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Так у лі пе ні 1944 го да пі саў 

сва ім род ным пра па дзеі ў 

Бе ла ру сі Кан стан цін Кан-

стан ці на віч Ра ка соў скі. Ліст 

Мар ша ла Са вец ка га Са ю за 

мож на па ба чыць у Бе ла рус-

кім дзяр жаў ным му зеі гіс то-

рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны. 

Тут пра цуе ча со вая экс па зі-

цыя «Подз віг у імя вы зва лен-

ня», пры све ча ная 75-й га да-

ві не вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 

ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні-

каў.

На вы стаў цы прад стаў ле на ка-

ля 80 ары гі наль ных прад ме таў з 

фон даў му зея і больш за 250 да ку-

мен таль ных ма тэ ры я лаў. І ўсе яны 

рас па вя да юць пра ад но з са мых 

маш таб ных на ступ лен няў Чыр во-

най Ар міі — апе ра цыю «Баг ра ці-

ён», якая рас па ча ла ся 23 чэр ве ня 

1944 го да. Тут вы змо жа це ўба чыць 

штан да ры ўсіх ча ты рох фран тоў, 

якія ўдзель ні ча лі ў вы зва лен ні Бе-

ла ру сі, і парт рэ ты іх ка ман ду ю чых, 

прад ме ты, звя за ныя з пал ка вод ца-

мі. На прык лад, на ад ной з віт рын 

раз ме шча ны парт рэт ка ман ду ю-

ча га Трэ цім Бе ла рус кім фрон там 

Іва на Да ні ла ві ча Чар ня хоў ска га, 

зроб ле ны фран та вым мас та ком, 

а так са ма саль ніч ка з вяс ко вай 

ха ты, у якой спы няў ся зна ка мі ты 

пал ка во дзец пад час пра вя дзен ня 

апе ра цыі «Баг ра ці ён». Му зей ныя 

су пра цоў ні кі вам па ка жуць фу раж-

ку, кор цік, па пку ге не ра ла Баг ра-

мя на, які ка ман да ваў Пер шым 

Пры бал тый скім фрон там, што 

ак тыў на су пра цоў ні чаў з Пер шым 

Бе ла рус кім фрон там.

Вы да ве да е це ся, які кам бі не зон 

на сіў ка ман ду ю чы Дру гім Бе ла-

рус кім фрон там Ге ор гій Фё да ра-

віч За ха раў у пе ры яд вы зва лен ня 

Бе ла ру сі, і як вы гля да ла пер шая 

па рад ная фор ма. Да рэ чы, узо-

раў па рад най фор мы, уве дзе най у 

1943 го дзе, за ха ва ла ся вель мі ма-

ла — у 1945-м яна бы ла за ме не на. 

Але ў му зеі гіс то рыі Вя лі кай Ай чын-

най вай ны за хоў ва ец ца па рад ны 

кі цель Ба ры са Сяр ге е ві ча Ба ха ра-

ва — ка ман ду ю ча га Дзя вя тым Баб-

руй скім тан ка вым кор пу сам. Ге не рал 

за гі нуў пад Брэс там, але па ха ва ны ў 

Баб руй ску па прось бе жы ха роў гэ-

та га го ра да. Спра ва ў тым, што да 

вай ны Ба рыс Ба ха раў тут слу жыў, 

вель мі лю біў гэ ты го рад, тут пра явіў 

ся бе яго кор пус. На ма гі ле Ба ха ра ва 

быў па стаў ле ны танк Т-34.

Экс па зі цыя зна ё міць з подз ві-

гам і прос тых во і наў і 

пар ты за наў, якія зра бі лі 

ня ма ла для вы зва лен ня 

Бе ла ру сі. Так, у Сен ніц-

кім ра ё не да апош ня га 

зма гаў ся і тра гіч на за-

гі нуў ба я вы раз лік «Ка-

цю шы», ка ман дзі рам 

яко га быў Ц. Свят ліч ны. 

У По лац ку ёсць пом нік 

23 гвар дзей цам, 22 з 

якіх за гі ну лі 3 лі пе ня 

1944 го да — у ба ях за 

мост це раз Дзві ну. На 

вы стаў цы так са ма мож-

на па ба чыць зброю, 

зной дзе ную на рас коп-

ках на мес цы мінск ага 

«кат ла».

Пад час апе ра цыі 

«Баг ра ці ён» рэ гу ляр ныя вой скі 

ак тыў на ўза е ма дзей ні ча лі з пар-

ты за на мі. На фран тах ства ра лі ся 

апе ра тыў ныя гру пы, якія ка ар ды на-

ва лі іх дзе ян ні, за бяс печ ва лі збро-

яй і бо еп ры па са мі, рас пра цоў ва лі 

ба я выя за дан ні для пар ты зан скіх 

бры гад, атрым лі ва лі ад іх раз-

вед да ныя. Да ку мен ты, дак лад-

ныя за піс кі, фа та гра фіі свед чаць, 

што пар ты за ны да стаў ля лі во ра гу 

мно га праб лем: пус ка лі пад ад хон 

цяг ні кі, рас стрэль ва лі ма шы ны з 

ня мец кі мі сал да та мі, за хоп лі ва лі і 

ўтрым лі ва лі пе ра пра вы, плац дар-

мы, апор ныя пунк ты, за хоп лі ва лі 

на се ле ныя пунк ты. Так, Мін скае 

пар ты зан ска е злу чэн не вы зва ля ла 

Ста ро бін, Чыр во ную Сла ба ду, Ка-

пыль, Уз ду, Ру дзенск. На вы стаў цы 

мож на ўба чыць фу раж ку, ску ра ное 

па лі то ка ман дзі ра гэ та га злу чэн ня 

Іо сі фа Аляк санд ра ві ча Бель ска га, а 

так са ма яго аў та мат, які быў зроб-

ле ны ў адзі ным эк зэмп ля ры пар ты-

зан скім збро е вым май страм.

У му зеі мож на па ба чыць ба га та 

фа та гра фій і да ку мен таў, якія рас-

каз ва юць пра ба я вую дзей насць 

пар ты за наў, а так са ма здым кі 

ваен ных ка рэс пан дэн таў з пар-

ты зан ска га па ра да, які прай шоў у 

Мін ску 16 лі пе ня 1944 го да.

Для нас вай на 
яшчэ не 
скон чы ла ся...

На ад крыц цё экс-

па зі цыі «Подз віг у імя 

вы зва лен ня» за ві та лі і 

не па срэд ныя ўдзель ні кі 

тых па дзей 1944 го да.

— Па мя таю, як у кан-

цы чэр ве ня ехаў з Дзяр-

жын ска і рап там стра-

ся ну ла ся зям ля, ста яў 

су цэль ны гул. Ра дыст 

ска заў: «Па ча ло ся..». 

Гэ та бы ла арт пад рых-

тоў ка ў ра ё не Баб руй-

ска. Па ча так апе ра цыі 

«Баг ра ці ён» — ус па мі нае ве тэ ран 

Ге надзь Юш ке віч.

Юна ком, пас ля гі бе лі ма ці, ён 

пад аў ся ў пар ты за ны, быў су вяз-

ным спе цы яль най раз вед валь най 

гру пы «Чай ка». Ён ус па мі нае, як 

пас ля вы зва лен ня Мін ска на ве даў 

ву лі цу, на якой ра ней жыў. Го рад 

ля жаў у ру і нах, ста яў труп ны пах, 

усё ды мі ла ся, а на пла тах бы лі над-

пі сы дзе крэй дай, дзе ву га лем — 

га ра джа не па кі да лі за піс кі род ным, 

дзе іх за раз шу каць. Тут Ге надзь 

Ула дзі мі ра віч су стрэў сваю сяст ру, 

якая так са ма вяр та ла ся з пар ты за-

наў. «До ма ня ма, ма ці ня ма. Але, 

вай на, на пэў на, для нас скон чы ла-

ся», — ска заў та ды ёй юнак. Але 

дзяў чы на ад ка за ла: «Не, бра цік, 

яшчэ Гіт лер жы вы, яшчэ кроў лі ец-

ца, яшчэ вай на не скон чы ла ся».

А праз двац цаць дзён Ге надзь 

ака заў ся ва Ус ход няй Пру сіі. Для 

пад рых тоў кі і пра вя дзен ня Ус ход-

не-Прус кай апе ра цыі ў той час на 

за ня тую во ра гам тэ ры то рыю бы ло 

за кі ну та больш за дзве з па ло вай 

ты ся чы раз вед чы каў у скла дзе 

роз ных фар мі ра ван няў, 90 пра-

цэн таў з іх не вяр ну лі ся.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

«НЕМ ЦАЎ Б'ЁМ, ГО НІМ, ЛО ВІМ ЯК ЗАЙ ЦОЎ...»

ПАР ТЫ ЗА НЫ 
Ў СЕ ЦІ ВЕ

Сён ня, каб знай сці звест кі пра сва іх род ных, якія ў га ды Вя-

лі кай Ай чын най вай ны па поў ні лі шэ ра гі на род ных мсці ўцаў, 

зу сім не аба вяз ко ва іс ці ў ар хіў. Каш тоў ныя да ку мен ты мож-

на знай сці ў ад кры тым до сту пе на сай це раrtіzаnу.bу. Ужо 

ад ска на ва на 70 ты сяч уз на га род ных ліс тоў і спі саў уз на га ро-

джа ных. Ство ра на больш за 35 ты сяч ін тэр ак тыў ных кар так 

пар ты зан, якія ўклю ча юць аса бо выя звест кі кан крэт на га ча-

ла ве ка (імя і проз ві шча, атрад, бры га да, да якіх ён ад но сіў ся, 

уз на га ро ды, ха рак та рыс ты кі і ін шыя ма тэ ры я лы).

І гэ та толь кі па ча так. Ра бо ты па ска ні ра ван ні і апра цоў цы да-

ку мен таў хо піць не на адзін год. На Бе ла ру сі дзей ні ча ла больш за 

370 ты сяч пар ты зан і 70 ты сяч пад поль шчы каў, і важ на, каб ні хто 

не за стаў ся за бы ты.

Шмат функ цы я наль ны муль ты ме дый ны ін тэр нэт-пар тал «Пар-

ты за ны Бе ла ру сі» прэ зен та ва лі На цы я наль ны ар хіў Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь і вы да вец кі дом «Бе ла русь се год ня». Рэ сурс утрым лі вае 

ўні каль ныя да ку мен ты — бія гра фіі ле ген дар ных кам бры гаў, аса-

бо выя спра вы пар ты зан, якія атры ма лі зван не Ге ро яў Са вец ка га 

Са ю за, на ву ко выя і на ву ко ва-пуб лі цыс тыч ныя ар ты ку лы па гіс то рыі 

пар ты зан ска га ру ху. Для ра бо ты з каш тоў ны мі да ку мен та мі быў 

на бы ты вы со ка дак лад ны пла не тар ны ска нер, які да зва ляе ра біць 

ко піі ста рых да ку мен таў у вы со кім раз роз нен ні.

Знай сці ін фар ма цыю пра сва іх род ных мож на, ка лі за даць у 

по шу ка ві ку год ці да ту на ра джэн ня, уз на га ро ды і ўдзел у пар ты-

зан скіх злу чэн нях. Уліч ва ец ца на ват, што на пі сан ні проз ві шчаў і 

ім ёнаў мо гуць роз ніц ца.

Па ме ры па паў нен ня пар та ла но вы мі да ку мен та мі мож на бу дзе 

ўсё дак лад ней ба чыць, што ўяў ляў са бой пар ты зан скі рух Бе ла-

ру сі.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Жоў тыя па лі рап су ўздоўж аў та ма гіст ра лі Ла гойск — 

Жо дзі на. У рап се кра су ец ца са мот ная бя ро за, по-

 бач — пом ні кі. Коль кі ра зоў пра яз джаў я па гэ тай 

да ро зе, быў тут і ў ін шыя по ры го да, ка лі шу каў па-

 мят ныя мес цы на ша га пес ня ра Ян кі Ку па лы. Спра ва 

ў тым, што ў 1883 го дзе, ка лі бу ду ча му кла сі ку Іва ну 

Да мі ні ка ві чу Лу цэ ві чу быў адзін год, яго баць кі пе ра-

еха лі з Вя зын кі ў гэ тае мес ца і аран да ва лі тут зям-

лю да 1887 го да. Толь кі ця пер упер шы ню за ўва жыў 

не вя лі кія мо гіл кі. Мною ава ло да ла ту га, і я вы ра шыў 

па ды сці блі жэй да ма ла до га дрэў ца. Уба чыў куп ку 

мар му ро вых абел іс каў, пра чы таў над пі сы на ка мя-

нях, і сэр ца аж но ска ла ну ла ся. Яшчэ ад на жу дас ная 

па мят ка вай ны, не за гой ная ра на ла гой скай зям лі. 

Ка лісь ці тут быў ху тар Юзэ фо ва, жы ха роў яко га

жывымі спа лі лі ў аг ні: ста рых, жан чын, дзя цей — 

іх ім ёны вы бі ты на чор ным мар му ры. Ста рэй ша-

му бы ло 70 га доў, ма лод ша му — Паў лу Рат ке ві -

чу — адзін га до чак... Гэ та бы ло ў ве рас ні 1943-га. 

На не за се я ным ла пі ку зям лі ўста ля ва ныя во-

сем пом ні каў, а гэ та азна чае, што ў ху тар скім 

па сёл ку жы лі во сем сем' яў — не ві на ва тых у та-

кой ня люд скай рас пра ве, якую ўчы ні лі ня мец кія 

аку пан ты на на шай зям лі. Ці ха но ві чы, Го лу бы, 

Ба ра ві кі, Ні ка ла е вы, Ван зон кі, Гры боў скія... Веч-

ная ім па мяць.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.
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