
8 мая 2019 г. НЕЗАБЫЎНАЕ 3

22 чэр ве ня для Ула дзі-

мі ра Мар чан кі — асаб-

лі вая да та: свя та дня 

на ра джэн ня і сму так 

па чат ку вя лі кай бя ды. 

У гэ ты дзень у 1920 го-

дзе ў вес цы Ера шоў ка 

Клі ма віц ка га ра ё на ён 

з'я віў ся на свет, і ў гэ-

ты ж дзень, праз 21 год, 

кур сант Мар чан ка, як і 

міль ё ны са вец кіх хлоп-

цаў, стаў пад руж жо, 

га то вы ад даць жыц цё 

ў ба раць бе з во ра гам.

«Не жыц цё, а каз ка», — 

так да во лі не ча ка на па чаў 

рас каз пра сваё ба я вое мі-

ну лае ве тэ ран Вя лі кай Ай-

чын най вай ны Ула дзі мір 

МАР ЧАН КА. Але пад час 

раз мо вы па чы на еш ра зу-

мець, што меў на ўва зе ве тэ-

ран. Са праў ды, ка лі слу ха еш 

гіс то рыю гэ та га ча ла ве ка, 

які прай шоў вай ну ад жу дас-

на га чэр ве ня 1941 го да да 

пе ра мож на га мая 1945-га, 

зда ец ца не ве ра год ным, 

коль кі мо жа вы тры ваць ча-

ла век. Бія гра фія Ула дзі мі ра 

Мар чан кі ні бы та пад руч нік 

гіс то рыі гэ тай жах лі вай вай-

ны. Тут і аба ро на Маск вы, і 

вы зва лен не Сма лен шчы ны, 

і ўдзел у апе ра цыі «Баг ра ці-

ён», і лік ві да цыя Ві цеб ска га 

«кат ла», і штурм Кё нігс бер-

га — доў гі і цяж кі шлях са-

вец ка га сал да та, які ба ра ніў 

род ную кра і ну.

Ка лі грым ну ла вай на, 

хло пец зна хо дзіў ся ў Ва ла-

год скай воб лас ці, 

дзе ву чыў ся ў ва ен-

ным ву чы лі шчы. Вя-

лі кія стра ты сал дат 

і ка манд на га скла ду 

з пер шых дзён вай-

ны вы му сі лі кі раў-

ніц тва на ву чаль най 

уста но вы ска ра ціць 

тэр мін ву чо бы, і ўжо 

ў жніў ні Ула дзі мір 

Мар чан ка пры зна-

ча ны ка ман дзі рам 

уз во ду. Ма ла до-

га не аб стра ля на га 

кур сан та ад пра ві лі 

аба ра няць са вец кую 

ста лі цу. У снеж ні 41-

га пад Ка лі ні нам ён 

быў па ра не ны, жыц-

цё вы ра та ва ла тое, 

што асколак стра ціў 

за бой ную моц, тра-

піў шы ў да ку мен ты і 

гро шы, што ля жа лі ў 

на груд най кі шэ ні.

Пас ля шпі та ля Ула дзі мі-

ра Ва сі ле ві ча ў хут кім ча се 

на кі ра ва лі ў 19-ю гвар дзей-

скую страл ко вую ды ві зію 

на чаль ні кам шта ба лыж на га 

ба таль ё на. У скла дзе гэ тай 

ды ві зіі Ула дзі мір Ва сі ле віч 

вы зва ляў Сма лен скую воб-

ласць, за што быў уз на га ро-

джа ны ор дэ нам Чыр во най 

Зор кі, з ёй жа ў 1943 го-

дзе сту піў на род ную зям-

лю. У ба ях за чы гу нач ную 

стан цыю Крын кі, што ка ля 

Лёз на, во ін атры маў дру гое 

ра нен не. Пад ля чыў шы ся, ён 

зноў па пра сіў ся ў род ную 

ды ві зію.

— На да ро гу ў 

вой ска мне да лі 
дзе сяць дзён і мя-
шок су ха роў. Ба ча-
чы, што час да зва-
ляе, вы ра шыў па 
да ро зе за ско чыць 
да до му ў Ера шоў-
ку, пра ве даць ма-
ці, сва я коў. Па гля-
дзець, як ла дзіц ца 

іх жыц цё, да па маг чы чым 

змог бы. Сэр ца аб лі ва ла ся 

кры вёю, ка лі ўвай шоў у род-

ную вёс ку ці, хут чэй у тое, 

што ад яе за ста ло ся. Усе 

ха ты нем цы, ка лі ад сту па лі, 

спа лі лі, ся род га рэ лых пля мін 

тыр ча лі толь кі ко мі ны 

пе чак. Лю дзі ту лі лі ся 

хто дзе знай шоў па-

ра ту нак, — апіс вае 

ўба ча нае ве тэ ран. — 

Ні хто не ча каў май го 

пры ез ду. Але па куль 

ішоў па вёс цы, мя не 

па зна лі, і нех та ска-

заў ма ці: Пе ла гея, 

гля дзі, твой сын ідзе. 

Ма ці кі ну ла ся мне на-

су страч, аб ня ла і пла-

ча ад шчас ця...

Ра дасць спат кан ня бы-

ла азмро ча на вест ка мі, што 

сяст ру Ула дзі мі ра Мар чан кі 

фа шыс ты са гна лі ў Ня меч чы-

ну, і які яе на пат каў там лёс, 

бы ло не вя до ма. Зра біў шы 

для ма ці зям лян ку, сал дат 

ад пра віў ся да лей на фронт, 

дзе пад Ба гу шэў скам ды ві зія 
вя ла баі з пра ціў ні кам.

Пад час апе ра цыі «Баг-
ра ці ён» ка ман дзі ру не раз 
пры хо дзі ла ся пад ку ля мі іс-
ці на пе рад і вес ці за са бою 
сал дат. А так са ма пры маць 
удзел у лік ві да цыі Ві цеб ска-
га «кат ла».

— Мы доб ра ве да лі, як па-
вод зяць ся бе нем цы, вы рваў-
шы ся з ата чэн ня, і якую за гэ-

та «ца ну» пла ціць мір нае на-

сель ніц тва. З гэ тай пры чыны 

быў стро гі на каз: 

ні во дзін фа шыст не 

па ві нен быў пра са-

чыц ца праз на шы 

лі ніі. І мы ўтры ма лі 

па зі цыю, пры му сі лі 

фа шыс таў здац ца.

За па спя хо вае 

вы ка нан не за дан ня 

Ула дзі мір Мар чан ка 

быў уз на га ро джа ны 

ор дэ нам Чыр во на га 

Сця га з пры сва ен-

нем зван ня ка пі та на. Да лей 

бы лі баі ў Паў ноч най Бе ла ру-

сі, вы зва лен не Літ вы і на ват 

ус туп лен не на тэ ры то рыю 

во ра га. У біт ве за Кё нігс берг 

ка пі тан Мар чан ка атры маў 

трэ цяе ра нен не.

— Ка ля мя не ра за рваў-

ся сна рад, і аско лак, рас-

сек шы ор дэн скую план ку, 

пра біў гру дзі кры ху вы шэй 

за сэр ца. Ле жа чы на зям лі, 

я ўжо раз віт ваў ся з гэ тым 

све там. Але сал да ты мя не 

вы цяг ну лі з-пад агню і толь кі 

дзя ку  ючы ім я жы вы, — ус-

па мі нае ве тэ ран. — Шмат 

кры ві я та ды стра ціў, але і 

тут мне па шан ца ва ла, што 

знай шлі ся лю дзі, якія зда лі 

сваю кроў для мя не. Як по-

тым ста ла вя до ма, гэ та бы лі 

жан чы ны-сі бі рач кі. Дзя ку ю-

чы іх сі бір скай кры ві я су-

стра каю 99-ю вяс ну.

Во лей лё су скон чыў 

вай ну Ула дзі мір Мар чан ка 

ў го ра дзе, з яко га і па чы-

наў свой ба я вы шлях да 

Пе ра мо гі, ме на ві та ў Во-

лаг ду на ля чэн не быў на-

кі ра ва ны па ра не ны. Тут жа 

афі цэр да ве даў ся і пра за-

кан чэн не Вя лі кай Ай чын-

най вай ны. 12 мая ка мі-

са ва ны ка ман дзір па кі нуў 

сце ны шпі та ля і па ехаў у 

род ную Ера шоў ку, дзе ча-

ка ла ства раль ная пра ца 

пад мір ным не бам...

Анд рэй СА ЗО НАЎ.

Фо та аў та ра.

Гэ ты зды мак зроб ле ны 

ў 1975 го дзе ка ля сця-

га Пе ра мо гі ў Маск ве. 

Сфа та гра фа вац ца ка-

ля свя той рэ лік віі бы ло 

най вы шэй шай фор май 

за ах воч ван ня пе рад 

юбі ле ем — 30-год дзем 

Пе ра мо гі. Та ко га го на ру 

ўда стой ва лі ся пе ра мож-

цы са цы я ліс тыч на га 

спа бор ніц тва, ма ла дыя 

ра бот ні кі і ра бот ні цы 

не аб сяж на га Са вец ка-

га Са ю за.

Ад ной з та кіх пе ра мож-

цаў ста ла та ды ман таж ні ца 

элект ра апа ра ту ры Мінск ага 

элект ра ме ха ніч на га за во да 

Та ма ра Ан то наў на Мель нік 

(Стэль мак). Ця пер яна на за-

слу жа ным ад па чын ку.

— 1975-ы быў ці не апош-

нім го дам год на га жыц ця ў 

СССР, — ус па мі нае Та ма ра 

Ан то наў на свае ўра жан ні та-

ды і ця пер. — Кра і на жы ла, 

раз ві ва ла ся, ад чу ва ла ся яе 

ма гут насць. Усё гэ та бы ло на 

ва чах жы вых яшчэ фран та ві-

коў і ўдзель ні каў вай ны. Мой 

баць ка пе ра нёс фа шысц кі 

канц ла гер, вяр нуў ся ад туль 

гра ніч на знер ва ва ным. Ма ці 

ў час аку па цыі жы ла ў глу хой 

ляс ной вё сач цы Ма чынск на 

Асі по віч чы не (паз ней вёс ку 

спа лі лі па лі цаі).

Са мо сло ва «вай на» ме ла 

для нас вы раз нае зна чэн не 

аса біс та га го ра. Вы ха ва ныя 

ў па тры я тыз ме, на філь мах і 

лі та ра ту ры та го ча су, мы ад-

чу ва лі яе смя рот ны под ых, 

ба чы лі яе ў снах, пе ра жы-

ва лі за тых, хто пра цяг ваў 

звед ваць жа хі зні шчэн ня 

ў роз ных кут ках пла не ты. 

Спа чу ван не ін шым — гэ та 

ці не най леп шае ў вы ха ван-

ні. Ска жу, што ў гэ тым сэн се 

мы сва іх баць коў не пад вя лі, 

не здра дзі лі на шым на стаў-

ні кам, мно гія з якіх бы лі на 

фрон це (сён ня ўсе яны спа-

чы ва юць у зям лі цы).

Ка неш не, шка да, што 

на ро ды раз бег лі ся, раз-

бры лі ся, ка заць пра ін тэр-

на цы я на лізм не да во дзіц-

ца, не мод нае гэ та сло ва. 

Усё больш ідуць по шу кі 

во ра гаў. А ці ж мо гуць 

быць во ра гі ся род тых, з 

кім столь кі га доў жы лі ў ад-

ной друж най сям'і? Та му 

сцяг Пе ра мо гі грэе сэр ца. 

Лі чу, за слу га на ша га па ка-

лен ня ў тым, што най леп-

шыя якас ці бе ла ру саў мы 

за ха ва лі пад яго аба ро най, 

пе рад алі спа га ду да бліж-

ня га сва ім дзе цям. Хай і 

яны пе ра да юць уну кам бе-

ла рус кую да бры ню. Ра зам 

з па мяц цю пра свя тую Пе-

ра мо гу.

Вік тар ХУР СІК.

ПЕ РА МО ГА 
Ў ЭКС ПА НА ТАХ

Та ма ра Ан то наў на МЕЛЬ НІК (у верх нім ра дзе край няя зле ва).

Жы вая па мяць

Вы зва лен не Ма гі лёў шчы ны ад ня мец-

ка-фа шысц кіх за хоп ні каў па ча ло ся ў 

ве рас ні 1943 го да з Бран скай і Сма-

лен ска-Рос лаў льскай на сту паль ных 

апе ра цый. У ка рот кія тэр мі ны атры-

ма ла ся ачыс ціць ад во ра га во сем 

паўд нё ва-ўсход ніх ра ё наў воб лас ці. 

Але шмат ба ёў бы ло вель мі цяж кіх і 

за цяж ных. Зы ход па ско ры ла маш таб-

ная на сту паль ная апе ра цыя «Баг ра-

ці ён», якая па ча ла ся ў чэр ве ні 44-га. 

Пра са чыць увесь гэ ты ня лёг кі вы зва-

лен чы шлях мож на на вы стаў цы Ма гі-

лёў ска га аб лас но га края знаў ча га му-

зея імя Еў да кі ма Ра ма на ва «Пе ра мо га 

нам у аг ні да ста ла ся». Ма тэ ры я ла мі 

да яе па дзя лі лі ся Бе ла рус кі дзяр жаў-

ны му зей гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 

вай ны і аб лас ны гіс то ры ка-па тры я-

тыч ны по шу ка вы клуб «Вік кру».

Усе рэ чы, па чы на ю чы ад фо та і да ку мен-

таў і за кан чва ю чы прад ме та мі ба я вой аму-

ні цыі ўдзель ні каў тых ба ёў, ары гі наль ныя. 

Ся род іх аса біс тыя рэ чы і фо та здым кі зна-

ных во е на чаль ні каў — ка ман ду ю ча га 4-й 

па вет ра най ар мі яй 2-га Бе ла рус ка га фрон-

ту ге не рал-пал коў ні ка авія цыі Кан стан ці-

на Вяр шы ні на, Ге ро яў Са вец ка га Са ю за 

ка ман дзі ра 399-й страл ко вай ды ві зіі ге не-

рал-ма ё ра Да ні ла Ка за ке ві ча і ка ман дзі ра 

42-й страл ко вай ды ві зіі пал коў ні ка Ан то на 

Слі ца, ка ман ду ю ча га 50-й ар мі яй ге не рал-

лей тэ нан та Іва на Бол дзі на і ін шых. Кі це лі, 

план шэ ты, руч кі, тра фей ныя рэ чы — усё 

гэ та ды хае тым ужо да лё кім ад нас ча сам 

і ня се да дат ко вую ін фар ма цыю пра сва іх 

ула даль ні каў. Це лы комп лекс пры све ча ны 

1-й поль скай пя хот най ды ві зіі імя Та дэ ву ша 

Кас цюш кі, якая ў каст рыч ні ку 1943 го да 

пры ня ла бой пад вёс кай Ле ні на ў Го рац-

кім ра ё не. Ды ві зія па нес ла вя лі кія стра ты, 

трое яе бай цоў атры ма лі зван ні Ге ро яў 

Са вец ка га Са ю за, ка ля дзвюх з па ло вай 

сот няў атры ма лі ор дэ ны і ме да лі. На вы-

стаў цы шмат прад ме таў ча соў вай ны, зной-

дзе ных пад час рас ко пак по шу ка вым клу-

бам «Вік кру» і 52-м асоб ным ба таль ё нам 

Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Тут жа 

се рыя фо та здам каў ад клу ба «Вік кру» з 

мес цаў рас ко пак пе ры я ду 1994—2018 га-

доў. Пра сяк нуц ца ат мас фе рай ча соў 

75-га до вай даў ні ны да па ма га юць ад мыс-

ло выя ін ста ля цыі.

— Чым ці ка ва гэ тая вы стаў ка, дык гэ та 

тым, што тут шмат вель мі рэд кіх, ме ма-

ры яль ных рэ чаў, — ка жа за гад чы ца экс-

па зі цый на-вы ста вач на га ад дзе ла Ма гі-

лёў ска га аб лас но га края знаў ча га му зея 

Аляк санд ра БУ РА КО ВА. — Мы, на прык-

лад, з ці каў нас цю раз гля да лі ўні каль ныя 

фо та здым кі вы зва лен ня Баб руй ска і Ма гі-

лё ва, якія прад ста віў дзяр жаў ны му зей гіс-

то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны. Та кіх у на-

шай ка лек цыі на огул не бы ло. На вы стаў цы 

ёсць шмат ары гі наль ных да ку мен таў, схем, 

пла ка таў. На пя рэ дад ні Дня Пе ра мо гі кож-

на му бу дзе ка рыс на ўсё гэ та па гля дзець, 

каб аца ніць, на коль кі ня прос тай і ах вяр най 

бы ла для нас тая Пе ра мо га.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Ку ля, аскол кі 
і кроў сі бі ра чак
Як вяс ко вы юнак стаў ба я вым афі цэ рам 
і пе ра жыў вай ну...

Уладзімір 
МАРЧАНКА 
з баявымі 
сябрамі.

З вучнямі СШ № 2 г. Чавусы, якія рэгулярна наведваюць ветэрана.


