
Су пра цоў ні кі Чыр во на га Кры жа знай-

шлі ор дэн Ай чын най вай ны ІІ сту пе ні 

ў рэ чах гу ма ні тар най да па мо гі.

У ліс та па дзе на ста ліч ных ву лі цах з'я-

ві лі ся кан тэй не ры, у якія мож на здаць не-

па трэб нае адзен не. Рэ чы, якія сю ды трап-

ля юць, Бе ла рус кае та ва рыст ва Чыр во на га 

Кры жа сар туе і пе рад ае тым, хто мае ў іх 

па трэ бу. Ад нак у кра са ві ку ў ру кі су пра цоў-

ні кам ар га ні за цыі тра пі ла рэч, якую на ўрад 

ці нех та асме ліц ца пры ме раць, — ор дэн Ай-

чын най вай ны ІІ сту пе ні.

— Да гэ туль зна хо дзі лі ў адзен ні роз-

нае. На род пе рад тым, як нес ці рэ чы ў кан-

тэй нер, не заў сё ды іх пе ра гляд вае. Вось і 

трап ля юць да нас ста рыя ка шаль кі, пра вы 

кі роў цы і на ват бан каў скія карт кі. Праў-

да, усё адзен не ў са мым па чат ку пас ля 

сар та ван ня ад праў ля ец ца на дэз ын фек-

цыю. Яго ад па рва юць пад тэм пе ра ту рай 

300 гра ду саў. Ад па пе ры і плас ты ку пас ля 

та ко га ўздзе ян ня ні чо га не за ста ец ца. Та-

му не вар та за бы ваць аса біс тыя рэ чы ў 

кі шэ нях, — рас каз вае Анд рэй БАГ ДА НАЎ, 

га лоў ны спе цы я ліст Мін скай га рад ской 

ар га ні за цыі Чыр во на га Кры жа. — Ор дэн 

мы знай шлі не ў са мім адзен ні, а ў скры ні, 

дзе яно бы ло. Як ён ту ды тра піў — та ям-

ні ца. Хут чэй за ўсё, нех та па клаў ра зам з 

рэ ча мі, а ён вы ка ціў ся. Ці ка ва, што на ад-

ва рот ным ба ку ор дэ на шмат са жы, быц цам 

ён па бы ваў на па жа ры.

Па коль кі ўзна га ро да ну мар ная, су пра-

цоў ні кі Чыр во на га Кры жа ўзя лі ся за по шу кі 

ўла даль ні ка. Спа чат ку да-

сы ла лі за пы ты ў бе ла рус-

кія ар хі вы, пас ля ў Цэнт-

раль ны ар хіў Мі ніс тэр ства 

аба ро ны Ра сій скай Фе дэ ра цыі, дзе за хоў ва-

ец ца ін фар ма цыя са вец кіх ча соў.

— Ака за ла ся, што на ле жаў ор дэн Іо сі фу 

Іль і чу МЕ ЛЯ ШЧЭ НЮ 1922 го да на ра джэн-

ня. Ён на ра дзіў ся і жыў у вёс цы Зна мен-

ка Жыт ка віц ка га ра ё на. За пыт на по шук 

сва я коў мы ад пра ві лі ў МУС. Пра цэ ду ра не 

хут кая, та му па куль ча ка ем ад каз, — па-

дзя ліў ся спе цы я ліст Чыр во на га Кры жа па 

по шу ка вай дзей нас ці Іда эль ГЕ РЭРА. — 

Уво гу ле, на ша ар га ні за цыя да во лі ак тыў на 

пра цуе ў сфе ры по шу каў за гі ну лых пад-

час Вя лі кай Ай чы най вай ны. Па чы на ю чы 

з 1995 го да да нас па сту пі ла ка ля 30 ты сяч 

за пы таў на по шу кі, пры клад на па ло ва спраў 

бы ла за кры та з па спя хо вым вы ні кам.

Па куль пра ва ахоў ныя ор га ны зай ма юц-

ца по шу ка мі сва я коў ула даль ні ка ор дэ на, 

Анд рэй Баг да наў пра вёў сваё не вя ліч кае 

«рас сле да ван не».

— Па тэ ле фа на ваў зна ё мым з Жыт ка віц-

ка га ра ё на. Вы свет лі ла ся, што ў Зна мен цы 

боль шая част ка жы ха-

роў з проз ві шчам Ме-

ля шчэ ня. Ад нак знай-

шлі ся лю дзі, якія па-

мя та юць Іо сі фа Іль і ча 

і ве да юць, дзе ён па ха-

ва ны. Ка жуць, што сын 

яго даў но з'е хаў жыць 

у Мін скую воб ласць, 

але і яму за раз па він на 

быць за 70. Та му спа-

дзя ём ся, што ў хут кім 

ча се ўдас ца вый сці на 

ўну каў і ра за брац ца ў сі ту а цыі.

Ган на КУ РАК, фо та аў та ра.
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— Ах ты шко да гэ та кая! Ідзі ад-
гэ туль, ідзі!
Трох га до вая дзяў чын ка на су пі-
ла ся, па гля дзе ла на ма му і па-
бег ла за печ ку. Там яна гуч на 
за пла ка ла. За печ кай жы лі ка-
ця ня ты. Яны ўжо пад рас лі, і з 
імі мож на бы ло гу ляць. На гэ ты 
раз По ля пры бег ла да пух на тых 
сяб роў па дзя ліц ца сва ім го рам: 
ма ма не за да во ле на! Яна пры ціс-
ка ла ка ця нят да мок ра га ад слёз 
тва ру і паў та ра ла: «Ка ця нят кі 
вы мае, ка ця нят кі», — а по тым 
зноў па чы на ла раў ці ад жа лю 
да сябе.

Гэ ту гіс то рыю 80-га до вая Па лі на Ген дзік 

па чу ла ад сва ёй ма ці. Не ка лі яна рас каз-

ва ла яе да чцэ і ўсмі ха ла ся. Ця пер Па лі на 

Аляк санд раў на дзе ліц ца ёю з на мі. Па лі на 

Аляк санд раў на жы ве ў го ра дзе Сян но ўжо 

шмат га доў. Тут яна вый шла за муж і на ра-

дзі ла дач ку, тут ад пра ца ва ла ўсё жыц цё 

ўра чом і вый шла на пен сію... У дзі ця чым 

уз рос це Па лі на ста ла вяз нем канц ла ге ра. 

Доў гі час у яе не бы ло маг чы мас ці рас ка-

заць пра гэ ту част ку свай го жыц ця...

— Мы доў га маў ча лі, бо лі чы ла ся, што 

вяз ні — здрад ні кі, — спа кой на і без крыў ды 

рас каз вае Па лі на Аляк санд раў на. — Я на-

ват не рас пыт ва ла ма му, бо нут ром ад чу ва-

ла — нель га. Вяз ня мі бы ла амаль уся мая 

сям'я: та та, ма ці і я з бра там.

Сі ту а цыя змя ні ла ся ў 90-х. З та го ча су 

Па лі на Аляк санд раў на не ха вае сваю гіс то-

рыю, бо ўпэў не на: ка лі лю дзі ўсвя до мяць, 

што ад бы ва ла ся ў тыя ча сы, то змо гуць 

зра зу мець, што жыц цё — гэ та цуд...

Яна доб ра па мя тае той лет ні дзень. За 

акном ста лі чут ныя роў ма та цык лаў і ня-

мец кая га вор ка. До ма бы лі ўсе: та та, яко га 

на кі ра ва лі з фрон ту да моў на ля чэн не, ма-

ма і ста рэй шы шас ці га до вы брат Ва ло дзя. 

Рап там у ха ту ўвар ва лі ся лю дзі ў зя лё най 

фор ме і ста лі вы штурх ваць іх з до му. Ма ці 

пад ха пі ла ма лую на ру кі.

— Я ад чу ва ла страх ва ўсім це ле, — ус-

па мі нае Па лі на Аляк санд раў на. — Зда ва-

ла ся, страх быў паў сюль: у до ме, на ву-

лі цы, у па вет ры. Лю дзі не ра зу ме лі, што 

ад бы ва ец ца.

На пэў на, гэ та бы ла ней кая кар ная апе-

ра цыя, бо ноч чу ў вёс ку час та на вед ва лі ся 

пар ты за ны... Ста рых за гна лі ў хлеў і пад-

па лі лі. Лю дзі пла ка лі.

— Наш дом так са ма пад па лі лі. Я гля-

дзе ла, як ён га рыць... Бы ло не вы нос на го-

ра ча... Я не па мя таю тва ры гэ тых лю дзей, 

толь кі іх бо ты, зя лё ную фор му і ма та цык-

лы, — Па лі на Аляк санд раў на ад ва роч ва ец-

ца ад нас, каб на браць па вет ра і су па ко іць 

дры жа чы го лас.

Да на ша га пры ез ду жан чы на рых та ва-

ла ся. У ма лень кай кух ні свет ла. Час ад 

ча су гуч на працуе ха ла дзіль нік. Стол, за 

якім мы ся дзім, ста іць як раз ка ля акна, 

праз якое яр ка све ціць сон ца. Вяс на. Ледзь 

чут на шча бя тан не пту шак.

— Вось яшчэ ўнуч ка мне цу кер кі пры-

вез ла... Час туй це ся. Ве да е це, я так доб ра 

ні ко лі не жы ла, як ця пер...

У той дзень ес ці ёй не ха-

це ла ся. Лю дзей гна лі па да-

ро зе пеш шу да чы гу нач най 

стан цыі ў Верх ня дзвін ску. 

Іш лі жан чы ны, муж чы ны, 

дзе ці... Іш лі моўч кі. На стан-

цыі По лю з сям' ёй за гна лі ў 

ва гон для пе ра воз кі ска ці ны. 

Як толь кі дзве ры за чы ні лі ся, 

ста ла цём на. Лю дзі па ча лі 

гуч на пла каць. А ма лень кая 

Па лі на гля дзе ла на свят ло, 

якое пра бі ва ла ся скрозь 

вен ты ля цый ны люк.

— Там бы ло не вы нос-

на цес на і душ на. Мы ста я-

лі вель мі шчыль на ад но да 

ад на го. У ро це бы ло су ха — 

вель мі ха це ла ся ва ды... Я не 

па мя таю, як нас пры вез лі ў 

рыж скі ла гер Са лас пілс. Але па мя таю, што 

ма му па стрыг лі. Аб да лі са шлан га ха лод най 

ва дой і да лі на дзець па ла са тую ка шу лю.

По ля пла ка ла і кры ча ла. Яе з бра там 

ада рва лі ад ма ці і па гна лі з ін шы мі дзець мі 

ў асоб ны ба рак. Там бы лі трох па вяр хо выя 

драў ля ныя на ры, на якіх ля жа лі са ло ма і 

ней кія ану чы. Шас ці га до вы Ва ло дзя па-

ла жыў По лю на на ры. Яна дры жа ла. Ён 

гла дзіў і аб ды маў ма лень кую сяст рыч ку, 

неш та шап таў ёй, спра бу ю чы су па ко іць. 

Хут ка да іх па ды шоў і стры еч ны брат Фе-

дзя. Ён так са ма стаў су па кой ваць По лю. 

Але хто б ве даў, як страш на гэ тым хлоп-

чы кам бы ло са мім...

— Да рос лых у ла ге ры на кі роў ва лі пра-

ца ваць на чы гу нач ную да ро гу. А з нас, 

дзя цей, вы пам поў ва лі кроў для сал дат, 

ста ві лі ней кія экс пе ры мен ты. Ра зу ме е це, 

я пра жы ла 80 га доў і ўсё ні як не ма гу гэ та 

ўсвя до міць, за быць...

Ма лень кая Па лі на сла бе ла на ва чах. 

Яна не заў сё ды на ват маг ла ес ці, і кар мі лі 

дрэн на: ней кім не зра зу ме лым ва ры вам, 

у якім поў за лі чар вя кі.

Зда ва ла ся, хі ба мо жа быць неш та гор-

шым для дзяў чын кі? Ака за ла ся, мо жа. 

У адзін з та кіх дзён род на га бра та ма лой 

не ку ды за бра лі.

— Больш моц ных дзе так нем цы ста лі 

ад да ваць на ўсы наў лен не. І май го бра-

та вы ра шы ла за браць ня мец кая сям'я. 

У іх не бы ло сы на. Ва ло дзя ім рас ка заў, 

што ў яго за ста лі ся род ныя ў ла ге ры. 

Гэ та бы лі доб рыя лю дзі. Яны прый шлі да 

ма ці пра сіць у яе да зво лу, каб за браць 

Ва ло дзю. Ма ці не зга джа ла ся. Але якія 

ў вяз ня маг лі быць пра вы? З ін ша га бо-

ку, гэ та быў шанец вы жыць хоць бы для 

Ва ло дзі.

Ка лі нем цы ста лі ад сту паць, тая сям'я 

вяр ну ла Ва ло дзю баць кам. Ад нак усіх вяз-

няў з ла ге ра не ад пус ці лі, а па вез лі ў Аў-

стрыю, у ін шы ла гер Бе ша са фіт. Там сям'я 

Ген дзі каў па ку та ва ла яшчэ два га ды.

Ма лень кая По ля ўспа мі на ла, як апры-

том не ла ў ней кай ля кар ні. Яна рас плю-

шчы ла во чы і ўба чы ла, што ля жыць у не-

вя лі кім, ага ро джа ным бор ці ка мі лож ку. 

По ля па спра ба ва ла ўстаць... але не змаг-

ла. У па ла ту ўвай шла пры го жая жан чы на 

ў чор най су кен цы з бе лым фар ту хам і ў 

га лаў ным убо ры, які звы чай на но сяць ка-

та ліц кія ма наш кі. Яна па ста ві ла не вя лі кі 

ўслон чык з та ле рач кай на ло жак і ста ла 

кар міць ма лую.

— Мя не да во лі доў га так да гля да лі, — ус-

па мі нае Па лі на Аляк санд раў на. — Кло пат 

гэ тых жан чын па ста віў мя не на но гі. Не ўза-

ба ве я быц цам ажы ла, і мя не на кі ра ва лі ў 

ін шую па ла ту, дзе ўжо жы лі ней кія дзе ці.

По тым па яе прый шла ма ма. Гэ та быў 

ме сяц май, пры ро да пра чы на ла ся і да ва ла 

над зею на леп шае жыц цё. Ішоў 1945 год, 

ка лі Па лі на з ма ці вый шлі за ва ро ты канц-

ла ге ра. Але ку ды іс ці ў чу жой кра і не? 

Жан чы на ста ла ха дзіць па да мах, шу каць 

пры ту лак. Але та кіх, як яна, бы ла не ад на 

сот ня. Та му час та на ча ва лі на пад да шку 

ся род бру ду і ануч. Хар ча ва лі ся тым, што 

да ва лі лю дзі. Бы ло, што на іх спус ка лі са-

бак. Так яны пра жы лі не каль кі ме ся цаў. 

Толь кі ў жніў ні быў ар га ні за ва ны пе ра езд 

вяз няў на зад, на ра дзі му.

— Якое гэ та бы ло шчас це! — ус хва ля-

ва на га во рыць Па лі на Аляк санд раў на. — 

Гэ та быў ка рот кі пе ры яд, ка лі на ша сям'я 

ўз'яд на ла ся, мы знай шлі ад но ад на го. Ра-

зам, ма ма, та та, я, Ва ло дзя се лі на па ра-

ход і на кі ра ва лі ся да до му. З на мі плы лі і 

са вец кія сал да ты. Яны па да ры лі Ва ло дзю 

ман да лі ну. Гэ та бы ла на ша ся мей ная рэ-

лік вія. Не толь кі брат, але і я на ву чы лі ся 

на ёй іграць.

Сям'ю Ген дзі каў пры вез лі ў Ры гу. Але... 

там іх зноў раз лу чы лі. Баць ку ад ра зу за-

бра лі і на кі ра ва лі ад наў ляць за вод у Адэ су, 

а ма ці за ста ла ся ад на з дву ма дзець мі на 

ру ках. Жан чы на ўспом ні ла, што на мя жы 

з Бе ла рус сю ў іх жы вуць сва я кі, і на кі ра ва-

ла ся ту ды. Іх пры ня лі. На кар мі лі. Але ноч чу 

на ху тар на па лі. Ува рва лі ся ней кія лю дзі і 

ста лі збі ваць гас па да роў за тое, што пры-

ту лі лі «чу жа коў». Ра ні цай сям'я Ген дзі каў 

на кі ра ва ла ся ў бок Бе ла ру сі. Ужо на ра-

дзі ме ста ла ўсё больш-менш на ладж вац-

ца. Па ся лі лі ся ў сва я коў. Па лі на з бра там 

пай шлі ў шко лу. Ма ці цяж ка пра ца ва ла, 

каб пра кар міць сям'ю. Бы лі і шчас лі выя 

мо ман ты ў ма лень кай По лі на ват у тыя 

складаныя ча сы.

— Я па мя таю, як баць ка вяр нуў ся да-

моў. Ра дасць це раз край, слё зы ма мы... 

І мы ўсе ца лу ем ад но ад на-

го, аб ды ма ем ся, — Па лі на 

Аляк санд раў на ўсмі ха ец-

ца.— А по тым — на ра джэн-

не сяст рыч кі, но вы дом і маё 

пер шае ка хан не...

Яна з тра пя тан нем пе ра-

бі рае ста рыя фо та здым кі і 

па жоў клую па пе ру, на якіх 

на пі са ны вер шы, пры све ча-

ныя ёй.

— Кож ны дзень — каш-

тоў ны,— га во рыць на раз-

ві тан не Па лі на Аляк санд раў-

на. — Кож ны дзень! Шчас це, 

што мне ўда ло ся да ве дац ца, 

як гэ та цу доў на — жыць!

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Фота 

Таццяны ТКАЧОВАЙ.

Пы таль нікПы таль нік

ЗНА ХОД КА З АСА БІС ТЫМ НУ МА РАМ

У атра дзе яго зва лі Кос цем, 

ці «фран цу зам». На яго раў ня-

лі ся, бо ба чы лі, на якія дзёрз кія 

вы хад кі ў ба ях га то вы пай сці 

гэ ты ча ла век. Ён мог за ха піць 

па лон на га і з та кой зда бы чай 

за лег чы ў за са ду, клас ці ўзрыў-

чат ку на рэй кі, прос та пад ко лы 

цяг ні ка, ка лі не ха па ла зброі, 

пра па на ваць зда быць яе ў во-

ра га. Сціп лы і не га вар кі, Кон рад 

Ма дэй кі ра ваў гру па мі мі нё раў, 

штур ма вы мі гру па мі, якія раз-

гра мі лі не адзін ва ро жы гар ні-

зон, у тым лі ку і ўзмоц не ны ня-

мец ка-па лі цэй скі гар ні зон у Бя-

лы ні чах. Да рэ чы, тут ён за ха піў 

ня мец кую гар ма ту і су меў з яе 

ад крыць агонь па фа шыс тах. Не 

раз ён ры зы ка ваў жыц цём, і дзі-

ва, як яму ўда ва ла ся вы хо дзіць 

цэ лым і вы во дзіць сва іх лю дзей 

з са мых скла да ных сі ту а цый.

Ка лі па ча ла ся вай на, Кон рад 

Ма дэй сам па пра сіў ся на фронт. 

Ён быў чэм пі ё нам і рэ кард сме-

нам Маск вы па пла ван ні, пра-

ца ваў трэ не рам у спар тыў ным 

клу бе «Ды на ма». Та му хлоп ца 

ра зам з ін шы мі спарт сме на мі ў 

скла дзе атра да спе цы яль на га 

пры зна чэн ня «Слаў ны» на кі ра-

ва лі для пра вя дзен ня ды вер сій-

ных ра бот на аку па ва ную нем-

ца мі тэ ры то рыю...

Сён ня пра подз ві гі Ма дэя 

мож на да ве дац ца дзя ку ю чы 

ўца ле ла му дзён ні ку, які вёў ся 

ў атра дзе ў 40-я га ды. Ко пія гэ-

та га дзён ні ка па поў ніць экс па зі-

цыю му зея 45-й шко лы Мін ска. 

Яе па да ры лі ўста но ве аду ка цыі 

ве тэ ра ны ар га ні за цыі контр-

раз вед чы каў. Рэч у тым, што 

ў гэ тай шко ле ву чы лі ся ўнуч кі 

ад важ на га пар ты за на, а сён ня 

там атрым лі ва юць ве ды два яго 

праў ну кі.

Дня мі прад стаў ні кі Бе ла рус-

кай гра мад скай ар га ні за цыі ве-

тэ ра наў КДБ «Го нар» су стрэ лі ся 

з на ву чэн ца мі шко лы, уру чы лі 

на шчад кам Ма дэя га на ро выя 

ме да лі і да ку мен ты, якія свед-

чаць пра подз ві гі іх дзя ду лі, у 

тым лі ку ха рак та рыс ты кі, якія 

збі ра лі ся, каб пры сво іць Кон-

ра ду Анд рэ е ві чу зван не Ге роя 

Са вец ка га Са ю за.

Су стрэ ча прай шла ў ме жах 

рэс пуб лі кан скай ак цыі «Бе ла-

русь па мя тае».

Пад час уро ка муж нас ці га на-

ро выя гос ці рас ка за лі дзе цям 

пра кні гу «Аст ра вы па мя ці», 

у якой на пі са на пра подз ві гі Кон-

ра да Ма дэя і пра адзін з са мых 

вя до мых ды вер сій ных атра даў 

«Слаў ны». Так са ма ў кні зе апуб-

лі ка ва ны ўспа мі ны пар ты за наў і 

раз вед чы каў, экс клю зіў ныя да-

ку мен ты, фа та гра фіі з ся мей ных 

ар хі ваў, ін фар ма цыя пра по шу-

ка вую ра бо ту, якую пра во дзіць 

ар га ні за цыя ве тэ ра наў КДБ. 

Там жа на дру ка ва ны і дзён нік, 

які вёў на чаль нік шта ба атра-

да «Слаў ны» Мі ха іл Аба ро таў. 

Тут пад ра бяз на апіс ва юц ца ба-

я выя су тык нен ні, у якіх удзель-

ні чаў атрад, згад ва юц ца ім ёны 

і мес цы па ха ван ня бай цоў. Як 

рас ка заў сяб ра Са ве та ве тэ-

ран скай ар га ні за цыі ўпраў лен-

ня ва ен най контр раз вед кі КДБ, 

пад пал коў нік у ад стаў цы Вя-

ча слаў Бар шчэў скі, дзя ку ю чы 

за пі сам, зроб ле ным у дзён ні ку, 

уда ло ся знай сці сцёр тыя вай ной 

проз вішчы бай цоў, у тым лі ку 

і нем цаў, якія пе рай шлі на бок 

пар ты за наў. Але вось з ад ным 

проз ві шчам за гі ну ла га сал да та, 

які згад ва ец ца ў дзён ні ку, уз нік-

лі праб ле мы. По шу ка ві кі про-

сяць ад гук нуц ца сва я коў ура-

джэн ца Бя лы ніч Дзе ра вяш кі на 

Ва лян ці на Іва на ві ча 1927 го да 

на ра джэн ня...

Сва я кі Ма дэя бе раж лі ва за-

хоў ва юць ін фар ма цыю пра дзя-

ду лю: у вя ліз най скры ні скла дзе-

ны ста рыя фа та гра фіі, уз на га ро-

ды, вы раз кі з га зет. Час ад ча су 

гэ та скры ня ад кры ва ец ца, і пра 

ге ра іч на га дзя ду лю рас каз ва-

юць дзе цям... Але жы ве па мяць 

пра вай ну і ў ін шых сем' ях на ву-

чэн цаў 45-й шко лы — дзе ці збі-

ра юць ін фар ма цыю і фа та гра фіі 

сва іх дзя доў для ін фар ма цый на-

га стэн да, пры све ча на га ва ен-

ным па дзе ям. У шко ле дзей ні-

чае шы коў ны му зей, дзе гас цям, 

акра мя ін ша га, заў сё ды га то вы 

рас ка заць пра га зе ту «Звяз да» 

і ге ро яў-пад поль шчы каў, якія яе 

вы да ва лі ў га ды вай ны.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Урок муж нас ціУрок муж нас ці

Ме да лі для праў ну каў

Вось та кі элект рон ны ліст, 

які мы пры во дзім амаль што 

да слоў на, атры ма ла рэ дак цыя. 

Зы хо дзя чы з атры ма най у ім ін-

фар ма цыі, па спра бу ем у ме ру 

сва ёй кам пе тэн цыі даць ад каз 

на яго. За раз дзя ку ю чы ін тэр-

нэ ту по шу кі па трэб ных звес так 

спрас ці лі ся і іх мож на вес ці са-

ма стой на, чым, ві даць, і зой мец-

ца сын за яў ні цы Сяр гей.

Най перш трэ ба за няц ца 

збо рам звес так, якія змо жа це 

знай сці, — удак лад ні це проз ві-

шча, імя, імя па баць ку та го, ка-

го бу дзе це шу каць (маг чы мыя 

па мыл кі ў на пі сан ні), мес ца на-

ра джэн ня, мес ца жы хар ства да 

вай ны, ва ен ка мат, якім сал дат 

быў пры зва ны, ад рас род ных, 

пар тый насць (во ін скае зван не 

і апош няе мес ца служ бы вя до-

мыя). Ка лі за ха ва лі ся пісь мы, з 

іх вы да ве да е це ся пра ну мар па-

ля вой пош ты. Род вой скаў (са-

пёр), вай ско вая част ка (ды ві зія) 

ужо так са ма вя до мыя.

Да лей по шу кі мож на па чаць 

з аб агуль не на га бан ка да ных 

«Ме ма ры ял», ба зы Цэнт раль на-

га ар хі ва Мі ніс тэр ства аба ро ны 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі (сайт obd-

memorіal.ru), у якой ёсць амаль 

усе во ін скія па ха ван ні бай цоў і 

ка ман дзі раў Чыр во най Ар міі. За-

паў ня ючы ад па вед ныя гра фы ў 

по шу ка ві ку, да свед ча ныя лю дзі 

ра яць экс пе ры мен та ваць з іх на-

пі сан нем, мя ня ю чы лі та ры ў іме ні, 

проз ві шчы, — не ўсе пі са ры бы лі 

вель мі аду ка ва ныя, а ар хіў ны да-

ку мент мог дрэн на за ха вац ца. На 

фо ру мах да юц ца па ра ды, што, 

пра вя ра ю чы звест кі пра ча ла ве ка, 

трэ ба ад крыць уклад ку «па шы ра-

ны по шук» і ра біць спро бы, на бі-

ра ю чы толь кі проз ві шча, по тым 

проз ві шча і імя, за тым — поў ныя 

да ныя. Так са ма мож на пра ве рыць 

ін фар ма цыю, за даў шы па ра метр 

проз ві шча, а імя і імя па баць ку 

да ваць толь кі іні цы я ла мі.

Ка лі гэ ты спо саб плё ну не 

даў, по шу кі мож на пра доў жыць. 

У ліс це га во рыц ца, што сал дат 

пры няў свой апош ні бой. Быў за-

бі ты ці па мёр ад ран? Ка лі апош-

няе, трэ ба пісь мо ва звяр тац ца 

ў ар хіў ва ен на-ме ды цын скіх да-

ку мен таў фі лі яла Цэнт раль на-

га ар хі ва Мі ніс тэр ства аба ро ны 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі (191180, 

г. Санкт-Пе цяр бург, Ла за раў скі 

за ву лак, д. 2). Та кім чы нам, маг-

чы ма, атры ма ец ца па паш пар-

це во ін ска га па ха ван ня (ка лі яно 

бы ло шпі таль ным) знай сці кан-

крэт ную ін фар ма цыю аб мес цы 

апош ня га пры тул ку бай ца.

Па мя та е це, мы згад ва лі 

пра ін фар ма цыю аб ва ен ка ма-

це, якім пры зы ваў ся ча ла век? 

У кож ным ра ё не ёсць Кні гі па-

мя ці, дзе, не вы клю ча на, мо гуць 

быць звест кі пра ба я вы шлях і 

мес ца па ха ван ня сва я ка. Мож-

на па спра ба ваць на кі ра ваць 

за пыт і ў Цэнт раль ны ар хіў Мі-

ніс тэр ства аба ро ны Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі (142100, Мас коў ская 

воб ласць, г. Па дольск, ву лі ца 

Кі ра ва, д. 74). Трэ ба толь кі па-

мя таць, што пісь мо вых ад ка заў 

да вя дзец ца ча каць да стат ко ва 

доў га — мі ні мум паў го да.

Ка лі вяр нуц ца да тэ мы по-

шу каў у ін тэр нэ це, дык у се ці ве 

ёсць яшчэ ін шыя рэ сур сы, якія 

мож на ска рыс таць. На прык лад, 

Soldat.ru — ста рэй шы ра сій скі 

пар тал па ўста наў лен ні лё саў 

за гі ну лых вай скоў цаў ці тых, хто 

прапаў без вес так.

Яшчэ адзін ва ры янт — па-

спра ба ваць звяр нуц ца ў кон-

суль скі ад дзел па соль ства краі-

ны ў Венг рыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«Доб ры дзень. Я, Ага па ва (Цеп ля коў ская) Ні на Аста паўна, 

ура джэн ка с. Аза ры чы Го мель скай воб лас ці, з'яў ля ю ся 

пля мен ні цай Пра скоўі Іва наў ны Цеп ля коў скай, ма ці май-

го стры еч на га бра та — са пё ра, ра да во га 303-й страл ко вай 

Верх не дняп роў скай Чыр во на сцяж най ды ві зіі Цеп ля коў ска га 

Аляк санд ра Мі хай ла ві ча, які пры няў апош ні бой 5.12.1944 го-

да ка ля ху та ра Рад ва ніц кі Бу да пешц кай воб лас ці Венг рыі. 

Апош няе, што пра яго вя до ма, — па ха ва ны ў брац кай ма гі ле 

там жа, ка міт. Пешт—Пі ліс—Шолт—Кіш кун, Асод ская акр., 

ху тар Рад ва ніц кі, брац кая ма гі ла 12138. Па ін шых звест-

ках, ён па ха ва ны ў с. Не нін цы. Пра шу вас даць кан крэт ныя 

звест кі мяс цо вых ар га ні за цый для ўдак лад нен ня аб ста він 

гі бе лі май го сва я ка... Па кі даю кан такт най асо бай свай го 

сы на Сяр гея».

Анд рэй БАГ ДА НАЎ 
спа чат ку знай шоў 

уз на га ро ду ве тэ ра на, а ця пер 
шу кае сва я коў удзель ні ка 
Вя лі кай Ай чын най вай ны.

«Апош ні свой бой 
пры няў у Венг рыі...»

Як знай сці мес ца па ха ван ня род на га ча ла ве ка?

Жан чы на ста ла ха дзіць па да мах, 
шу каць пры ту лак. Але та кіх, як яна, 
бы ла не ад на сот ня. Та му час та 
на ча ва лі на пад да шку ся род бру ду 
і ануч. Хар ча ва лі ся тым, што да ва лі 
лю дзі. Бы ло, што на іх спус ка лі 
са бак.

ЯК ГЭ ТА ЦУ ДОЎ НА — ЯК ГЭ ТА ЦУ ДОЎ НА — 
ЖЫЦЬ!ЖЫЦЬ!

Гіс то рыя ма лень кай вяз ні цы

Дзе ці вай ныДзе ці вай ны


