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У свае 15 га доў Ра ман 
ЗІН ЧАН КА не гу ляе ў кам п'ю-
тар ныя гуль ні і рэд ка ба віць 
час з ад на год ка мі. Тое, як ён 
пра во дзіў гэ тыя лет нія ка ні ку-
лы, здзіў ляе на ват да рос лых. 
За мест та го каб ка тац ца на 
ве ла сі пе дзе, плёс кац ца спя-
ко тай у ва дзе або ба віць час, 
як мно гія су час ныя пад лет кі, 
хло пец су стра каў ся з ве тэ ра-
на мі Вя лі кай Ай чын най вай ны.

У ін тэр нэ це Ро ма ства рыў су-

пол ку «Вя лі кай Ра дзі мы сы ны», дзе 

пуб лі куе па сты аб сал да тах Пе ра-

мо гі. Ён фа та гра фуе гэ тых ужо па-

жы лых лю дзей ра зам з іх уз на га ро-

да мі, за піс вае ўспа мі ны ўдзель ні каў 

тых да лё кіх па дзей на дык та фон і 

на ві дэа.

— Ве тэ ра ны ўжо ады хо дзяць з 

жыц ця, та му вель мі важ на не спаз-

ніц ца, — тлу ма чыць мэ ту зу сім не 

пад лет ка ва га за хап лен ня Ра ман. — 

Праз га доў пяць-дзе сяць іх ужо не 

бу дзе, але ўспа мі ны за ста нуц ца. 

Маг чы ма, ка лі-не будзь удас ца 

ажыц ця віць ма ру, і я збя ру іх пад 

ад ной вок лад кай.

Ці ка віц ца тэ май Вя лі кай Ай-

чын най вай ны хло пец па чаў не так 

даў но. За ду мац ца пры му сі лі ўзна-

га ро ды і фо та здым кі род ных, зной-

дзе ныя ў ся мей ным ар хі ве. Сва іх 

прод каў-фран та ві коў, а так са ма 

ўдзель ні каў пад поль на га ру ху, ён, 

вя до ма, у жы вых не за стаў, за тое 

дас ка на ла вы ву чыў іх бія гра фіі з 

да па мо гай ма мы і ба бу лі.

Ра ман па каз вае па жаў це лыя ад 

ча су фо та здым кі і па чы нае свой рас-

каз: «Мая пра ба бу ля, Ма рыя Фё да-

раў на Чуп рыс, яшчэ да вай ны пра ца-

ва ла ў баль ні цы. Асіс ці ра ва ла Ге рою 

Са вец ка га Са ю за Яў ге ну Клу ма ву. 

У га ды аку па цыі жы ла ў Мін ску. На-

сі ла ліс тоў кі, збі ра ла ней кія звест-

кі — ад ным сло вам, як усе».

Са праў ды, жы ха ры аку па ва най 

ста лі цы Бе ла ру сі шмат у чым да па-

ма га лі фрон ту, але да лё ка не ва ўсіх 

на гру дзях зі ха цеў ор дэн Ай чын най 

вай ны ІІ сту пе ні. Не кож ны з мір ных 

жы ха роў меў пас ля вай ны і па свед-

чан не пар ты за на Бе ла ру сі. Але не 

пра гэ та...

Ста рэй шы брат пра ба бу лі Ра ма-

на Дзміт рый Чуп рыс быў кад ра вым 

ва ен ным. Скон чыў шко лу чыр во ных 

ка ман дзі раў. Удзель ні чаў у са вец-

ка-фін скай вай не, з пер шых дзён 
Дру гой су свет най — на фрон це. Дэ-
сан там быў пе ра кі ну ты на аку па ва-
ную тэ ры то рыю Бе ла ру сі. Па сло вах 
праў ну ка, у якас ці на чаль ні ка шта ба 
раз вед валь на-ды вер сій на га атра да 
«Дзі мы» ўдзель ні чаў у пад рых тоў-
цы апе ра цыі па зні шчэн ні па ла ча 
бе ла рус ка га на ро да гаў ляй та ра Ку-
бэ. По тым быў пе ра ве дзе ны ў пар-
ты зан скую бры га ду «Штур ма вая», 
з дзей ні ча ю чай ар мі яй дай шоў да 
Гер ма ніі. Быў уз на га ро джа ны ор-
дэ на мі Чыр во най Зор кі, Ай чын най 
вай ны І і ІІ сту пе няў.

Бы лі ў сям'і Ра ма на і ін шыя, не 
менш ге ра іч ныя прод кі. Тэ ма Вя лі-
кай Ай чын най вай ны тут ні ко лі за-
бы тай не бы ла. Не вы пад ко ва ідэю 
хлоп ца — са браць ус па мі ны фран-
та ві коў — пад тры ма лі ўсе. А па ча ло-
ся ўсё з та го, як ра зам з не каль кі мі 
ад на клас ні ка мі яго ад пра ві лі па він-

ша ваць ад на го ве тэ ра на са свя там 
Пе ра мо гі. Школь ні ку бы ло вель мі ці-
ка ва ўба чыць удзель ні ка тых па дзей, 
яшчэ ці ка вей — па чуць пра ба я выя 
спра вы. Та ды і ўзнік ла жа дан не па-
зна ё міц ца з фран та ві ка мі блі жэй. 
Знай шоў праз ін тэр нэт ад рас ад на-
го з іх, па тэ ле фа на ваў, да мо віў ся аб 
су стрэ чы. Той па га дзіў ся.

— Але не ўсе ўдзель ні кі вай ны 
та кія да вер лі выя, — пры зна ец ца 
Ра ман Зін чан ка. — Яно зра зу ме ла: 
не раз іх пад ман ва лі, на ват аб кра-
да лі. Ды і дзі ва якое — су час на му 
хлоп чы ку ці ка ва да ве дац ца пра вай-

ну! Ця пер дзей ні чаю афі цый на: праз 
са ве ты ве тэ ра наў. Там мне да юць 
кан так ты, та ды сме ла тэ ле фа ную, 
спа сы ла ю чы ся на стар шы ню або 
яго на мес ні ка. Ка лі ве тэ ра ны чу юць 
зна ё мыя проз ві шчы, па га джа юц ца 
су стра кац ца больш ах вот на.

Ад ной чы ад ну з да чок ве тэ ра на 
адо ле ла су мнен не, і тая вы ра шы ла 
пра ве рыць, ці са праў ды ёсць та кі 
школь нік. Аказ ва ец ца, баць ку жан-
чы ны не як пад ма ну лі, та му яна вы-
ра шы ла быць больш піль най. Вось 
і па тэ ле фа на ва ла ў 71-ю мін скую 
шко лу, дзе ву чыц ца Ра ман. Так на-
стаў ні кі і ад на клас ні кі да ве да лі ся пра 
не звы чай нае за хап лен не пад лет ка.

— Раз маў ля ю чы з ве тэ ра нам, мне 
ці ка ва да ве дац ца не толь кі пра яго 
ба я вы шлях, а і па чуць пра яго дзя-
цін ства, пра тое, як на ладж ва ла ся 
пас ля ва ен нае жыц цё, — рас каз вае 
Ра ман. — Ве тэ ра наў, якія прай шлі 

ўсю вай ну, за ста ло ся вель мі ма ла. 
У асноў ным су стра ка ю ся з ты мі, 
хто тра піў пад апош ні пры зыў. Але 
шчас ціць і на та кія ба я выя эпі зо ды, 
што хоць ты фільм зды май! Аляк-
сандр Іва на віч Сла ба да рас каз вае 
пра біт ву на Буй ніц кім по лі і аба ро ну 
Маск вы, Аляк сандр Фё да ра віч Фень 
ус па мі нае па дзеі пад Ста лін гра дам і 
Кур скам, тое, як вы зва ляў Мінск...

Не сак рэт, што не ўсе ве тэ ра ны 
мо гуць па хва ліц ца вост ра сю жэт ным 
эпі зо дам са свай го жыц ця. Іх, вя до-
ма, бы ло ня ма ла, але па мяць пад во-
дзіць. За тое яны з за да валь нен нем 

гу та раць з Ра ма нам пра на дзён нае. 
«Мно гім з іх ча сам прос та трэ ба вы-
ка зац ца, — пе ра ка на ны дзе ся ці клас-
нік. — У боль шас ці сва ёй ве тэ ра-
ны — адзі но кія лю дзі, якія на ват пры 
на яў нас ці сва я коў ча сам не ма юць 
з кім па га ва рыць. Іх бліз кія на столь-
кі за ня тыя ўлас ны мі спра ва мі, што 
ча сам не за ўва жа юць, што жы вуць 
по бач з ба я вым ча ла ве кам».

— Па до све дзе ве даю, што ча-
сам у ве тэ ра на мож на пра вес ці 
ледзь не цэ лы дзень. Не на пруж-
вае? — ці каў лю ся.

— Мо жа, іх і на пруж вае, мя не 
не, — пры зна ец ца Ро ма. — Ка лі 
ад чу ваю, што су раз моў нік ста міў-
ся, за круг ля ю ся. У та го ж тан кіс та 
Аляк санд ра Фе ня быў не як з 11 ра-
ні цы і да дзе вя ці ве ча ра. Нам бы ло 
ці ка ва ра зам.

— Але пра вай ну сён ня мож на 
да ве дац ца з роз ных кры ніц. У тым 
жа ін тэр нэ це, у кі но...

— А ад куль вя до ма, што там 
праў да? — не па га джа ец ца хло-
пец. — Хо чац ца па чуць жы выя рас-
ка зы тых, хто на свае во чы ба чыў 
во ра га, зма гаў ся з ім. Ча сам здзіў-
ля еш ся, што ты ся дзіш на су праць 
ча ла ве ка, які ўдзель ні чаў у ле ген-
дар ных па дзе ях, ба чыў мно гае, уз-
на га ро джа ны та кі мі вы со кі мі ор дэ-
на мі і ме да ля мі!

Са сва і мі ве тэ ра на мі Ра ман пад-
трым лі вае су вязь і пас ля та го, як вы-
ка наў сваю асноў ную мі сію — за пі саў 
ус па мі ны. Він шуе іх са свя та мі, тэ ле-

фа нуе і без на го ды: спы таць, на прык-
лад, як зда роўе, спра вы. Не ка то рых 
удзель ні каў на вед вае рэ гу ляр на.

— Я вы дат на ра зу мею: хтось ці 
хо ча мець зно сі ны, ін шым гэ та не 
па трэб на, — ка жа школь нік. — Са 
100-га до вым ва ен ным ура чом Фё-

да рам Іо сі фа ві чам Па ліў ні ка вым мы 

на ват па сяб ра ва лі. Боль шасць сва-

я коў ве тэ ра на жы ве ў Ха ба раў ску, 

та му ён вель мі ра ды, ка лі я да яго 

пры хо джу. І мне пры ем ны яго кло-

пат. Тэ ле фа на ваў ня даў на, пы таў-

ся, як я пад рых та ваў ся да шко лы. 

Вель мі ха чу па зна ё міць яго са сва і мі 

ад на клас ні ка мі. Ка лі ўсё атры ма-

ец ца, Фё дар Іо сі фа віч вы сту піць 

перад імі.

Да ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най 

Ро ма хо дзіць адзін. Ка жа, што та ва-

ры шам гэ та неці ка ва. Хут ка ён абы-

дзе сва іх ве тэ ра наў па дру гім ра зе. 

Ка гось ці на ве дае і пя ты раз. Мі сія та-

кая — ства рыць га ле рэю парт рэ таў 

удзель ні каў вай ны з іх уз на га ро да мі. 
Праў да, у шко ле па ча лі ся за ня ткі, 
та му воль на га ча су ў Ра ма на ста ла 
знач на менш. Але хло пец не су муе. 
«Ёсць жа і дру гая па ло ва дня, і вы-
хад ныя, — га во рыць ён. — Га лоў нае, 
каб яны ве да лі, што я пра іх пом ню. 
Толь кі і ду маю аб ве тэ ра нах».

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

kanyuta@zviazda.by

Фо та з ар хі ва 
Ра ма на ЗІН ЧАН КІ



РА МАН — АБ ВЕ ТЭ РА НАХ
Мін скі школь нік 

ства рае га ле рэю ўспа мі наў 
удзель ні каў 

Вя лі кай Ай чын най вай ны

З тан кіс там Аляк санд рам Фё да ра ві чам ФЕ НЕМ школь нік мо жа пра вес ці 
ледзь не ўвесь дзень: у фран та ві ка ба га та гіс то рый.

100-га до ва га ва ен на га ўра ча Фё да ра Іо сі фа ві ча ПА ЛІЎ НІ КА ВА 
Ра ман ма рыць па зна ё міць са сва і мі ад на клас ні ка мі.

Пер шым най ця жэй шым вы пра ба ван-
нем у га ды ва ен на га лі ха лец ця для 
Шо ла ма На та на ві ча ста ла па пад ан не 
ў 1941 го дзе ў Мін скае ге та. Але яму 
ўда ло ся апы нуц ца на во лі. Уцё кі бы лі 
зроб ле ны з мэ тай ар га ні за цыі пар ты-
зан ска га атра да. І та кі атрад з'я віў ся. 
Фар мі ра ван нем да дзе най ба я вой адзін-
кі, якая на сі ла імя ге роя гра ма дзян скай 
вай ны Па рхо мен кі, зай ма лі ся ў роў най 
сту пе ні і Зо рын, і Ся мён Ган зен ка, які 
ўцёк з мінск ага ла ге ра для ва ен на па-
лон ных. Ён і стаў ка ман дзі рам атра да, 
які дыс ла ка ваў ся на Мін шчы не.

Пер ша па чат ко ва ў атрад ува хо дзі ла ка ля 
150 пар ты зан. У боль шас ці з іх быў та кі ж лёс, 
як і ў Зо ры на: яны збег лі з та го ж ге та. І да па-

ма гаў ім у гэ тым Шо лам На та на віч. Толь кі іс-
тот нае па ве лі чэн не до лі яў рэ яў у пар ты зан скім 
атра дзе імя Па рхо мен кі па да ба ла ся да лё ка не 
ўсім бай цам. І яў рэі гэ та ад чу ва лі. Та ды Ган зен-
ка пра па на ваў Зо ры ну ства рыць са ма стой ную 
ба я вую адзін ку вы ключ на з яў рэ яў.

5 чэр ве ня 1943 го да для Шо ла ма На та на-
ві ча пра біў зор ны час. Ён сам рых туе і пад піс-
вае за гад аб ства рэн ні яў рэй ска га ся мей на га 

пар ты зан ска га атра да. Пер ша па чат ко ва зо-

рын цы дыс ла ка ва лі ся на мя жы Ба ра на віц кай 

і Мін скай аб лас цей. 11 ме ся цаў атрад не меў 

афі цый на ўста ля ва най наз вы. По тым га вор-

ка пай шла пра 106-ы атрад. У вы ні ку па поў-

ні ла ся чар го вым фар мі ра ван нем Івя нец кае 

пар ты зан скае злу чэн не, ста ла больш на род-

ных мсці ўцаў у На лі боц кай пу шчы.

У ка ман дзі ра атра да па ста ян на ад чу ва-

ла ся моц ная ва ен ная жыл ка. Бліс ку ча спра-

ца ва ла яго гас па дар ская хват ка. У лі ча ныя 

тыд ні стаў рэ аль нас цю ляс ны ла гер з уз ру-

шаль най кан цэнт ра цы яй по лі функ цы я наль-

най інф ра струк ту ры. З'я ві лі ся зям лян кі, у якіх 

не бы ло хо лад на. Атры ма лі свой улас ны кут 

збро е вых спраў май стры. Бы ло апе ра тыў на 

за кры та пы тан не па кад рах і тэх ніч ных срод-

ках для па шы ву і ра мон ту адзен ня. Шы ро кі 

фронт ра бо ты быў у шаў цоў, для якіх ад кры-

ла ся спе цы яль ная май стэр ня. Аператыўна 

зман ці ра ва лі аб ста ля ван не для вы пя кан ня 

хле ба, у асоб ным цэ ху на чы ня лі каў ба сы. 

За пра ца ва ла дру кар ня.

Атрад Зо ры на ад зна чаў ся і пад бо рам 

пер ша клас ных эс ку ла паў. Сфар мі ра ва ла-

ся ка ман да з дзе вя ці са ма ад да ных лю дзей, 

якія дзень і ноч дэ ман стра ва-
лі вер насць клят ве Гі пак ра та. 
Да рэ чы, ся род па цы ен таў ле-
ка раў-зо рын цаў бы ло мност ва 
лю дзей, якія не ме лі ні я ка га 
да чы нен ня да 106-га атра да.

На мес цы дыс ла ка цыі знай-

шлі ся бе і тыя, хто се яў ра зум нае, доб рае, 

веч нае. Без ма ло га 70 дзе так на бы ва лі ве-

ды, ад чу ва лі ся бе адзі най школь най сям' ёй. 

На огул, дзе ці — а та кіх у атра дзе бы ло без 

ма ло га 150 — з'яў ля лі ся для Зо ры на пры яры-

тэ там ну мар адзін. У боль шас ці з іх абод ва 

баць кі бы лі зні шча ны аку пан та мі і іх па ма га-

ты мі. Гэ тыя сі ро ты ад чу ва лі з бо ку Зо ры на 

са праў ды баць каў кло пат.

Праз паў го да ў атра дзе на ліч ва ла ся больш 

як 500 ча ла век, а праз год — звыш 800. Кас-

цяк зо рын цаў скла да лі ўце ка чы з Мінск ага 

ге та. Імі зда бы ва ла ся і пе ра да ва ла ся ў цэнтр 

стра тэ гіч на важ ная ін фар ма цыя, зні шча ла ся 

мност ва знач ных для во ра га ка му ні ка цый, 

бы лі па збаў ле ны жыц ця сот ні аку пан таў і іх 

па ма га тых. Бы лы ба ец атра да Ісак Грын берг 

ус па мі наў: «Зо рын заў сё ды сам вёў сва іх 

пар ты зан на ўсе не бяс печ ныя спра вы, яго 

прык лад на тхняў і пад трым лі ваў нас у цяж кія 
хві лі ны». У чэр ве ні 1944 го да Шо лам На та на-
віч у баі стра ціў на гу...

Гіс то рыя 106-га атра да скон чы ла ся 9 лі пе-
ня 1944 го да. Боль шая част ка яго бай цоў улі-
ла ся ў ра ды Чыр во най Ар міі. Уклад Шо ла ма 
На та на ві ча ў Вя лі кую Пе ра мо гу ад зна ча ны 
шэ ра гам уз на га род: ор дэ на мі Чыр во най Зор-
кі, Ай чын най вай ны І і ІІ сту пе няў, ме да ля мі 
«Пар ты за ну Ай чын най вай ны», «За пе ра мо гу 
над Гер ма ні яй».

Праз 43 га ды пас ля смер ці Шо ла ма Зо ры-
на ўяў ля ец ца не аб ход ным па ста віць пы тан не 
пра ўве ка ве чан не па мя ці пра яго на бе ла-
рус кай зям лі. На прык лад, пры сво іць яго імя 
ад ной з ву ліц Мін ска.

Мі ха іл СТРА ЛЕЦ, пра фе сар Брэсц ка га 
дзяр жаў на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та



Па ка лен ніПа ка лен ні  

Ве ка пом наеВе ка пом нае  

КА МАН ДЗІР І ЯГО ЗО РЫН ЦЫ
Ба я выя спра вы атра да, ство ра на га Шо ла мам ЗО РЫ НЫМ, 
за ла ты мі лі та ра мі ўпі са ны ў гіс то рыю Вя лі кай Ай чын най вай ны

Шо лам ЗО РЫН Шо лам ЗО РЫН 
(у ніж нім ра дзе ў цэнт ры).(у ніж нім ра дзе ў цэнт ры).


