
Ба я вы і пра цоў ны шлях Іо ва Крыш нё ва ад зна ча ны шмат лі кі мі ўзна га ро да мі.

Ста рон кі ба я во га дзён ні ка.

Ге рой 
жло бін ска га 
пад пол ля

Пра дзён нік ста ла вя до ма вы-

пад ко ва. Усё па ча ло ся з пра ек та 

на стаў ні цы баб руй скай ся рэд няй 

шко лы № 25 Ва ле рыі Тка чук «Зна-

ход ка го да». Яна пра па на ва ла 

школь ні кам рас ка заць пра са мыя 

каш тоў ныя ся мей ныя рэ лік віі. На-

стаў ні ца вы кла дае ў шко ле ма тэ-

ма ты ку, пры гэтым вель мі ак тыў на 

зай ма ец ца края знаў чай ра бо тай. 

Пры чым на столь кі са ма ад да на, 

што за ра жае сва ёй энер гі яй дзя-

цей. Ра зам яны ез дзяць па мес цах 

ба я вой сла вы, вя дуць по шу кі знік-

лых без вес так чыр во на ар мей цаў, 

пі шуць да след чыя ра бо ты. Вось і 

на за клік рас ка заць пра го нар сва-

ёй сям'і ад гук ну лі ся мно гія.

— Тут та кое вы свет лі ла-

ся, што на ват ні хто не ча-

каў, — у за хап лен ні рас каз-

вае на стаў ні ца. — У ад на го 

на ша га хлоп чы ка абедз ве 

ба бу лі — Ге роі Са цы я ліс тыч-

най Пра цы. А Да ша Яў зрэ за-

ва рас ка за ла пра пар ты зан-

скі дзён нік свай го пра дзе да. 

Гэ та бы ла са праўд ная сен са-

цыя. Дзён нік мы аб ліч ба ва лі 

і адзін з асоб ні каў пе рад алі 

ў му зей Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. Там вель мі за ці ка ві-

лі ся зна ход кай і па пра сі лі пе-

ра даць ары гі нал. Але сям'я 

не па га дзі ла ся — для іх гэ та 

вель мі да ра гая рэч. Да та го 

ж быў яшчэ жы вы пры ём ны 

сын ге роя. А ён вель мі тра-

пят лі ва ста віў ся да ўся го, 

што да ты чы ла ся яго баць кі.

Нель га ска заць, што пра 

Іо ва Крыш нё ва ма ла ін фар-

ма цыі. На Жло бін шчы не, 

дзе ён на ра дзіў ся, жыў, пра-

ца ваў, а по тым і ва я ваў, яго 

па мя та юць і ша ну юць. У Жло бі не 

ёсць на ват ву лі ца яго імя. Але для 

да след чы каў са шко лы № 25 бы ло 

ад крыц цём, што сям'я ге роя жы ве 

ў Баб руй ску.

У лі пе ні 1920-га Іоў Крыш нёў 

быў пры зва ны ў Чыр во ную Ар мію, 

удзель ні чаў у Гра ма дзян скай вай-

не. Пас ля дэ ма бі лі за цыі вяр нуў ся 

на ра дзі му і быў абра ны стар шы-

нёй ка мі тэ та бед на ты Даб ра го-

шчан ска га сель са ве та. З са ма га 

па чат ку Вя лі кай Ай чын най вай ны 

вёў ак тыў ную пад поль ную дзей-

насць па ба раць бе з во ра гам. Па 

за дан ні пар тыі прай шоў ву чо бу ў 

ды вер сій най шко ле ў Маск ве і ў 

лі пе ні 1942 го да на ча ле гру пы з 

14 ча ла век быў на кі ра ва ны ў тыл 

во ра га ў Жло бін скі ра ён ар га ні за-

та рам пар ты зан ска га ру ху і сак-

ра та ром пад поль на га рай ка ма 

пар тыі. У Маск ве пад поль шчы кі 

атры ма лі зброю, бо еп ры па сы, пра-

дук ты і ў двац ца тых чыс лах лі пе-

ня пе рай шлі лі нію фрон ту ў ра ё не 

Су раж скіх ва рот, што ў Ві цеб скай 

воб лас ці. Да Жло бін ска га ра ё на 

яны прай шлі пеш шу 600 кі ла мет-

раў. У пункт пры зна чэн ня — уро-

чы шча Бла кіт ная Гра да за вёс кай 

Ан то наў кай — яны пры бы лі толь кі 

ў ся рэ дзі не ве рас ня. З 14 ча ла век 

дай шлі пя цё ра, ас тат нія за гі ну лі. 

На коль кі цяж кае і не бяс печ нае 

бы ло пар ты зан скае жыц цё, мож-

на мер ка ваць па за пі сах у дзён-

ні ку. Крыш нёў апіс вае вы па дак, 

ка лі іх атрад акру жы лі ў ба ло це і ім 

да вя ло ся пэў ны час га ла даць. Сі-

лы пад трым лі ва лі гор кай ра бі най. 

Спра ба ва лі пя чы яга ды, каб го-

ры чы не бы ло, але ж атры ма ла ся 

яшчэ горш. Ёсць за піс пра тое, як 

ад ной чы тра іх бай цоў за ха пі лі нем-

цы, ад на го за бі лі, а двое ўцяк лі. 

За бі та га мяс цо выя жы ха ры по тым 

па ха ва лі, а вось уце ка чы ў атрад 

не вяр ну лі ся. Так, лю дзі бы лі роз-

ныя, не ўсе вы трым лі ва лі жорст-

кія вы пра ба ван ні. Але ж коль касць 

пар ты зан у атра дзе «Смерць фа-

шыз му» не па мян ша ла ся. Спа чат-

ку пад ка ман да ван нем Іо ва 

Крыш нё ва ва я ва лі 37 ча ла-

век, у лю тым 1943-га атрад 

на ліч ваў ужо 175 бай цоў, а ў 

кра са ві ку — 400. Ка лі коль-

касць зма га роў пе ра сяг ну-

ла за ты ся чу, бы лі ство ра ны 

два атра ды. Іоў за стаў ся пры 

атра дзе «Жа ляз няк», з яко-

га ў ве рас ні 43-га ўтва ры-

ла ся пар ты зан ская бры га да. 

У хут кім ча се яна злу чы ла ся 

з Чыр во най ар мі яй.

Ён за мя ніў яму 
баць ку

Мы ся дзім з Аляк санд рам 

Яў зрэ за вым і яго дач кой у іх 

до ма і згад ва ем пра іх ге ра-

іч на га дзе да і пра дзе да. На 

ста ле, за сла ным руч ні ком, 

ля жыць не каль кі тоў стых 

сшыт каў, спі са ных дроб ным 

по чыр кам, уз на га ро ды, фо-

та здым кі.

— Дзён нік адзін, але дзед 

двой чы пе ра пі саў яго пас ля 

вай ны, — расказвае Аляк сандр. — 

Гэ та не прос та ко піі, там ёсць 

ней кія ўдак лад нен ні і да паў нен ні. 

Адзін асоб нік дзед пры свя ціў май-

му баць ку — Ар ка дзю. Гэ та бы лі 

60-я га ды, баць ка та ды ўзна чаль-

ваў саў гас «Мар моль» — на яго 

тэ ры то ры ях як раз ва я ваў дзед.

Ся мей ная гіс то рыя кры ху за-

блы та ная. На огул Іоў Афа нась е віч 

Крыш нёў не меў сва іх дзя цей. Але 

баць ка Аляк санд ра — Ар кадзь — 

за мя ніў Крыш нё ву сы на. Ге рой 

стаў апе ку ном хлоп чы ка яшчэ да 

вай ны. У сяст ры яго жон кі дзя цей 

бы ло аж чац вё ра. Ка лі іх баць ка 

за гі нуў пад час фін скай вай ны, уда-

ва па га дзі ла ся ад на го з трох сва іх 

сы ноў, Ар ка дзя, ад даць на вы ха-

ван не сяст ры Фя до ры Еў да кі маў-

не і Іоу Афа нась е ві чу. Ад ной бы ло 

цяж ка па ды маць дзя цей.

Бя да ў іх дом прый шла ўжо пас-

ля вай ны. Іоў Крыш нёў пра ца ваў 

дру гім сак ра та ром Жло бін ска-

га рай ка ма пар тыі і ў той дзень 

зна хо дзіў ся на на ра дзе ў Го ме лі. 

Толь кі до ма ён да ве даў ся, што яго 

ма лень кі Ар кадзь гу ляў з пры яце-

лем ка ля ра кі і па да рваў ся на сна-

ра дзе. Ка жуць, што ка лі муж чы на 

па чуў пра гэ та, у адзін мо мант па-

сі веў. Але хлоп чык вы жыў. Праў да, 

за стаў ся ін ва лі дам: яму ада рва ла 

част ку ле вай ру кі, сур' ёз на па ка ле-

чы ла на гу, а на пра вай ру цэ за ста-

ло ся ўся го два паль цы. Ме на ві та 

ў гэ ты дзень за гі ну лі і два род ныя 

бра ты Ар ка дзя. Яны па сві лі ка роў 

на ўскрай ку ле су і па да рва лі ся. Гэ-

та бы ла вяс на 44-га...

Спра ву 
пра цяг нуў сын

Апош няя афі цый ная па са да Іо-

ва Крыш нё ва — сак ра тар парт ар-

га ні за цыі Баб руй ска га прад пры-

ем ства «Фан док». Але па да рва нае 

на вай не зда роўе пры му сі ла ра ней 

пай сці на ад па чы нак. Сын Ар кадзь 

стаў для ве тэ ра на са праўд ным 

го на рам. Ін ва лід насць не пе ра-

шко дзі ла яму скон чыць шко лу 

з ся рэб ра ным ме да лём, а Бе ла рус-

кую сель ска гас па дар чую ака дэ мію 

ў Гор ках — з чыр во ным дып ло мам. 

Ён і кі раў ні ком быў ад каз ным.

Апош нія га ды свай го жыц ця Іоў 

Крыш нёў пра ца ваў над ме му а ра мі, 

да ваў ін тэр в'ю, якія ўвай шлі ў шмат-

лі кія да ку мен таль ныя вы дан ні пра 

вай ну. Унук са браў ка ля 10 роз ных 

кніг, дзе ёсць ус па мі ны дзе да. Ча ты-

ры га ды та му да маш няя біб лі я тэ ка 

па поў ні ла ся яшчэ ад ным вы дан нем. 

Са чы нен не Да шы пра пра дзе да 

ўвай шло ў кні гу «Ні ко лі не за бу дзем. 

Уну кі пра вай ну», якая бы ла пры-

мер ка ва на да 70-й га да ві ны Вя лі кай 

Пе ра мо гі і Дня Не за леж нас ці. Да рэ-

чы, кні га на дру ка ва ная Вы да вец кім 

до мам «Звяз да».

Ка лі Іоў Крыш нёў па мёр, Аляк-

санд ру бы ло ўся го пяць га доў. 

У па мя ці за ста ло ся ма ла ча го звя-

за на га з ім.

— Па мя таю, як ён з ба бу ляй ву-

чыў мя не лі чыць на каш та нах, — 

усмі ха ец ца Аляксандр. — А яшчэ 

за пом ні ла ся, што ён быў вель мі 

стро гі. Ад па вя даў мя нуш цы Гроз-

ны. Стро гі, але спра вяд лі вы. Для 

яго го нар, сум лен не бы лі не прос та 

сло вы — прын цы пы жыц ця. Ста-

рэй шыя бра ты рас каз ва лі, што 

толь кі з-за свай го ха рак та ру ён не 

атры маў зор ку Ге роя Са вец ка га 

Са ю за. Хоць усе, хто кі ра ваў ды-

вер сій ны мі гру па мі на су сед ніх тэ-

ры то ры ях, бы лі ўзна га ро джа ны. Ён 

на ват да зва ляў са бе спра чац ца з 

Ва сі лём Кар жом — ка ман дзі рам 

пар ты зан ска га аб' яд нан ня. А прын-

цы по вых не вель мі лю бяць. Част ка 

ўзна га род дзе да, у тым лі ку яго ор-

дэн Чыр во на га Сця га, за хоў ва ец ца 

ў Жло бін скім гіс то ры ка-края знаў-

чым му зеі. Там жа зна хо дзіц ца і 

дзе даў ня мец кі «Валь тар» з гра-

ві роў кай на ру ка ят цы. Тра фей ны, 

да рэ чы: ён яго ў ня мец ка га афі цэ ра 

за браў. Гэ ты піс та лет я доб ра за-

пом ніў. Ужо пас ля смер ці дзе да яго 

сяб ры збі ра лі ся на мес цы бы лых 

ба ёў, згад ва лі, як дзе ду да стаў ся 

піс та лет, стра ля лі з яго. Ста рэй ша-

му і ся рэд ня му бра там так са ма да лі 

стрэль нуць па ра зе, а мне — не. 

Ска за лі, што ма лы яшчэ.

Так ста но вяц ца 
па тры ё та мі

Го нар кан крэт най сям'і стаў 

на го дай для го на ру ін шых вуч няў 

шко лы. Гіс то ры яй Гроз на га за ха-

піў ся сын на стаў ні цы — Ан тон Тка-

чук, та ды яшчэ шас ці клас нік. Ён 

на ват пра па на ваў прай сці па сля-

дах ге ра іч на га атра да. У скла дзе 

гру пы школь ні каў юны края зна-

вец па бы ваў у Жло бін скім ра ё не, 

а по тым на пі саў да след чую ра бо ту 

пра ба я вы шлях Іо ва Крыш нё ва. 

На га рад скім кон кур се да след чых 

ра бот па края знаў стве яна за ня ла 

пер шае мес ца. На огул тэ ма вай ны 

так за ха пі ла хлоп ца, што ён вы ра-

шыў стаць вы клад чы кам гіс то рыі. 

Сё ле та Ан тон па сту піў у Ма зыр скі 

пе да га гіч ны ўні вер сі тэт.

Не прай шлі бяс след на экс пе ды-

цыі па мес цах ба я вой сла вы і для 

ас тат ніх школь ні каў. Той жа Мак сім 

Ал фер чык сён ня рэ кан струк тар вя-

до ма га клу ба «Баб руй скі ру беж». На 

жы вых гіс то ры ях ва ен на га ге ра із му 

вы хоў ва юц ца і сён няш нія школь ні кі. 

І на стаў ні ца Ва ле рыя Тка чук ім у гэ-

тым вель мі да па ма гае.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.
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ДЗЁН НІК 
ГРОЗ НА ГА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Пад поль ная мя нуш ка Іо ва Крыш нё ва 
бы ла Гроз ны.

Да р'я са сва ім баць кам Аляк санд рам і на стаў ні цай Ва ле ры яй ТКА ЧУК. 
У ру ках Аляк санд ра — свя точ ны вы пуск га зе ты «Пра вда» за 10 мая 1945 го да.

Ко пія дзён ні ка для сы на Ар ка дзя 
з да роў ным над пі сам.


