мія 

пе рай шла ў на ступ лен не. Бы ла ўзя та ў па лон вя лі кая коль касць 

ня мец кіх сал дат і афі цэ раў, у тым лі ку ка ман ду ю чы фельд мар шал 

фон Паў люс (та кое зван не Гіт лер на даў яму, ка лі ар мія ўжо бы ла 

ў акру жэн ні, бо па тра ды цыі ня мец кія фельд мар ша лы ні ко лі ў па лон 

не зда ва лі ся). Пас ля біт вы на Кур скай ду зе па ча ло ся пе ра мож нае 

шэс це Чыр во най Ар міі ў 1943 го дзе. І ад на з са мых вя до мых па дзей 

та го ча су — се рыя біт ваў за Дняп ро.

— Пе рад вяр хоў ным ка ман да ван нем, пе рад са вец кім кі раў ніц-

твам паў ста ла за да ча вы ка рыс таць тыя маг чы мас ці, якія з'я ві лі ся 

ў вы ні ку пе ра мо гі пад Кур скам, для та го каб да сяг нуць най боль-

ша га эфек ту ме на ві та ў 1943 го дзе. Ка лі мы па гля дзім на кар ту 

Са вец ка га Са ю за ў той час, то са мы бліз кі шлях, які трэ ба бы ло 

вы ка рыс таць, — гэ та ўдар у на прам ку Мін ска. Але са вец кае ва ен-

нае кі раў ніц тва зра бі ла па-ін ша му. На пра мак га лоў на га ўда ру быў 

ад Кур ска ў бок Дан ба са, пла на ва ла ся вы гнаць нем цаў з тэ ры то рыі 

Са вец ка га Са ю за на пра вы бок Дняп ра, — рас каз вае Аляк сей Літ-

він.

Для та го каб сха ваць на пра мак га лоў на га ўда ру, са вец кае кі-

раў ніц тва пры ня ло цэ лы шэ раг за ха даў. Каб за блы таць во ра га, 

трэ ба бы ло ўпэў ніць яго, што асноў ныя дзе ян ні бу дуць ад бы вац ца 

ў Бе ла ру сі (так зва ная Сма лен ская апе ра цыя). Упер шы ню ў гіс то-

рыі Ста лін пры ехаў на За ход ні фронт, быц цам бы ў вя ліз най та ям-

ні цы па бы ваў на Ка лі нін скім фрон це і з'е хаў. Тым са мым быў да-

дзе ны ім пульс для ня мец кай раз вед кі, за меж ных спец служ баў, што 

тут вы ра ша ец ца са мае важ нае. Вой скі За ход ня га фрон ту па він ны 

бы лі зра біць усё, каб не даць маг чы мас ці нем цам пе ра кі нуць сі лы 

і срод кі ту ды, дзе ра ша ла ся га лоў ная за да ча...

У 1943 го дзе быў пра ве дзе ны цэ лы шэ раг апе ра цый па вы гнан-

ні нем цаў на пра вы бок Дняп ра. Ка ля 700 во і наў Чыр во най Ар міі 

за фар сі ра ван не Дняп ра на тэ ры то рыі Бе ла ру сі атры ма лі зван не 

Ге роя Са вец ка га Са ю за.

У кан цы ве рас ня 1943 го да быў вы зва ле ны пер шы ра ён ны цэнтр 

Ка ма рын, але ў той час пра гэ та не па ве дам ля ла ся ў звод ках Са ў-

ін фарм бю ро і на огул пра та кі факт доў га не бы ло вя до ма шы ро кай 

гра мад скас ці.

Ра ней тыя па дзеі, якія ад бы ва лі ся ў 1943—1944 га дах на тэ ры-

то рыі Бе ла ру сі, у роз ных кры ні цах за кра на лі ся вель мі ма ла і па вяр-

хоў на. Ха ця для на шай зям лі гэ ты час вы даў ся «га ра чым». Вы зва-

лен не Бе ла ру сі па ча ло ся пад час трох апе ра цый: Чар ні гаў ска-Пры-

пяц кай, Бран скай і Сма лен скай. На тэ ры то рыі Ві цеб шчы ны бы ло 

пра ве дзе на больш за дзе сяць апе ра цый, а пра су нуц ца ўда ло ся 

толь кі на не каль кі дзя сят каў кі ла мет раў. «Кож ны кі ла метр ру ху 

на пе рад да ся гаў ся вя лі кі мі на ма ган ня мі для вой скаў Чыр во най 

Ар міі, на се ле ныя пунк ты за адзін дзень маг лі пе ра хо дзіць па тры-

ча ты ры ра зы з рук у ру кі», — рас каз вае вя ду чы на ву ко вы су пра-

цоў нік ад дзе ла ва ен най гіс то рыі Бе ла ру сі Ін сты ту та гіс то рыі 

НАН Ана толь КРЫ ВА РОТ. — У вы гнан ні во ра га з ус ход ніх ра ё наў 

Го мель шчы ны і Ма гі лёў шчы ны ак тыў ны ўдзел пры ма лі пар ты зан-

скія фар мі ра ван ні. З на блі жэн нем Чыр во най Ар міі да ме жаў Бе ла-

ру сі дзя сят кі пар ты зан скіх бры гад, пал коў, асоб ных атра даў апы-

ну лі ся ў пры фран та вой па ла се. У якас ці га лоў ных за дач пе рад імі 

бы лі па стаў ле ны на ступ ныя: зры ваць ар га ні за ва нае ад ступ лен не 

вой скаў пра ціў ні ка, узяць пад кант роль вод ныя ру бя жы (най перш 

пе ра пра ву це раз Сож) і ін шыя ка му ні ка цыі і, ка неш не, ра та ваць 

жы ха роў Бе ла ру сі ад зго ну ў Гер ма нію і на се ле ныя пунк ты ад спа-

лен ня (у нем цаў бы лі пад рых та ва ны спе цы яль ныя гру пы, за да чай 

якіх бы ло па ліць на се ле ныя пунк ты пры ад ступ лен ні). На прык лад, 

1-я Го мель ская пар ты зан ская бры га да вы ра та ва ла ў той час ад 

спа лен ня 50 вё сак.

Бе ла рус кія сы ны
Ад на з асаб лі вас цяў но ва га да сле да ван ня яшчэ і ў тым, што ў 

ім па ка за ны ўнё сак бе ла рус ка га на ро да (роз ных груп — ге не ра лаў, 

ка ман ду ю чых ар мі я мі, фран та мі, ды ві зі я мі, Ге ро яў Са вец ка га 

Са ю за).

На тэ ры то рыі на шай рэс пуб лі кі іс на ваў са праўд ны рух су пра ціў-

лен ня, які скла даў ся з пар ты за наў і пад поль шчы каў. Мож на зга даць 

і пра па сіў нае су пра ціў лен не на сель ніц тва, якое не вы кон ва ла за-

га даў аку па цый ных улад. І мы па він ны гэ тым га на рыц ца.

Але яшчэ трэ ба знай сці ад ка зы на мно гія пы тан ні. Коль кі лю дзей 

за гі ну ла ў пар ты зан скіх атра дах, коль кі бы ло зні шча на нем ца мі 

яў рэй ска га на сель ніц тва і мір ных жы ха роў, коль кі бы ло за бі та сал-

дат і афі цэ раў?

— Мы не ве да ем паў та ра міль ё на проз ві шчаў лю дзей, якія ля-

жаць у на шай зям лі. Так не па він на быць! — за ўва жае Аляк сей 

Мі хай ла віч. — Но выя маг чы мас ці (аліч боў ван не ма тэ ры я лаў) па-

спры я юць та му, што на ша гіс то рыя праз 5—10 га доў бу дзе вы гля-

даць па-ін ша му.

Мы па він ны гіс то рыю пер са ні фі ка ваць, ве даць, хто быў ка ман-

дзі рам ды ві зіі ці пал ка, ча му ён лёг на амб ра зу ру, што ста я ла пе рад 

гэ тым.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

«Ві таю, ша ноў ныя! 

Ха чу спы таць пе рад 

Верб ні цай: які сэнс 

уклад ва ла ў асвя чо ныя 

га лін кі вяр бы на род ная 

тра ды цыя?»

Тац ця на Лен гі но віч, 

Грод на.

У хрыс ці ян стве Верб ная 

(Паль ма вая) ня дзе ля мае ста-

тус най вя лік ша га свя та, у сэн-

се яко га за кла дзе на еван гель-

ская па дзея — уезд Хрыс та ў 

Іе ру са лім, ка лі на сель ні кі го ра-

да ві та лі яго паль ма вы мі га лін-

ка мі. 

За мест паль ма вых га лі нак 

сла вя не, у тым лі ку і бе ла ру сы, 

вы ка рыс тоў ва юць у сва іх аб ра-

дах вяр бу. У на род най куль ту-

ры ўсход ніх і за ход ніх сла вян 

гэ та дрэ ва ста ла сім ва лам хут-

ка га рос ту, жыц ця, якое на бі-

рае моц урад лі вас ці, доб ра га 

зда роўя. Да ма ла дой вяр бы 

ста ві лі ся як да ка рыс на га і свя-

шчэн на га дрэ ва: га лін кі ма ла-

дой вяр бы нес лі ў храм, каб 

асвя ціць, за тым пры но сі лі да-

до му і вы кон ва лі з імі шэ раг 

ры ту аль ных дзе ян няў, якія сім-

ва лі за ва лі ад ра джэн не (ці за-

ра джэн не) но ва га жыц цё ва га 

цык ла, но ва га зда роўя і ўра-

джаю.

Га лін кі вяр бы рых та ва лі за-

га дзя: іх вы ра за лі з кус тоў, 

што рас лі па аба пал рэк і ба-

лот, пры но сі лі да ха ты. Звяз ва-

лі ў пуч кі па не каль кі штук і 

ўпры гож ва лі кве тач ка мі з ка-

ля ро вай па пе ры або на ват 

квет ка мі, спе цы яль на на рых-

та ва ны мі і за су ша ны мі з ле та, 

а так са ма роз на ка ля ро вы мі 

стуж ка мі. У не ка то рых рэ гі ё-

нах у гэ ты «бу кет» да баў ля лі 

га лін ку яд лоў цу. Эт ног ра фа мі 

бы лі за фік са ва ны звест кі, што 

яшчэ ў па чат ку ХІХ ст. у Гро-

дзен скай гу бер ні ў царк ву для 

асвя чэн ня пры во зі лі на ват вя-

лі кую вяр бу ра зам з ка рэн нем. 

Пас ля за кан чэн ня на ба жэн-

ства яе га лін кі ла ма лі і раз но-

сі лі па ха тах.

Той, хто пры но сіў да до му 

асвя чо ныя га лін кі, злёг ку сцё-

баў імі ўсіх да ма чад цаў, перш 

за ўсё дзе так, і пры га вор ваў:

Не я б'ю, вяр ба б'е,

За ты дзень — Вя лік дзень,

Будзь зда роў, як ва да,

А рас ці, як вяр ба!

Будзь зда роў на ўвесь год!

Ста рыя лю дзі лі чы лі са мым 

вя лі кім гра хом зна хо дзіц ца ў 

ха це ў той час, ка лі ў цэрк вах 

асвя ча юць га лін кі вяр бы. Та му 

тых, хто па роз ных пры чы нах (а 

час цей за ўсё па хва ро бе) не 

мог быць у гэ ты мо мант у хра-

ме, сцё ба лі яшчэ мац ней, каб 

пра гнаць сон, не ма чы, па спры-

яць уда чы і даб ра бы ту ў на ступ-

ным го дзе.

На шы прод кі ве ры лі, што 

асвя чо ная вяр ба да па ма гае 

пе ра сце раг чы і свой скую жы-

вё лу ад «ура зу» і хва роб. 

Прак тыч на ўсё жы вое на пад-

вор ку па він на бы ло быць «па-

бі та»: ка ро вы, конь, вол, ко зы, 

а так са ма ка ло ды з пчо ла мі. 

По тым гас па дар ішоў у сад і 

так са ма трой чы сцё баў там 

кож нае пла да нос нае дрэ ва, 

тое ж са мае ад бы ва ла ся ў ага-

ро дзе і на ні ве (з ні вы га лін кі 

не нес лі ся да до му, а ўты ка лі ся 

ў зям лю на мес цы).

Пас ля та го як вы кон ва лі ся 

ўсе не аб ход ныя ахоў на-ма гіч-

ныя дзе ян ні, част ку асвя чо ных 

га лі нак ха ва лі за баж ні цу — у 

па чэс ны кут, част ку ўты ка лі ў 

сце ны ці пад стра ху ўсіх па бу-

доў. Там яны бу дуць за хоў вац-

ца на пра ця гу го да — да на-

ступ най Верб ні цы. Га лін кі вяр-

бы лі чы лі ад ным з са мых на-

дзей ных срод каў, каб збе раг-

чы ха ту ад па жа ру, уда ру ма-

лан кі, па вод кі, а яе на сель ні каў 

— ад лі хіх лю дзей і «бла гіх» 

ва чэй.

Га лін кі за хоў ва лі да на ступ-

най Верб ні цы. І пас ля та го як 

асвя ча лі но выя, ста рыя на-

заўт ра спаль ва лі ў пе чы (у 

мно гіх мес цах га лін кі спаль ва-

лі ў пе рад свя точ ную су бо ту). 

Пры чым по пел аба вяз ко ва збі-

ра лі і рас сы па лі па град ках 

(там, дзе не сту пае на га ка ро-

вы ці ка ня). З вус наў у вус ны 

пе ра да ва ла ся чут ка пра тое, 

што на тых гра дах, дзе быў 

рас сы па ны по пел ад асвя чо-

ных вер ба чак, пры лю бых умо-

вах і на двор'і заў сё ды ро дзяць 

доб рыя агур кі.

Ак са на КА ТО ВІЧ, 

Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні аб 

ка ра нях і пры ста са ва нас ці да 

су час на га жыц ця ка лян дар ных 

і ся мей на-по бы та вых на род-

ных тра ды цый і аб ра даў на 

паш то вы або элект рон ны ад-

рас рэ дак цыі з па зна кай «Пра 

ра дзін нае».

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

У ЧЫМ СІ ЛА 
ГА ЛІ НАК 

АСВЯ ЧО НАЙ ВЯР БЫ?

Чым да лей ад нас кро ва пра-

літ ныя га ды Вя лі кай Ай чын-

най вай ны, тым з боль шай 

удзяч нас цю мы ўспа мі на ем 

сва іх дзя доў і пра дзе даў. На-

пэў на, та му да гэ туль ад чу ва-

ец ца па чуц цё ві ны пе рад імі: 

ма ла доб рых слоў ска за лі, 

ма ла ака за лі па ва гі, ма ла па-

да ры лі цяп ла і лю бо ві. Аднак 

ад куль гэ тыя эмо цыі і слё зы 

на ва чах, ка лі мы га во рым пра 

фран та ві коў. Іх ім ёны жы вуць 

у на шай па мя ці, на звах ву ліц, 

пом ні ках. Але па ва гі ні ко лі 

шмат не бы вае. Сён няш няя 

гіс то рыя як раз пра та ко га ча-

ла ве ка. Наш ге рой — Сал дат 

з вя лі кай лі та ры. Зна ём це ся, гвар дыі стар-

шы на Анд ро ній Мі шу рэн ка, поў ны ка ва лер 

ор дэ на Сла вы.

На гэ та імя Яў ген Бал бе раў, га лоў ны за ха-

валь нік фон даў Му зея гіс то рыі Ма гі лё ва, а па 

су мя шчаль ніц тве яшчэ і по шу ка вік «ВІК КРУ», 

на тра піў вы пад ко ва. Але, як спра вяд лі ва за ўва-

жае ён, ні чо га вы пад ко ва га не бы вае. У эн цык-

ла пе дыч ным да вед ні ку «Ма гі лёў» 1990 го да вы-

дан ня знай шла ся не вя ліч кая нататка, дзе па ве-

дам ля ла ся, што на га рад скіх мо гіл ках па ву лі цы 

Ан гар скай ёсць ма гі ла поў на га ка ва ле ра ор дэ на

Сла вы. Пра чы таў і здзі віў ся: ча му так сціп ла? 

У той жа дзень ра зам з та ва ры шам па ехаў на мес -

ца, каб сва і мі ва ча мі па ба чыць мес ца спа чы ну 

та го ге роя. Яно ж пад ка за ла, як вый сці на сва я-

коў. Па проз ві шчы яго дач кі, якая бы ла па ха ва на 

по бач, атры ма ла ся знай сці ў Ма гі лё ве ўнуч ку 

сал да та.

— Ча му гэ та важ на і ча му за ча пі ла? — пе-

ра пыт вае мя не Яў ген. — Гэ та ж на ша гіс то рыя, 

тое, на чым вы хоў ва ец ца мо ладзь, на ша пад-

рас та ю чае па ка лен не. Поў ны ка ва лер ор дэ на 

Сла вы ад па вя дае Ге рою Са вец ка га Са ю за. І 

ўсе тыя эпі зо ды з бія гра фіі, якія атры ма ла ся 

знай сці, па цвяр джа юць, што гэ та быў вель мі 

муж ны ча ла век. У яго жыц ці бы ло шмат вы пра-

ба ван няў. На ра дзіў ся ён у вёс цы Пад бя рэз зе 

Крас нін ска га ра ё на Сма лен скай воб лас ці, ра на 

за стаў ся без ма ці, по тым лёс за кі нуў у Пет ра-

град, ад туль ён доб ра ах вот ні кам пай шоў на 

Пер шую су свет ную вай ну, по тым пра ца ваў у 

Сі бі ры, па куль не па ча ла ся Вя лі кая Ай чын ная 

вай на. Ад туль пры зы ваў ся на фронт і да кан ца 

вай ны быў на пе ра да вой у якас ці на вод чы ка-

ар ты ле рыс та 173-й страл ко вай ды ві зіі, якая ў 

са ка ві ку 43-га ста ла 77-й гвар дзей скай. За 

свае подз ві гі атры маў усе сту пе-

ні ор дэ на Сла вы — са май га на-

ро вай уз на га ро ды той вай ны. 

Пер шы ор дэн, да рэ чы, яму да лі 

за ге ра іч ныя дзе ян ні пад час ба ёў 

на бе ла рус кай зям лі. На па ды хо-

дах да Ка лін ка віч ён пра мой на-

вод кай зні шчыў два аг ня выя 

пунк ты, пад біў ва ро жую гар ма ту 

і зні шчыў ка ля 30 гіт ле раў цаў.

Пас ля вай ны вяр нуў ся да сям'і 

ў Сі бір, але апош нія пяць га доў 

жыц ця пра вёў у дач кі ў Ма гі лё ве. 

І мы лі чым, што аба вяз ко ва трэ ба 

ўша на ваць яго па мяць у на шым 

го ра дзе. Так, ён не ўра джэ нец гэ-

тых мяс цін, але жыц цё, на ват та кі 

ка рот кі пра ме жак звяз ваў яго з 

Ма гі лё вам. Бы ло б цу доў на ўста на віць па мят ную 

дош ку на до ме, дзе ён жыў. Каб па мяць пра яго 

за ха ва ла ся.

Пры ві тан не ад дзе да
Анд ро нія Мі шу рэн кі ня ма ў жы вых роў на со рак 

га доў. Да рэ чы, сё ле та спаў ня ец ца 120 га доў з 

мо ман ту яго на ра джэн ня. Зда ец ца, столь кі ча су 

прай шло, а вось ва ўнуч кі На тал лі Пад гла за вай, 

ка лі яна рас каз вае пра свай го дзе да, го лас і за-

раз дры жыць і на ва роч ва юц ца слё зы. Асаб лі ва, 

ка лі яна рас каз вае пра ме ма ры яль ны комп лекс, 

які ня даў на ад крыў ся ў га рад скім па сёл ку Крас-

ны на Сма лен шчы не. Там з'я ві ла ся алея з бюс-

та мі 11 Ге ро яў Са вец ка га Са ю за, адзін з якіх яе 

дзед — поў ны ка ва лер ор дэ на Сла вы. Ту тэй шая 

зям ля ўся па літ ая кры вёю, тут ля жаць ты ся чы 

сал дат.

— Ка лі я атры ма ла тое за пра шэн не, мне па-

да ло ся, што гэ ты ліст з та го све ту, — ка жа На тал-

ля Фір санць еў на.— Чы таю, а там: па ва жа ная Аль-

бі на Анд рэ еў на, за пра ша ем Вас на ад крыц цё ме-

ма ры яль на га комп лек су. Аль бі на Анд рэ еў на —

гэ та мая ма ці, яна ўжо па мер ла, я гля джу на яе 

імя і ў мя не з ва чэй ця куць слё зы. Быц цам дзед 

за пра шае яе на ад крыц цё ме ма ры я ла. І я еду. 

Пры еха ла, іду па гэ тай алеі Ге ро яў, шу каю ва-

ча мі бюст дзе да, зна хо джу, ста наў лю ся на су-

праць і ледзь не ўго лас пла чу. Ней кі муж чы на 

па ды шоў, спы таў ся, што са мной, а я толь кі кі-

ваю на пом нік і ка жу: гэ та мой дзед. Ён по тым 

да па мог знай сці мяс цо вы му зей, дзе мя не ча-

ка лі. Там за хоў ва ец ца па мяць і пра май го дзе да, 

праў да, рэ чаў, звя за ных з яго жыц цём, вель мі 

ма ла. Але, ка лі я ўба чы ла там ліст, на пі са ны 

ру кой ма ці, з ва чэй зноў па лі лі ся слё зы. У па-

слан ні для му зея яна сціс ла апіс вае жыц цё свай-

го баць кі.

Вель мі пе ра жы ваю за тое, што шмат ма тэ ры я-

лаў ад да лі ней ка му су пра цоў ні ку Сма лен ска га ўні-

вер сі тэ та марк сіз му-ле ні ніз му, які іс на ваў у са вец-

кія га ды. Гэ ты ча ла век пры яз джаў да нас двой чы, 

збі раў ін фар ма цыю пра фран та ві коў. Дзед скру пу-

лёз на за піс ваў свае ўспа мі ны ў сшыт кі, іх бы ло 

ка ля дзесяці. У яго бы ла доб рая па мяць, і ён пад-

ра бяз на фік са ваў, у якіх ба я вых дзе ян нях пры маў

удзел, якія здзейс ніў подз ві гі, на ват вер шы пі саў. 

І мы ўсё гэ та ад да лі та му су пра цоў ні ку. Ні чо га са бе

не па кі ну лі. Ён ка заў, што збі ра ец ца на пі саць кні гу. 

Але ні я кай кні гі мы так і не ўба чы лі. Доб ра, што 

ро зу му ха пі ла не ад даць дзе да вы ўзна га ро ды. Усе 

тры ор дэ ны Сла вы, ор дэн скія кніж кі, га на ро вы га-

дзін нік, па дзя кі за ста лі ся ў сям'і.

На ад крыц ці ме ма ры я ла мне не ча ка на да лі 

сло ва. І я ска за ла пер шае, што прый шло на ро-

зум. Пра тое, што дзед быў звы чай ны ча ла век, 

як і ўсе, лю біў жан чын. Пра тое, як у яго на фрон-

це бы ла ка хан ка, з-за якой ба бу ля мая по тым 

доў га з ім не раз маў ля ла. Рас ка за ла пра тое, 

што ў май го дзе да не бы ло на не ка то рых паль-

цах цэ лых фа лан гаў, та му што іх ад бі ла на 

фрон це. І пра тое, як са ма за быў на лю біў ён усіх 

сва іх шас ця рых дзя цей, ні ко лі іх не ка раў, мог 

толь кі па гра зіць сва ім ад стрэ ле ным паль цам-

аб руб кам. Пра тое, як ён вель мі лю біў жыц цё і 

сва іх бліз кіх.

Са сва ёй жон кай Пра скоў яй Міт ра фа наў най 

Еле се ен ка вай Анд ро ній Афа нась е віч пра жыў 

усё жыц цё. Яна так са ма ро дам са Сма лен шчы-

ны. Ра зам з ёй па ехаў па ка раць сі бір скія пра-

сто ры, доў га жы лі ў ся ле Сот ні ка ва Крас на яр-

ска га ра ё на. Ад сюль у 1942 го дзе пай шоў на

фронт. На той мо мант яму бы ло больш за 

46 га доў. До ма яго за ста лі ся ча каць жон ка і шас-

цё ра дзя цей.

На по лі тан кі гру ка та лі...
У Ма гі лёў да сва ёй дач кі ве тэ ран пе ра ехаў, 

ка лі па мер ла жон ка. Унуч ка ўспа мі нае, што яна 

та ды як раз за кан чва ла шко лу.

— На ўсе свя ты мы ха дзі лі ра зам — іш лі з ім 

пад руч ку, як са мыя бліз кія сяб ры, — усмі ха ец ца 

яна. — Ка лі яго за пра ша лі на ме ра пры ем ствы па 

лі ніі рай ка ма пар тыі, ён заў сё ды па пя рэдж ваў, 

што прый дзе з унуч кай. І мне па кі да лі ў за ле 

мес ца ў пер шых ра дах, дзе ся дзе лі роз ныя кі раў-

ні кі. Усе свае пра мо вы за кан чваў з па дзя ка мі 

ка му ніс тыч най пар тыі і са вец кай ула дзе. Я пы-

та ла ся, на вош та ён так ро біць. А ён усмі хаў ся: 

усе так па тэ ле ві за ры ка жуць, і я так па ві нен 

ка заць.

У Сі бі ры ў яго за стаў ся ся бар, з якім яны вель-

мі час та раз маў ля лі па тэ ле фо не. А ў Ма гі лё ве 

га лоў ным яго та ва ры шам бы ла я. Дзе да аба вяз-

ко ва за пра ша лі на ўсе свя ты, але так, як яго 

ўша ноў ва лі ў тым жа Крас на яр ску, не бы ло. Там 

на ўез дзе ў го рад бы лі ўста ноў ле ны два парт рэ-

ты — яго і яшчэ ад на го Ге роя. А ў го ра дзе Канск 

Крас на яр ска га краю ёсць на ват ву лі ца яго імя.

За пом ні ла ся, як ён вы сту паў пе рад сту дэн та-

мі Ма гі лёў ска га пе дінс ты ту та. У яго спы та лі ся, 

які з ор дэ наў для яго быў са мы важ ны. Ён ка заў, 

што са мы цяж кі быў пер шы, а дру гі і трэ ці да лі ся 

ўжо кры ху ляг чэй.

На 9 мая заў сё ды ў нас до ма быў свя точ ны 

стол, у гос ці пры хо дзі лі два яго сы ны, якія так са-

ма жы лі ў Ма гі лё ве. Дзень Пе ра мо гі быў са мым 

важ ным для яго свя там. А лю бі мая яго пес ня пра 

вай ну бы ла: «На по лі тан кі гру ка та лі, сал да ты 

ішлі ў апош ні бой...» Сціп лы, ні ко лі ні на  што не 

скар дзіў ся, хоць пе ра нёс вель мі цяж кія ра нен ні

і ў яго час та ба ле лі ста рыя ра ны.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Імя сал да таІмя сал да та

«Ва джэн не Су лы» ў Го мель скім ра ё не пра-

вод зяць на дру гі дзень Вя лі ка дня. Сё ле та аб рад 

ад бу дзец ца 29 кра са ві ка. Пас ля Ве лі код най лі-

тур гіі ў Свя та-Ка ця ры нін скай царк ве вёс кі Га дзі-

ча ва жан чы ны і дзяў ча ты вы хо дзяць на скры жа-

ван не да рог ка ля хра ма і за вод зяць ста ра жыт-

ныя мяс цо выя ка ра го ды — «тан кі». Узяў шы ся 

пад ру кі, шэ ра га мі ідуць з пес няй «Як іш ла Су-

ла», а за тым з пры пеў ка мі пад гар мо нік у бок 

вёс кі Мар ка ві чы, уз доўж ста ро га Ка ця ры нін ска-

га шля ху. У Мар ка ві чах на ўсіх скры жа ван нях 

да рог, якія трап ля юц ца ўдзель ні кам Су лы пад-

час аб хо ду вёс кі, «тан кі» паў та ра юц ца, а рух 

уз доўж да ро гі су пра ва джа ец ца аб ра да вы мі спе-

ва мі, гуль ня мі і пры пеў ка мі пад гар мо нік. На ўсім 

шля ху да Су лы да лу ча юц ца ах вот ныя. За вяр-

ша ец ца аб ра да вае свя та ка ля сель ска га До ма 

куль ту ры су мес ным час та ван нем і гу лян нем.

Як рас ка за ла вя ду чы ме та дыст па эт на гра-

фіі і фальк ло ры Го мель ска га аб лас но га цэнт-

ра на род най твор час ці Іры на ГЛУ ШЭЦ, аб рад 

заў сё ды быў скі ра ва ны на за бес пя чэн не доб рай 

ура джай нас ці, а так са ма на зда роўе ўсіх мяс цо-

вых жы ха роў і за сця ро гу ад пры род най 

сты хіі — ма лан кі:

— У Су ле аб' яд ноў ва юц ца дзве су сед нія вёс-

кі — Га дзі ча ва і Мар ка ві чы — і іх жы ха ры. Асноў-

ныя ўдзель ні кі — мяс цо вая мо ладзь, вы ка наў цы 

аб ра да вых дзей — жан чы ны і дзяў ча ты, 

якія апра на юц ца ў пры го жыя, па-мяс цо ва-

му ад мет ныя, са ма роб ныя строі. Сло ва 

«Су ла» ў ра зу мен ні вяс коў цаў азна чае як 

са мо аб ра да вае дзей ства, так і су куп насць 

усіх яго ўдзель ні каў.

Што га до вае пра вя дзен не аб ра ду «Ва-

джэн не Су лы» ў вёс ках Га дзі ча ва і Мар ка ві чы 

Го мель ска га ра ё на бы ло пе ра пы не на ў 1967 

го дзе мяс цо вы мі ўла да мі і ад ноў ле на праз 

40 га доў, у 2007-м на ма ган ня мі эн ту зі яс таў 

пры пад трым цы су пра цоў ні каў Мар ка віц ка га 

дзі ця ча га сад ка — ся рэд няй шко лы.

Ця пер па ста но вай Мі ніс тэр ства куль ту-

ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь (ад 19 са ка ві ка 2019 г. 

№ 16) аб ра ду на да дзе ны ста тус гіс то ры ка-куль-

тур най каш тоў нас ці. Гэ ты аб рад стаў 11-й не ма-

тэ ры яль най гіс то ры ка-куль тур най каш тоў нас цю 

Го мель скай воб лас ці, уклю ча най у Дзяр жаў ны 

спіс гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў нас цей Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Карагоды з Су лай
Аб рад «Ва джэн не Су лы» ў Го мель скім ра ё не 

ця пер атры маў ста тус гіс то ры ка-куль тур най каш тоў нас ці
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Ка ля сот ні 
па мят ных алей

Вы са дзяць пад час ак цыі 
«Ты дзень ле су»

Ча ка ец ца, што ва лан цё ры ра зам з ле са-

во да мі вы са дзяць ка ля 20 міль ё наў дрэ-

ваў. Най больш ак тыў на но выя ля сы бу дуць 

ства рац ца ў Го мель скай воб лас ці: тут бу дзе 

па са джа на ка ля сямі міль ё наў дрэ ваў.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства ляс-

ной гас па дар кі, пад час рэс пуб лі кан скай ак цыі 

«Ты дзень ле су» доб ра ах вот ні кі за кла дуць так са-

ма ка ля сот ні алей па мя ці. Яны бу дуць пры све-

ча ны 75-год дзю вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-

фа шысц кіх за хоп ні каў, а так са ма ге ро ям і ве тэ-

ра нам вай ны, якія па ка за лі прык лад ад ва гі і 

муж нас ці.

На прык лад, у Ві цеб скай воб лас ці па мят ныя алеі 

ство раць ад ра зу ў 15 ляс га сах. У ад ным з іх — Ле-

пель скім — з'я віц ца цэ лы мі ні -парк у го нар зна ка вай 

да ты. Ак тыў на да ўша на ван ня па мя ці да лу чац ца і 

ляс га сы Мін скай воб лас ці. Так, ра бот ні кі Мінск ага 

ляс га са ра зам з ва лан цё ра мі пад час ак цыі ство раць 

па мят ныя на са джэн ні ў го нар пар ты зан ска га атрада 

імя М. І. Ка лі ні на і ін шых.

У Гро дзен скай воб лас ці пад час ак цыі бу дзе 

ство ра на 19 па мят ных алей, у Го мель скай — 21, 

у Ма гі лёў скай — 23, у Брэсц кай — 7.

На га да ем, рэс пуб лі кан ская доб ра ах вот ная ак-

цыя «Ты дзень ле су» пра хо дзіць у Бе ла ру сі з 13 

да 20 кра са ві ка па іні цы я ты ве Мі ніс тэр ства ляс-

ной гас па дар кі. Ме ра пры ем ства пры мер ка ва на 

да Го да ма лой ра дзі мы і 75-год дзя вы зва лен ня 

Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Каб пом ні лі...Каб пом ні лі...

НЕ ЗА ГОЙ НАЯ РА НА
Прад стаў ні кі па соль ства Бе ла ру сі ў ФРГ 

і ге не раль на га кон суль ства ў Мюн хе не 

пры ня лі ўдзел у ме ра пры ем ствах з на-

го ды 74-й га да ві ны вы зва лен ня кан цэнт-

ра цый ных ла ге раў на тэ ры то рыі Фе дэ-

ра тыў най Рэс пуб лі кі Гер ма нія, па ве да-

мі лі ка рэс пан дэн ту Бел ТА ў бе ла рус кай 

дып ла ма тыч най мі сіі ў Гер ма ніі.

Ад зна ча на га да ві на вы зва лен ня канц ла-

ге раў Ра венс брук, За ксен хаў зен, Бу хен-

вальд, Мі тель баў-До ра, Гар дэ ле ген і Фло сэн-

бюрг. На ме ра пры ем ствах уша на ва лі па мяць 

іх ах вяр, а так са ма са вец кіх во і наў і ва ен на-

слу жа чых ар мій са юз ні каў, якія за гі ну лі пры 

іх вы зва лен ні.

Да ўдзель ні каў па мят на га ме ра пры ем ства 

ля ма ну мен та за гі ну лым са вец кім во і нам у 

Фюрс тэн берг, дзе раз мя шчаў ся кан цэнт ра-

цый ны ла гер Ра венс брук, звяр нуў ся па сол 

Бе ла ру сі ў Гер ма ніі Дзя ніс Сі да рэн ка. Ён пад-

крэс ліў, што зла чын ствы на цы я нал-са цы я-

ліз му на заўж ды за ста нуц ца глы бо кай ра най 

у гіс то рыі Еў ро пы. Па сол ак цэн та ваў ува гу 

на ўклад на ро даў бы ло га Са вец ка га Са ю за, 

уклю ча ю чы бе ла ру саў, у Вя лі кую Пе ра мо гу 

над фа шыз мам.

Кі раў нік дып ла ма тыч най мі сіі так са ма 

ўсклаў вян кі да па мят ных до шак ад імя Прэ-

зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

уста ноў ле ных у па мяць пра ах вяр кан цэнт-

ра цый ных ла ге раў.

ПА СЛЯ ДАХ ГЕ РОЯЗа ха ван не гіс та рыч най па мя ціЗа ха ван не гіс та рыч най па мя ці


