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На хі ле ныя кры жы
Ра бот ні кі Ні кар ска га ляс ніц тва 

На цы я наль на га пар ку «Бе ла веж-

ская пу шча» да гля да юць уні каль-

ны пом нік ах вя рам фа шыз му. 

«Кры жы, якія па да юць»  — так ён 

на зы ва ец ца. Сё ле та бу дзе со рак 

га доў, як уз вя лі гэ тую кам па зі цыю 

па пра ек це поль скіх ар хі тэк та раў. 

Пер шы раз мне да вя ло ся ўба чыць 

гэ ты пом нік зі мой. На фо не бе ла га 

сне гу на хі ле ныя кры жы гля дзяц ца 

вель мі не звы чай на. Што ці ка ва, з 

роз ных ба коў вя ліз ныя бе тон ныя 

стэ лы вы гля да юць па-роз на му. Ка-

лі гля дзець пра ма, яны па доб ныя 

да слу поў і пе ра кла дзін. Сту піш 

крок уле ва або ўпра ва  — здас ца, 

што ма ну мент на хі ле ны ўпе рад, 

а гля неш на яго збо ку  — уз ні кае 

ап тыч ны эфект, што кры жы вось-

вось упа дуць на зям лю.

Тут рас стра ля лі больш за сто 

вяс коў цаў. Ра вок кры ху вод даль за 

кры жа мі да гэ тай па ры пры кмет-

ны  — тут і знай шлі спа чын ня він-

ныя лю дзі. Іх за ка та ва лі ў па чат ку 

жніў ня 1941 го да. Не раз ад зна ча-

ла ся, што ў ін шых мес цах аку пан ты 

па ча лі лю та ваць паз ней, ка лі ад чу-

лі су пра ціў лен не на сель ніц тва, ка лі 

ста лі на гад ваць пра ся бе пар ты за-

ны. А тут, толь кі прый шлі, па ча лі за-

бі ваць мяс цо вых ак ты віс таў, а ра-

зам з імі і тых, хто пад ру ку трап ляў. 

Лю дзей зга ня лі ў лес не каль кі дзён, 

а з ле су яны ўжо не вяр та лі ся. Жы-

хар ка Бе ла га Ляс ка Воль га Улез ла 

рас каз ва ла, як яе сва яч ка тра пі ла 

пад аб ла ву за тое, што спя ва ла ў 

вяс ко вым клу бе. Яна ме ла вель мі 

доб ры го лас, а яшчэ га да ва ла ма-

лое дзі ця. Тая са ма дзей ная ар тыст-

ка так са ма ў брац кай ма гі ле...

Ся род за бі тых — най больш 

жы ха роў вёс кі Бе ла ве жа і су сед-

ніх па се лі шчаў, якія пас ля вай ны 

ста лі тэ ры то ры яй Поль шчы. Брац-

кая ма гі ла жы ха роў су сед няй вёс кі 

Ча дзель Пру жан ска га ра ё на ця пер 

так са ма зна хо дзіц ца ў Поль шчы. 

Та кія вось зіг за гі гіс то рыі... Ра ней, 

ка лі па гра ніч ны рэ жым быў бяз ві-

за вы для абод вух ба коў, раз на год 

і там, і тут ла дзі лі ся па мі наль ныя 

ме ра пры ем ствы. Да род ных ма-

гіл ха дзі ла шмат лю дзей з ад ной і 

дру гой дзяр жаў. По тым пра цэ ду ра 

ста ла больш скла да ная, а ме ра-

 пры ем ствы  — больш сціп лыя. Але ж 

2-га жніў ня, у дзень рас стрэ лу, 

ка ля кры жоў, як пра ві ла, збі ра юц-

ца лю дзі.

Вось толь кі кры жы даў но за ча-

ка лі ся ра мон ту. Гэ та на мер ва лі ся 

зра біць яшчэ ў 2014 го дзе, але 

ад кла лі. Та кім чы нам, пом нік ні 

ра зу з ча соў па бу до вы грун тоў на 

не ра ман та ваў ся. Як ска заў ка рэс-

пан дэн ту «Звяз ды» Аляк сандр 

ПЕ КАЧ, ляс ні чы Ні кар ска га ляс-

ніц тва, у мно гіх мес цах бе тон па-

чаў раз бу рац ца:

 — Ця пер ёсць тэх на ло гіі. Па-

трэб ны бу даў ні чы клей, ін шыя ма-

тэ ры я лы, спе цы я ліс ты ве да юць, 

якія. Але, як я ра зу мею, не ха пае 

срод каў. Кры жы па сту по ва раз бу-

ра юц ца. Што ад нас за ле жыць, мы 

ро бім, па ра дак пад трым лі ва ец ца. 

Мы і пра су сед ні сціп лы абел іск 

двум пар ты за нам не за бы ва ем. 

Яго пад фар боў ва ем, ко сім тра ву 

ў на ва кол лі.

Вог нен ная вёс ка Лес кі
Пра тое, што ў глы бі ні ле су, да-

ле ка ва та ад ша шы, ёсць вёс ка, 

ча ла ве ку не свя до ма му і зда га дац-

ца бы ло б цяж ка. Але Лес кі Ка-

мя нец ка га ра ё на — ме на ві та та-

кая вёс ка. Гэ та ад на з вог нен ных 

вё сак Бе ла ру сі. Яе лёс у мно гім 

вы зна чы ла мес ца зна хо джан не: 

кар ні кі лі чы лі та кія па се лі шчы па-

тэн цый на не бяс печ ны мі, маг чы-

мы мі ача га мі пар ты зан ска га ру ху. 

Та му 4 мая 1943 го да ўсіх жы ха роў 

са гна лі на край ся ла, на ўзле сак, і 

рас стра ля лі. Ха ты спа лі лі. Вы ра-

та вац ца ўда ло ся ад ной ма лень-

кай дзяў чын цы. Па лі цай, зна ё мы 

ці ро дзіч яе баць коў, сха ваў дзі ця 

на во зе з се нам, а по тым вы вез. 

На пом ні ку, уз ве дзе ным у 80-я 

га ды, вы се ча ны проз ві шчы бяз-

він ных ах вяр. Тут цэ лыя сем'і па 

пяць, во сем, два нац цаць ча ла век, 

усе па ка лен ні: пра ба бу лі, ба бу лі, 

ма ці, дзе ці-не маў ля ты... Ця пер, у 

га да ві ну тра ге дыі, тут збі ра юц ца 

вяс коў цы, пры яз джа юць да лё кія 

сва я кі за гі ну лых. У 2013—2014 га-

дах пом нік ад ра ман та ва лі за кошт 

ра ён на га бюд жэ ту. Най перш спі-

ла ва лі ста рыя дрэ вы, віль гаць з 

якіх трап ля ла на абел іск і спры-

я ла яго раз бу рэн ню. Сам пом нік 

атын ка ва лі і па фар ба ва лі. Ва кол 

па кла лі но вую пліт ку, зра бі лі да-

рож кі, па ста ві лі лаў кі. Лес кі пас ля 

вай ны ад ра дзі лі ся. Праў да, жы-

ха роў ця пер за ста ла ся жмень ка. 

Улет ку, вя до ма, бы вае ве ся лей, 

пры яз джа юць на шчад кі бы лых 

лес ка ві чан. Іх дзе ці бя руць удзел 

у до гля дзе пом ні ка.

Граб з шас цю ства ла мі
І яшчэ пра адзін не зу сім звы-

чай ны пом нік хо чац ца ска заць. Ён 

зна хо дзіц ца не да лё ка ад Брэс та, 

па між вёс ка мі Рад ва ні чы і Фра-

но паль. Ту тэй шы лес на зы ва юць 

Шчэб рын скім. Таб ліч ка на прос-

цень кім абел іс ку па ве дам ляе, што 

на гэ тым мес цы быў рас стра ля ны 

пар ты зан скі раз вед чык Іван Гаў-

ры люк з сям' ёй. Гэ та праў да. Але 

не ўся. Са праў ды, ляс ні ча га Іва на 

Аляк санд ра ві ча Гаў ры лю ка з жон-

кай і ма лым сы нам па-звер ску за-

бі лі. Але паз ней ста ла вя до ма, што 

та ды за бі лі яшчэ ад ну сям'ю: Пят ра 

Бе ла ве жу з жон кай і сы нам. Пра іх 

да ве да лі ся пас ля та го, як па ста ві лі 

пом нік. А пры ро да, вы хо дзіць, са-

ма ўве ка ве чы ла па мяць усіх ах вяр, 

бо по бач з ма гі лай вы рас граб з 

шас цю ства ла мі — хут чэй за ўсё, 

у ад но сыш лі ся не каль кі дрэў, якія 

по тым шчыль на зрас лі ся кам ля мі. 

Кож ны ствол, ні бы на га, аба пі ра ец-

ца на зям лю, да лей, уга ры, дрэ вы 

тро хі ра зы хо дзяц ца ад но ад ад на го 

і цяг нуц ца ў не ба, ні бы ня суць на 

са бе ду шы за гі ну лых.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Ма ла рыц кі, Коб рын скі, 

Пру жан скі, Ка мя нец кі, 

Брэсц кі ра ё ны.

Но выя кнi гiНо выя кнi гi

ПАЭ ЗIЯ БА РАЦЬ БЫ 
I ЗМА ГАН НЯ

Па мя цi не ста но вiц ца ме ней. Яна ў фо та аль бо-

мах, лiс тах, да ку мен тах, што пе ра да юц ца праз 

па ка лен нi. Яна ў парт рэ тах, якiя дзе цi пры но-

сяць у шко лы i з го на рам апа вя да юць пра сва iх 

дзя доў-ве тэ ра наў. Яна ў по шу ках, якiя не спы-

ня юц ца на ват праз 75 га доў пас ля за кан чэн ня 

вай ны...

Пры вi тан не з 1944-га
Мi ка лай Мi нец бе раж лi ва рас кла дае ва ен ныя 

лiс ты-трох кут нi кi. Iх у 1944 го дзе пi саў яго род ны

дзядзь ка: вес тач кi з фрон ту iш лi што ты дзень. Кож-

ная — са сло ва мi пад трым кi блiз кiм, поў ная на дзей 

на Пе ра мо гу, на хут кую су стрэ чу, на но вае жыц цё. 

«Пе ра даю пры вi тан не ўсiм, хто мя не ве дае, па мя тае 

i ша нуе», — пi саў ма ла дзень кi ба ец Мi ха iл Це ра хо-

вiч сва iм ма цi i сяст ры. Цi мог ён ве даць, што i праз 

дзя сят кi га доў гэ тыя рад кi з хва ля ван нем бу дуць пе-

ра чыт ваць яго сва я кi, га на рыц ца юным ге ро ем i спа-

дзя вац ца, што су вя зi не стра ча ны.

Мi шу пры зва лi на ва ен ную служ бу, ка лi Бе ла русь 

ужо бы ла вы зва ле на i Чыр во ная Ар мiя iмк лi ва пе ра-

мож на пра соў ва ла ся на за хад. Па лiс тах род ныя маг лi 

са чыць за пе ра мя шчэн нем час цi, дзе слу жыў хло-

пец: з ба я мi дай шоў да Брэс та, да лей бы лi Поль шча, 

Лiт ва, Кё нiгс берг. Апош няе прый шло вiн ша ван не з 

Но вым го дам. А да лей цi шы ня. Род ныя ад маў ля лi ся 

ве рыць па ве дам лен ню, што ба ец «пра паў без вес-

так», пра цяг ва лi шу каць, ра бiць за пы ты ў роз ныя 

iн стан цыi...

Ад каз прый шоў толь кi ў 1979 го дзе ад юных чыр-

во ных сле да пы таў з вёс кi Лiп ня кi Праў дзiн ска га ра ё-

на Ка лi нiнг рад скай воб лас цi. Шас цi клас нiк Са ша Ра-

га жын скi пi саў: «Па звест ках, якiя ў нас ёсць, Ваш сын 

Це ра хо вiч Мi ха iл Ры го ра вiч за гi нуў 27 сту дзе ня 1945 

го да i па ха ва ны на брац кiх мо гiл ках, якiя зна хо дзяц ца 

на тэ ры то рыi на ша га саў га са, ра зам са 170 iн шы мi 

во i на мi. Па ве дам ля ем Вам, што мы ўвесь час да гля-

 да ем брац кую ма гi лу, са джа ем квет кi. Кож ны год 

9 мая збi ра ец ца мно га на ро ду на ўра чыс та-жа лоб ны 

мi тынг для ўскла дан ня вян коў, ра зам з да рос лы мi 

заў сё ды бы ва ем i мы. Абя ца ем Вам, што брац кая 

ма гi ла заў сё ды бу дзе ў доб рым ста не, на ёй бу дуць 

заў сё ды квет кi, а мы нi ко лi не за бу дзем iм ёны, што 

вы се ча ны на ўста ля ва ных плi тах брац кай ма гi лы ў 

нас i ў iн шых мес цах, усiх тых, хто ад даў жыц цё за 

тое, каб мы доб ра жы лi».

«На жаль, ба бу лi на той час бы ло ўжо шмат га доў, 

i яна не змаг ла на ве даць ма гi лу сы на», — рас каз-

вае Мi ка лай Сця па на вiч i да стае фа та гра фii Мi шы, 

ба бу лi, дзя ду лi. За гэ ты мi карт ка мi — ня прос ты лёс 

сям'i з вёс кi Се ме жа ва. Мож на зга даць i пра па дзеi 

1919—1920 гадоў, i пра 1937 год, ка лi дзя ду ля быў рэ-

прэ са ва ны нi бы та «за су вязь з па ля ка мi». Да 1947 го-

да ён зна хо дзiў ся ў Ма га дан скай воб лас цi на за ла тых 

пры iс ках i зу сiм нi чо га не ве даў пра сва iх род ных, пра 

тое, што стра цiў сы на...

За хоў ваць па мяць i пе ра да ваць яе на ступ ным па-

ка лен ням ста ла ся мей ным аба вяз кам. Ле тась Мi ка-

лай Мi нец ра зам з сы нам на ве даў Ка лi нiнг рад скую 

воб ласць. Узя лi ма шы ну на пра кат i па на вi га та ры 

даб ра лi ся да Лiп ня коў. Iм на ват па шчас цi ла ад шу-

каць та го са ма га «чыр во на га сле да пы та» Аляк санд ра 

Ра га жын ска га, якi су пра ва джаў гас цей з Бе ла ру сi 

да брац кай ма гi лы. Муж чы ны мно га раз маў ля лi, аб-

мя ня лi ся тэ ле фо на мi, да мо вi лi ся су стрэц ца 9 Мая. 

I ка лi не сё ле та (з-за праб лем з ка ра на вi ру сам), то 

на ле та Мi ка лай Сця па на вiч хо ча пры вез цi сю ды ўсю 

сваю сям'ю, на ве даць края знаў чы му зей, прай сцi ся 

па мяс цi нах ба я вой сла вы i, ка лi атры ма ец ца, больш 

да ве дац ца пра тое, што ад бы ва ла ся на ка лi нiнг рад-

скай зям лi ў па чат ку 1945 го да.

Для яго сям'i гэ та не адзi ная спра-

ва па мя цi. Баць ка Мi ка лая Сця па на вi ча 

прай шоў усю вай ну. Сця па на Дзмiт ры-

е вi ча пры зва лi ў вой ска ў 1939 го дзе. 

Слу жыць у тыя ча сы трэ ба бы ло тры 

га ды — ва ен ныя вы пра ба ван нi ў за лiк 

не iш лi, — i ён яшчэ да бы ваў свой тэр-

мiн пас ля Пе ра мо гi. Па бы ваў у са мых 

га ра чых ба ях (уз на га ро джа ны ме да лём 

«За ба я выя за слу гi», ор дэ нам Чыр во най 

Зор кi, ме да ля мi «За аба ро ну Каў ка за», 

«За Пе ра мо гу над Гер ма нi яй у Вя лi кай 

Ай чын най вай не 1941—1945 га доў», «За 

ўзяц це Ве ны») i, як мно гiя фран та вi кi, не 

лю бiў апа вя даць пра вай ну. I толь кi 9 Мая, 

ка лi яны з су се дам, так са ма ўдзель нi кам 

Вя лi кай Ай чын най, ус па мi на лi тых, ка го 

стра цi лi, i на су ро вых муж чын скiх тва рах з'яў ля лi ся 

слё зы, мож на бы ло зра зу мець, праз якi боль i жах 

прай шлi гэ тыя лю дзi.

Сён ня ў мно гiх сем' ях шка ду юць, што не па спе лi 

лепш рас пы таць блiз кiх. Каш тоў насць та кiх ве даў не 

ад чу ва ла ся та ды, ка лi ве тэ ра наў бы ло мно га — цi не 

з кож най сям'i нех та быў на вай не. Ды i хто ж ве даў, 

што хут ка блiз кiх мо жа не стаць i рас пы таць ужо не 

бу дзе ка го...

«Баць ка ра на сы шоў, на 51-м го дзе жыц ця. У нас 

за ха ва ла ся фа та гра фiя, на якой ён на збо рах як афi-

цэр за па су ра зам са сва i мi ра вес нi ка мi. Па мя таю, 

як ён, тры ма ю чы гэ ты зды мак, згад ваў, ка го з тых 

лю дзей не ста ла. Мно гiя вяр ну лi ся з вай ны пас ля 

ра нен няў, кан ту зiй, з сур' ёз ны мi праб ле ма мi са зда-

роў ем, але хто та ды пра гэ та ду маў», — згад вае 

Мi ка лай Мi нец.

Су час ныя тэх на ло гii да зва ля юць вяр таць па мяць 

пра ва ен ныя па дзеi. Шмат iн фар ма цыi вы кла да ец ца ў 

iн тэр нэ це, i за гэ тым сям'я Мiн цаў уваж лi ва со чыць, а 

да вед ку з Цэнт раль на га ар хi ва Мi на ба ро ны Ра сiй скай 

Фе дэ ра цыi, якая па цвяр джае ўсе ўзна га ро ды гвар дыi 

стар ша га сяр жан та Мiн ца Сця па на Дзмiт ры е вi ча, якi 

слу жыў у раз вед цы 49-й гвар дзей скай цяж кай гаў бiч-

най ар ты ле рый скай бры га ды, тут бу дуць за хоў ваць 

i пе ра да ваць на шчад кам як ад ну з най важ ней шых 

ся мей ных каш тоў нас цяў.

Ся мей ная арыф ме ты ка
«Па множ це на 40. Столь кi ча ла век у на шай сям'i 

за хоў вае па мяць пра па дзеi Вя лi кай Ай чын най! I гэ та 

толь кi ўну кi», — па дзя лiў ся Аляк сандр Па дзе ра, ка лi 

пры нёс у рэ дак цыю ма тэ ры я лы пра сва iх род ных. На 

гэ тых гiс то ры ях пра ча ла ве чую год насць, тры ван не i 

муж насць вы хоў ва юц ца на шчад кi. I хо чац ца ве рыць, 

што на да лей яны бу дуць толь кi мно жыць гэ ту па мяць 

ужо ся род сва iх дзя цей.

У Але ны i Та ра са Кiр ду ноў з вёс кi Пту шы чы бы ло 

шэсць да чок i чац вё ра сы ноў. Ста рэй шы, Сця пан, 

пра ца ваў у Да ра га наў скiм ляс нiц тве, там жа зма гаў-

ся ў пар ты зан скiм атра дзе, не за доў га да вы зва лен ня 

за хва рэў на су хо ты i пра тры маў ся ня доў га.

Дру гi сын, Ар цём Та ра са вiч, ка лi па ча ла ся вай на, 

уз на чаль ваў кал гас. Каб да бро не да ста ла ся аку пан-

там, ска цi ну раз да лi кал гас нi кам, са бра ны ўра джай 

раз мер ка ва лi па сем' ях. I не па збег нуць бы та ко му 

кi раў нi ку ва ро жа га па ка ран ня — яго ла вi лi не каль кi 

ра зоў, каб за вес цi на рас стрэл, — ды толь кi ўвесь 

час яму ўда ва ла ся ўця чы. У аса бiс тым лiст ку па ўлi ку 

пар ты зан скiх кад раў (Ар цём Кiр дун слу жыў у атра-

дзе iмя Дзяр жын ска га, што дзей нi чаў на тэ ры то рыi 

Асi по вiц ка га ра ё на) ад зна ча на, што ён па ка заў ся бе 

як сме лы i ба я вы пар ты зан. Удзель нi чаў ва ўсiх ба ях i 

за са дах атра да, пад ры вах чы гун кi i ва ро жа га эша ло-

на. Ка рыс таў ся аў та ры тэ там ся род та ва ры шаў.

У пар ты за нах бы ла i ўся сям'я Ар цё ма Та ра са вi-

ча — жон ка, ча ты ры дач кi i два сы ны. У ад ным з ба ёў 

быў за бi ты яго сын Аляк сандр, жон ка бы ла схоп ле на 

фа шыс та мi i прай шла праз канц ла ге ры ў Асi по вi чах 

i Баб руй ску, а пас ля яе вы вез лi ў Гер ма нiю. У лi пе нi 

1945-га пас ля ўсiх вы пра ба ван няў яна вяр ну ла ся на 

ра дзi му, а ў каст рыч нi ку та го ж го да ста ла ўда вой: 

му жа за бi лi бан ды ты, якiх у пас ля ва ен ныя га ды ба-

га та ха ва ла ся па ля сах.

Яшчэ два бра ты слу жы лi ў Чыр во най Ар мii. Ры гор 

Вол гiн (хло пец змя нiў проз вi шча Кiр дун, бо па лi чыў, 

што яно не па суе афi цэ ру) за кон чыў Мiн скае пя хот-

нае ву чы лi шча i Ва ен на-iн жы нер ную ака дэ мiю РСЧА 

iмя Куй бы ша ва i, як па ча ла ся вай на, па даў ра парт на 

фронт. Сям'я за ха ва ла лiст, якi прый шоў ад Ры го ра 

ў жнiў нi 1943 го да. «Вось ужо як 36 дзён мы зна-

хо дзiм ся ў ня спын ных ба ях. За гэ ты час мы змаг лi 

раз бiць ня мец кiя пол чы шчы... на сту па ем на за хад. 

Ужо пра су ну лi ся больш чым на 10 км. Мы прай шлi 

сот нi вё сак, усе яны пус тыя. Нем цы пры на ступ лен нi 

ўвесь на род па гна лi на За хад, але iм не ўда-

ло ся iх угнаць. Што дзень мы ад бi ва лi гэ тых 

па кут нi каў ад фа шысц кiх вы люд каў, i яны 

ча ро да мi вяр та юц ца ў свае вёс кi, цяг нуць з 

са бой свой скарб...» За вы дат нае вы ка нан не 

ба я вых за дан няў, за пра яў ле ныя муж насць i 

ге ра iзм афi цэр быў уз на га ро джа ны ор дэ нам 

Чыр во най Зор кi i трой чы ор дэ нам Чыр во-

на га Сця га. Але яму не да вя ло ся ўба чыць 

Пе ра мо гу — ён за гi нуў у ба ях у За кар пац цi 

ў лiс та па дзе 1944 го да.

Ма лод шы з бра тоў Iван Кiр дун з па чат ку 

вай ны вы кон ваў ра зам з бай ца мi ад каз ныя 

ба я выя за дан нi па аба ро не стра тэ гiч ных 

наф та вых аб' ек таў Ба ку i Гроз на га. У хут кiм 

ча се яго пры зна чы лi на мес нi кам ка ман дзi ра 

ды вi зi ё на па па лiт част цы...

Ня лёг кiм ака за ла ся i жыц цё сяс цёр Кiр дун. Дзве 

з iх пра во дзi лi сва iх му жоў на фронт. Агры пi на ста ла 

ўда вой у 1944-м, i ёй да вя ло ся ад ной га да ваць тра iх 

ма лень кiх дзя цей i да гля даць па ра лi за ва ную свяк роў, 

а да Ка ця ры ны муж вяр нуў ся iн ва лi дам. Сем'i На тал лi 

i Ма рыi бы лi ў пар ты зан скай зо не, а Ве ры i Ган не да-

вя ло ся пе ра жыць цяж кiя га ды аку па цыi з ма лень кi мi 

дзець мi на ру ках.

Дач ка Ма рыi Але на Вi на гра да ва па дзя лi ла ся ўспа-

мi на мi сва ёй ма цi: «У той час уся ха лас тая мо ладзь 

ба я ла ся ад на го — уго ну ў Гер ма нiю. Адзi ным вый-

сцем бы ло за муж жа. Да вай ны ў вёс цы ста я ла пад-

раз дзя лен не ка ва ле рый скай ка за чай ды вi зii, сал да ты 

якой тра пi лi ў па лон. У пер шыя тыд нi вай ны па лон-

ных мож на бы ло вы ку пiць. I ба бу ля з ма май са бра лi 

ня хiт ры скарб — па лат но, са ла i iн шыя пра дук ты — 

i пай шлi да маў ляц ца. Да мо вi лi ся. Му жам ма цi стаў 

пры га жун Па вел, ку бан скi ка зак. Ра зам яны сыш лi ў 

пар ты зан скую зо ну. А праз год цi кры ху больш мая 

ма цi ста ла ўда вой. У 1943 го дзе ў пар ты зан скай зо-

не яна на ра дзi ла сы на Ры го ра. I па ча ла ся бла ка да. 

Ра та вац ца ад кар нi каў мож на бы ло толь кi ў ба ло це. 

Рап там хлоп чык за кры чыць, рап там вы дасць? Але 

ма лы быц цам ра зу меў, што ад яго за ле жыць жыц цё 

дзя сят каў лю дзей, маў чаў. Се дзя чы па шыю ў ба-

лот най жыж цы, ма ці ўзды ма ла i тры ма ла на вы цяг-

ну тых ру ках са мы да ра гi скру так у яе жыц цi. А ча сам 

з гэ тай жы жы тыр чаў толь кi нос ма ло га — каб мог 

ды хаць. Усё гэ та ад бi ла ся паз ней, пас ля вы зва лен ня: 

ма лень кi Гры ша ледзь не па мёр ад ха ле ры, а ма му 

два га ды трэс ла ма ля рый ная трас ца. Але ўрэш це ўсё 

скон чы ла ся. Ма ма су стрэ ла ся з Емяль я нам Шур па-

чом, пад поль шчы кам, жур на лiс там, якi ўдзель нi чаў у 

вы дан нi на вост ра ве Зыс лаў га зе ты «Звяз да», i яны 

па жа нi лi ся... Ма ма згад ва ла, як ус пры ня лi вест ку аб 

Пе ра мо зе, — што моц на кры ча лi i ўго лас пла ка лi. 

Я не ра зу ме ла, як мож на пла каць i кры чаць у та кi 

ра дас ны мо мант. А ця пер ра зу мею — аб дым кi i ўсе-

агуль ная ра дасць бы лi паз ней. А пер шы прый шоў 

боль. Ня стры ма ны i не ча ла ве чы. Так мо жа ба лець 

ду ша ад вя лi ка га го ра i вя лi кай не спра вяд лi вас цi. За 

тых, хто не да жыў, хто не па чуў та кое са мае жа да нае, 

вы па ку та ва нае, за ва я ва нае кош там мiль ё наў жыц цяў 

сло ва «Пе ра мо га».

Пад рых та ва ла Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Ус пом нiць усiхУс пом нiць усiх

Сён ня ў мно гiх сем' ях шка ду юць, што не 

па спе лi лепш рас пы таць блiз кiх. Каш тоў насць 

та кiх ве даў не ад чу ва ла ся та ды, ка лi 

ве тэ ра наў бы ло мно га — цi не з кож най сям'i 

нех та быў на вай не. Ды i хто ж ве даў, што 

хут ка блiз кiх мо жа не стаць i рас пы таць ужо 

не бу дзе ка го...

ГЭ ТА ТРЭ БА ЖЫ ВЫМ

Iван Кiр дун.

Аса бiс ты лiс ток па ўлi ку пар ты зан скiх кад раў 
Ар цё ма Кiр ду на.

Лiс ты з 1944-га.

Мi ша Це ра хо вiч на заў сё ды за стаў ся ма ла ды.

«За ла тая ка лек цыя бе ла рус кай лi-

та ра ту ры» па поў нi ла ся но вай кнi гай 

вы да вец тва «Мас тац кая лi та ра ту-

ра» — збор нi кам «Паэ зiя пе ры я ду 

Вя лi кай Ай чын най вай ны».

Дзе вят нац ца ты том (а ўся го ад мыс ло-

вая бiб лi я тэ ка з най леп шых зда быт каў 

бе ла рус кай лi та ра ту ры на пра ця гу ўсёй 

яе гiс то рыi мае скла дац ца з 50 кнiг) уклаў 

док тар фi ла ла гiч ных на вук, пра фе сар Бе-

ла рус ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та Алесь 

Бель скi. Ён жа з'яў ля ец ца i аў та рам грун-

тоў най прад мо вы. У ва ен ную паэ тыч ную 

ан та ло гiю ўвай шлi тво ры Эдзi Аг ня цвет, 

Але ся Аста пен кi, Змiт ра ка Аста пен кi, Ана-

то ля Аст рэй кi, Мi ко лы Аў рам чы ка, За ха ра 

Бар су ка, Але ся Ба чы лы, Пет ру ся Броў кi, 

Кан стан цыi Буй ло, Ан то на Бя ле вi ча, Мi-

ха ся Ва сiль ка, Ва сi ля Вiт кi, Ана то ля Вя лю-

гi на, Мi ко лы Га мол кi, Пят ра Глеб кi, Але ся 

Жаў ру ка, Аляк сея За рыц ка га, Мi ко лы За-

сi ма, Але ся Зво на ка, Ана то ля Iвер са, Мi ха-

ся Ка ла чын ска га, Пят ра Кал бы кi, Кас ту ся 

Кi рэ ен кi, Мi ха ся Клiм ко вi ча, Яку ба Ко ла-

са, Аляк сея Кор ша ка, Кан дра та Кра пi вы, 

Сяр гея Крыў ца, Ар ка дзя Ку ля шо ва, Ян кi 

Ку па лы, Мак сi ма Лу жа нi на, Мi ха ся Ма ша-

ры, Але ся Мi лю ця, Ар ка дзя Мор каў кi, Ян кi 

Не па ча ло вi ча, Сяр гея Но вi ка-Пе ю на, Ры го-

ра Ня хая, Пi ме на Пан чан кi, Пi лi па Пест ра-

ка, Паў лю ка Пра ну зы, Пят ра Пры ходзь кi, 

Ада ма Ру са ка, Аляк сея Ру сец ка га, Ля во на 

Слу ча нi на, Мi ко лы Су рна чо ва, Паў ла Суш-

ко, Мак сi ма Тан ка, Нi ны Та рас, Ва лян цi на 

Таў лая, Ге на дзя Шве дзi ка.

А гэ та — i тыя твор цы, што зна хо дзi лi-

ся на фран тах Вя лi кай Ай чын най вай ны, 

i тыя, хто па спеў вы ехаць у эва ку а цыю i 

ра бiў усё маг чы мае дзе ля Вя лi кай Пе ра-

мо гi, i пад поль шчы кi, удзель нi кi пар ты-

зан ска га ру ху на тэ ры то рыi аку па ва най 

ня мец ка-фа шысц кi мi за хоп нi ка мi Бе ла-

ру сi. «Як ад род най га лiн кi ду бо вы лiс ток

ада рва ны, / Род ны Мiнск я па кi нуў, ня мец-

кай бам бёж каю гна ны», — пi саў у  па чат ку 

паэ мы «Сцяг бры га ды» Ар кадзь Ку ля шоў. 

Асоб най кнi гай гэ ты твор быў вы да дзе ны 

ў 1943 го дзе. Пер шыя ўрыў кi дру ка ва лi-

ся ў га зе це «Са вец кая Бе ла русь» яшчэ ў 

сту дзе нi 1943 го да. А вось што пi саў па-

эт Ва лян цiн Таў лай у са ка вi ку 1944 го да 

ў аку па ва ным гiт ле раў ца мi На ва груд ку: 

«Яшчэ па ла юць сот нi сёл ня згас шых... / Цi 

ж мы не ве да ем, хто ды мам край спа вiў, / 

аб сце ны раз бi ваў дзя цей ня вiн ных на шых / 

i ру кi мыў у мат чы най кры вi?..»

Ан та ло гi яй бо лю, кнi гай ба раць бы, зма-

ган ня i муж нас цi паў стае дзе вят нац ца ты 

том «За ла той ка лек цыi бе ла рус кай лi та ра-

ту ры». Вось з якой кры нi цы вар та чэр паць 

сi лы для тры ва лас цi ду ху!..

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Кры жы, якія па да юць.

На брац кай ма гі ле ка ля вёс кі Ор.

ЛАН ЦУ ЖОК ГО НА РУ:
нам ёсць што пе ра даць на шчад кам


