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НЕ БЯС ПЕЧ НАЕ 
ПА ДА РОЖ ЖА 
ПА ХЛЕБ

25 ліс та па да 2015 го да ў «Звяз-

дзе» ў пра ек це «Плац дарм» бы-

ло на дру ка ва на апа вя дан не «Тут 

гу ча лі га ла сы». Га вор ка ў ім іш ла 

пра маю пер шую вяс ко вую шко лу, 

якая раз мя шча ла ся 60 га доў та му 

ў прос тай ся лян скай ха це жы хар-

кі вёс кі Ка му на Лю бан ска га ра ё на 

Ра і сы Кур' ян.

І вось у па чат ку гэ та га го да, пе-

ра адо леў шы амаль 500 кі ла мет раў, 

я зноў на сва ёй ма лой ра дзі ме. 

Пад' яз джаю да звы чай на га цаг ля-

на га до ма, аку рат на па бе ле на га 

кла пат лі вай гас па ды няй. Тут і жы-

ве Ра і са Мі кі таў на. Уба чыў шы мя-

не, цёт ка Рая за мі ту сі ла ся, па ча ла 

збі раць стол. Яна за ста ла ся та кой 

жа гас цін най гас па ды няй, якой бы-

ла заў сё ды.

Я вы ра шыў рас пы таць Ра і су Мі-

кі таў ну, што яна па мя тае пра вай ну. 

А ака за ла ся, што цёт ка Рая са ма 

бы ла юнай пар ты зан кай у атра дзе 

і вы кон ва ла ра зам са сва ёй ма-

лод шай сяб роў кай Лі дай да лё ка 

не дзі ця чыя за дан ні ка ман да ван ня 

пар ты зан ска га атра да, час та ры зы-

ку ю чы сва ім жыц цём.

Да лей апа вя дае Ра і са Мі кі таў на.

— На ра дзі ла ся я ў да лё кім 1931 

го дзе. Мой та та, Куз ня цоў Мі кі та 

Ар сень е віч, бы лы чыр во на ар ме ец, 

пры ехаў у кан цы 20-х га доў асу шаць 

Мар' ін скія ба ло ты. Тут па зна ё міў ся 

з ма ёй ма май Аляк санд рай Спі ры-

до наў най, яны па жа ні лі ся. Ка лі мне 

быў го дзік, то ў на шу вёс ку пры ехаў 

у кан цы кра са ві ка 1932 го да Ян ка 

Ку па ла, які тое, што ў нас ра бі ла ся, 

апі саў у паэ ме «Над ра кой Арэ сай». 

Па эт лю біў гу та рыць з жы ха ра мі 

вёс кі, у тым лі ку і з ма ім баць кам.

У 1940 го дзе та та ра зам з ма мі-

ным бра там Паў лам Спі ры до на ві-

чам удзель ні чаў у фін скай вай не. 

Пай шлі ва я ваць і ў 1941-м.

17 лі пе ня фа шыс ты ўвар ва лі ся 

ў на шу вёс ку і ў той жа дзень раз-

ра ба ва лі і спа лі лі яе, за бі лі двух 

жы ха роў.

Пер шую зі му мы з ма май пе-

ра жы лі ў вяс ко вым клу бе, які кар-

ні кі не зні шчы лі. А ў 1942-м, ка лі 

на во кал ма са ва па ча лі з'яў ляц ца 

пар ты зан скія атра ды, мая ма ці 

пай шла ў адзін з іх, які ўва хо дзіў 

у 25-ю бры га ду імя Пан це ляй мо на 

Па на ма рэн кі. У гэ тай бры га дзе ўжо 

ва я ваў ма мін ма лод шы брат Фё-

дар Спі ры до на віч. Спа чат ку ма ма 

бы ла су вяз ная ў атра дзе ра зам з 

яшчэ ад ной жы хар кай вёс кі Ка му на 

Але най Шы ку но вай. За тым жан чын 

пе ра вя лі ў гас па дар чы ўзвод, бо 

яны ўме лі доб ра га та ваць. У ма мі-

ным рас па ра джэн ні быў конь з во-

зам, на якім ва зі лі по суд і пра дук ты, 

бо атрад увесь час пе ра мя шчаў ся. 

Мне бы ло 11 га доў, я да па ма га ла 

ма ту лі га та ваць ежу для пар ты зан, 

на сі ла дро вы, рас паль ва ла ка цёл, 

абі ра ла буль бу.

У Але ны Шы ку но вай бы лі дзве 

дач кі — Лі да і зу сім ма лень кая Ірач-

ка. Мы з Лі дай сяб ра ва лі, да па ма-

га лі сва ім ма ту лям. Я бы ла ба я вая 

дзяў чын ка і ха це ла ва я ваць, біць 

фа шыс таў, як мой та та на фрон це, 

а не ся дзець на кух ні. Я так на да ку-

чы ла ма ці, што тая ад вя ла мя не да 

ка ман дзі ра на ша га атра да.

— Што мне з ёй ра біць, хо ча ва-

я ваць, — ста ла га ва рыць ма ці, моц-

на тры ма ю чы мя не за ру ку.

— Доб ра, ня хай ва юе. Він тоў ку 

мы ёй не да дзім. Яна цяж кая для 

яе, а вось хлеб бу дзе збі раць па ха-

тах для пар ты зан. Ну што, згод ная, 

Ра еч ка? — усміх нуў ся ка ман дзір.

— Ну ка неш не, згод ная! — ве се-

ла ад ка за ла я. — Толь кі да зволь це 

мне, та ва рыш ка ман дзір, вы кон-

ваць за дан ні ра зам з ма ёй най-

леп шай сяб роў кай Лі дай, яна ўжо 

амаль да рос лая!

— І коль кі ж га доў тва ёй амаль 

да рос лай сяб роў цы? — спы таў ка-

ман дзір.

— Ужо мно га! Хут ка сем! — ад-

ка за ла я ка мі са ру атра да.

— Аляк санд ра Спі ры до наў на, 

тут та кая сі ту а цыя скла ла ся. На-

шы хлоп цы збі ра юць па вёс ках у 

жы ха роў хлеб, які яны пя куць для 

нас. Але з кож ным днём ра біць гэ та 

ўсё ця жэй. Нем цы і па лі цаі ха па-

юць усіх па да зро ных і ад праў ля юць 

у гес та па, — пра мо віў ка ман дзір, 

па ды шоў шы да ма мы. — З гес та-

па і з СД жы вы мі не вяр та юц ца! 

А на дзвюх дзяў чы нак, я ду маю, 

ні хто не звер не ўва гі. Ну ідуць дзве 

жаб рач кі, па бі ра юц ца... Ну а вы з 

Але най Шы ку но вай па він ны на гэ-

та даць зго ду як ма ці дзяў чы нак. 

Тым больш, Спі ры до наў на, што ў 

вас Ра еч ка — адзі ная дач ка!

— Я даю зго ду, ду маю, згод-

ная бу дзе і Але на! — пра мо ві ла 

мая ма ці.

Так мы з Лі дай ста лі вы кон ваць 

за дан ні ка ман да ван ня на ша га атра-

да. Звы чай на на шы раз вед чы кі па-

каз ва лі нам план вёс кі, на ма ля ва ны 

на ар ку шы ку са школь на га сшыт ка. 

Там бы лі па зна ча ны кры жы кам ха ты, 

ку ды мы з Лі дай па він ны бы лі за хо-

дзіць па хлеб. За тым у пэў най ха це 

або ў спе цы яль най схо ван цы ў ле се 

мы па кі да лі хлеб і ляс ны мі сця жын-

ка мі да бі ра лі ся ў свой атрад. Хлеб 

ноч чу ўжо без нас за бі ра лі пар ты за-

ны. Гэ та бы ла вель мі не бяс печ ная 

ра бо та. Раз вед чы кі пры му ша лі нас 

за па мі наць раз мя шчэн не па трэб ных 

хат у вёс ках. Ву чы лі ары ен та вац-

ца ў ле се ўдзень і ўна чы, пра віль на 

рас паль ваць вог ні шча, раз бі рац ца 

ў зброі — як на шай, так і ня мец кай. 

А са мае га лоў нае — умець за хоў-

ваць та ям ні цу. Ні хто ў атра дзе не 

па ві нен быў ве даць, ку ды і на вош та 

мы ідзем. Фа шыс ты пад вы гля дам 

жы ха роў і на шых па лон ных сал дат 

ста ра лі ся за слаць у атрад сва іх лю-

дзей, і тыя пе ра да ва лі ін фар ма цыю 

ў СД і гес та па.

Угле дзеў шы нем цаў або па лі ца-

яў, мы з Лі дай у па трэб ныя ха ты 

не за хо дзі лі. Ча ка лі, па куль во ра гі 

па кі нуць вёс ку. Асаб лі ва мы ба я лі-

ся па лі ца яў, бо тыя маг лі па знаць 

нас. Пры чым яны доб ра ве да лі, 

што на шы ма ці ў пар ты за нах, а та-

ты ва ю юць на фрон це. Ка нец быў 

бы адзін — гес та па.

Вель мі час та нас аб шук ва лі, 

пе ра тра са лі па лат ня ныя тор бы. 

На гэ ты вы па дак у нас заў сё ды 

бы лі з са бой не каль кі яек, ма ла ко, 

па ка ва лач ку са ла. Усе пра дук ты 

хар ча ван ня кар ні кі ад ра зу за бі ра лі 

і яшчэ за да во ле ныя кры ча лі: «О, 

гут, яй кі, мле ко, шпік, кін дэр пар-

ты зан кі... клоп не ту?»

За тым на стаў ля лі на нас аў та-

ма ты і ра га та лі: «Пух, пух, кляй нэ 

пар ты зан кі». Пас ля да ва лі кух та ля 

ў пле чы і пра га ня лі.

Ха дзі лі мы з Лі дай па хлеб у вёс-

кі Жыт ка віц ка га, Лю бан ска га, Пет-

ры каў ска га ра ё наў. Мы не толь кі 

збі ра лі хлеб, але яшчэ і за па мі на лі, 

якія вой скі зна хо дзяц ца ў вёс ках, 

якое ў іх уз бра ен не, дзе зна хо дзяц-

ца ня мец кія па сты і аг ня выя пунк-

ты. Пра ўсё, што ба чы лі, мы з Лі-

дай дак лад ва лі ка ман дзі ру на ша га 

атра да, ка лі вяр та лі ся з чар го ва га 

за дан ня.

ВЫ РА ТА ВАЛЬ НІК 
НА ЧОР НЫМ 
ЖА РАБ ЦЫ

— Мой дзядзь ка, ма мін брат Фё-

дар Спі ры до на віч, быў су вяз ны ў 

на шай бры га дзе, — пра цяг вае Ра-

і са Кур' ян. — Ез дзіў вяр хом на чор-

ным жа раб цы Ор лі ку, быў уз бро е-

ны важ кім маў зе рам у драў ля най 

ка бу ры, на гру дзях на сіў аў та мат 

ППШ і па ля вы бі нокль. Дзядзь ка 

Фё дар пе ра да ваў шмат лі кія да ня-

сен ні ў атра ды на шай 25-й бры га-

ды. І вось у па чат ку са ка ві ка 1944 

го да ён здзейс ніў са праўд ны подз-

віг, але з-за сва ёй сціп лас ці амаль 

ні ко му пра гэ та не рас каз ваў.

У ра ё не вёс кі Аль бінск і пар ты-

зан ска га аэ ра дро ма Зыс лаў част-

ка пар ты зан скіх бры гад Па лес ка га 

злу чэн ня тра пі ла ў акру жэн не. Фа-

шысц кае ка ман да ван не ра зу ме ла, 

якую па гро зу ўяў ля юць пар ты за-

ны, што дзей ні ча лі ў ты ле іх ар міі, 

і на кі ра ва ла су праць злу чэн ня рэ-

гу ляр ныя час ці, зня тыя з фрон ту, а 

так са ма тыя, што зна хо дзі лі ся ў рэ-

зер ве. Бы лі за дзей ні ча ны авія цыя, 

ахоў ныя ба тальё ны, да па мож ныя 

сі лы па лі цыі. Па ча лі ся цяж кія баі 

пар ты зан з за хоп ні ка мі.

— Пад ра ні цу, ка лі яшчэ бы ло 

цём на, Фё дар, вы ка наў шы чар го-

вае за дан не, вяр таў ся ў штаб сва ёй 

25-й бры га ды, — згад вае Ра і са Кур'-

ян. — Не па да лёк ад ра кі Арэ сы ён 

су стрэў не вя лі кую гру пу пар ты зан 

і мір ных жы ха роў з дзець мі, якую 

пра сле да ва лі кар ні кі з са ба ка мі і 

па лі цаі. На пе ра дзе бы ло шы ро кае 

по ле, за ім ра ка, якая моц на раз-

лі ла ся. Трэ ба бы ло тэр мі но ва пе-

ра пра віц ца на пра вы бе раг, інакш 

бы ўсе за гі ну лі. Як на бя ду, вя лі кі 

плыт гой даў ся пад па ры ва мі вет ру 

на про ці лег лым бе ра зе, і яго трэ-

ба бы ло як ма га хут чэй пе ра гнаць 

праз ра ку. А якая там цеп лы ня ва-

ды ў са ка ві ку — па ёй сям-там плы-

лі ка вал кі лё ду.

Той плыт не кож ны мог пры гнаць 

на ват улет ку. Ад лег ласць вя лі кая, 

плыт важ кі, а тут яшчэ і ха ла дэ-

ча. Ды і плыў цоў ся род пар ты зан 

так са ма не бы ло. Ства ры ла ся кры-

тыч ная сі ту а цыя. Жан чы ны, пры ціс-

нуў шы дзя цей да гру дзей, па ча лі 

ма ліц ца. У ле се чу лі ся стрэ лы, брэх 

аў ча рак...

— Цёт ка Рая, з ва ша га да зво-

лу я пра цяг ну апо вед да лей сам 

са слоў май го баць кі, — па пра сіў 

я. — Мой та та так са ма быў у гэ тай 

гру пе пар ты зан.

...І тут з гус то га ту ма ну з'я віў-

ся пар ты зан на чор ным жа раб цы. 

«Хут ка ўсім спы ніць па ні ку, кар ні кі 

вый дуць з ле су, яны за не каль кі со-

цень мет раў ад по ля», — пра га ва-

рыў хло пец, зла зя чы з ка ня. Ён стаў 

хут ка раз дзя вац ца, за тым сме ла 

ру шыў у ле дзя ную ва ду. Праз не-

каль кі хві лін плыт быў ужо на ле-

вым бе ра зе.

— Ёсць у ка го спірт? — пра кры-

чаў пар ты зан, раз мі на ю чы ру кі.

— Вось вазь мі це са ма гон ку, 

пяр шак! — ней кая дзяў чы на па да-

ла пар ты за ну сал дац кую фляж ку, 

са рам лі ва ад ва роч ва ю чы ся.

— Хут чэй усе на плот, у пер шую 

чар гу жан чы ны з дзець мі!» — за га-

даў хло пец, аб ці ра ю чы го лае це ла 

са ма гон кай.

Ён пе ра пра віў ся з апош няй пар-

ты яй.

«А ця пер хут ка ўсе да ле су, па-

куль доб ра не раз від не ла. На по лі 

вы ўсе за гі не це пад аг нём ку ля мё-

таў, — пра кры чаў хло пец. — А я 

іх па ста ра юся за тры маць, па куль 

да бя жы це да ле су!»

Фё дар па пра сіў у нас ня мец-

кі руч ны ку ля мёт, нам ад даў свой 

аў та мат. За тым за пра віў стуж ку з 

па тро на мі, уз вёў за твор.

— Ор лік, спаць! — крык нуў хло-

пец сва йму ка ню.

Жа ра бец па слух мя на лёг у глу-

бо кую лаг чы ну пад куст вер ба ло зу. 

Ужо зу сім раз від не ла. Кар ні кі ўжо 

вы хо дзі лі з ле су, пад бя га лі да ра-

кі. Уба чыў шы нас, ста лі стра ляць з 

ку ля мё таў, фа шысц кія ку лі збі ва лі 

га лін кі дрэў. Мы, па ха паў шы дзя-

цей на ру кі, за бя га лі ў ра та валь ны 

лес.

Кар ні кі ста лі ўста наў лі ваць па 

бе ра зе мі на мё ты, і тут за пра ца ваў 

пар ты зан скі ку ля мёт. Нем цы і іх па-

ма га тыя, раз гу біў шы ся, па бег лі на-

зад у лес. Але не ўсе да бег лі...

Пас ля вы зва лен ня Фё дар Ха ра-

нэ ка ад пра віў ся ва я ваць на фронт. 

Пас ля Пе ра мо гі вяр нуў ся да до му са 

шмат лі кі мі ўзна га ро да мі. Пра ца ваў 

у Лю ба ні кі на ме ха ні кам, вы ха ваў з 

жон кай трох сы ноў. Там і скон чыў 

свой жыц цё вы шлях.

А як склаў ся лёс ма лень кай Лі-

дач кі і яе сяст ры?

Лі дзія Сы мо наў на Са вік скон чы-

ла філ фак БДУ, за тым ас пі ран ту ру. 

У 1977 го дзе аба ра ні ла кан ды дац-

кую ды сер та цыю па праб ле мах су-

час най бе ла рус кай лі та ра ту ры. З 

1978 го да пра ца ва ла ў Ін сты ту це 

лі та ра ту ры імя Ян кі Ку па лы Ака-

дэ міі на вук спяр ша ма лод шым, а 

пас ля стар шым на ву ко вым су пра-

цоў ні кам. Ак тыў на дру ка ва ла ся на 

ста рон ках рэс пуб лі кан скіх пе ры я-

дыч ных вы дан няў, дзе апуб лі ка ва-

на звыш 100 ар ты ку лаў і рэ цэн зій, 

230 эн цык ла пе дыч ных ар ты ку лаў. 

Ак тыў на ўдзель ні ча ла Лі дзія Са вік 

у пра цэ сах бе ла рус ка га на цы я-

наль на га ад ра джэн ня, гра мад скім 

жыц ці.

Яе ма лод шая сяст ра ста ла вя-

до май опер най спя вач кай, на род-

най ар тыст кай Бе ла ру сі, лаў рэ а там 

Дзяр жаў най прэ міі. Нам яна вя до ма 

як Іры на Шы ку но ва.

Бе ла русь па мя таеБе ла русь па мя тае

«На дзвюх дзяў чы нак, я ду маю, 
ні хто не звер не ўва гі...»

Усё менш за ста ец ца жы вых свед каў Вя лі кай Ай чын най вай ны. 

І та му ўспа мі ны тых, хто і ця пер мо жа рас ка заць пра па дзеі 

лі ха лец ця 40-х га доў, ста но вяц ца ўсё больш каш тоў ны мі.

Ма лая ра дзі ма на ша га даў ня га сяб ра з Вя лі кай Бе рас та ві цы 

Мі ха і ла МАС КАЛЬ ЧУ КА — Лю бан скі ра ён. Гэ та мяс ці ны 

з ба га тым пар ты зан скім мі ну лым. Мі ха іл Ва сі ле віч ужо 

апа вя даў пра спец апе ра цыю, пад час якой пар ты за ны зда бы лі 

дэ фі цыт ную соль. Ця пер жа ў пра цяг тэ мы — дзве гіс то рыі.

Пе ра ход праз ба ло та пар ты зан 25-й бры га ды імя П. Па на ма рэн кі. 
Не дзе ў гэ тым страі на род ных мсці ўцаў зна хо дзяц ца ма лень кія пар ты зан кі 

Рая і Лі да.

Угле дзеў шы нем цаў або 

па лі ца яў, мы з Лі дай у па-

трэб ныя ха ты не за хо дзі лі. 

Ча ка лі, па куль во ра гі па кі-

нуць вёс ку. Асаб лі ва мы 

бая лі ся па лі ца яў, бо тыя 

маг лі па знаць нас. Пры чым 

яны доб ра ве да лі, што на шы 

ма ці ў пар ты за нах, а та ты 

ва ю юць на фрон це. Ка нец 

быў бы адзін — гес та па.

Ра і са Кур' ян.

Лі дзія Са вік. Тая са мая ся мі га до вая 
дзяў чын ка, з якой ха дзі ла Рая 

на за дан ні. Яе та та, Адам Пят ро віч, — 
род ны брат Пра ко па Адзя ры хі, 

яко га згад ваў у паэ ме 
«Над ра кой Арэ сай» Ян ка Ку па ла.


