
Во чы Па лес ся
— На ве да ла я Ту раў шчы ну ра зам з ра-

бот ні ка мі трак тар на га за во да, дзе пра цуе 
мой муж, — пра цяг вае свой эма цый ны 
апо вед ужо пад час су стрэ чы Іры на Ры го-
раў на. — Ура жан няў проць ма! Але больш 
за ўсё ў ду шу за па лі Ба ры са глеб скія мо-
гіл кі, дзе з зям лі рас туць ка мен ныя кры-
жы. Гэ та са праўд нае бе ла рус кае дзі ва! 
Ка жуць, што яны ва ло да юць цу да дзей най 
сі лай...

Да кра ну лі ся мы і да рэшт каў пад мур ка 
царк вы ХІІ ста год дзя, што на Зам ка вай 
га ры. Гэ та вель мі на мо ле нае мес ца. Там 
па нуе дух даў ні ны. І гэ та, па вер це, ураж-
вае больш, чым пам пез насць і рас ко ша.

Так са ма на тэ ры то рыі Па лес ся мес-
ціц ца на цы я наль ны парк «Пры пяц кі». Па 
ім мы ез дзі лі ў ад мыс ло вых ва гон чы ках, 
з якіх на ад лег лас ці вы цяг ну тай ру кі на зі-
ра лі за але ня мі, дзі ка мі...

А якая Пры пяць шы коў ная! Ка та лі ся 
па ра цэ на цеп ла хо дзе. Вель мі ўсце шы ла, 
што па бе ра гах ста яць сты лі за ва ныя бе-
ла рус кія хат кі, па кры тыя са ло май, карч ма 
з бе ла рус ка моў най шыль дай, драў ля ныя 
чаў ны... Пас ля, ка лі пры ча лі лі да бе ра га, 
нас час та ва лі юш кай, зва ра най са све-
жай ры бы...

Па езд ка абы шла ся мне ў 400 ты сяч бе-
ла рус кіх руб лёў. З іх 100 ты сяч пай шло на 
абед. Юш ка, га род ні на, шаш лык, буль ба, 
мі не рал ка... Я лі чу, што гэ та вель мі тан ны 
абед. Вы зай дзі це ў лю бую мін скую ка вяр-
ню — там ад на са ла та каш туе 46 ты сяч. Я 
не ка жу ўжо пра рэ ста ран на цы я наль най 
кух ні «Ра каў скі бро вар», дзе за «Язык це-
шчы» ад да сі не менш, як 200 ты сяч...

Вы ў сва ім ар ты ку ле пі са лі пра не да-
хоп у Бе ла ру сі су ве ні раў з на цы я наль ным 
ка ла ры там. Па га джу ся: у ма лых га ра дах 
з гэ тым, са праў ды, праб ле ма. Але ўсё ж 
та кі са мы каш тоў ны су ве нір мы атры ма лі! 
Гэ та эмо цыі, якія да гэ туль пе ра паў ня юць 
кож на га з нас. Я ні ко лі да гэ туль не бы ла 
на Па лес сі. Гэ та зу сім ін шая пры род ная 
зо на. У па чат ку чэр ве ня там бы лі моц ныя 
па вод кі, лу гі на ўкол бы лі за лі тыя ва дой. 
І ў гэ тай ва дзе ад-
люс т  роў  ва  ла  ся 
не ба. У мя не бы ло 
ад чу ван не, што на 
нас гля дзе лі бла-
кіт ныя во чы Па-
лес ся. Аж ма роз 
па ску ры! Ці за-
дзёр тыя хвос ці кі 
ма лень кіх дзі коў. 
Гэ та ж так са ма 
для ду шы. Аса біс-
та для мя не су ве ні-
ры, якія нам па да-
ры ла род ная пры-
ро да, да ра жэй шыя 
за ўся ля кі су ве нір, 
зроб ле ны ча ла ве-
чы мі ру ка мі.

Мы вель  м і 
ўдзяч ныя Ва лян ці ну Фё да ра ві чу Мінь ко, 
стар шы ні праф са юз на га ка мі тэ та ме ха-
ніч на га цэ ха №4 трак тар на га за во да, які 
ар га ні за ваў па да рож жа ў цуд. Ка лі ўве ча-
ры стом ле ныя і шчас лі выя вяр та лі ся на-
зад у Мінск, спя ва лі ка ра о ке. За мест «Как 
упоительны в России ве че ра...» усе, як 
адзін, не зга вор ва ю чы ся за спя ва лі: «Как 
упоительны в По лесье ве че ра».

Цёп лыя ка мя ні
Не ўза ба ве пас ля гэ тай су стрэ чы мне 

так са ма вы па ла маг чы масць за зір нуць 
у во чы Па лес ся. Пер шай спра вай на кі-
ра ва ла ся на Ба ры са глеб скія мо гіл кі, ку-
ды з'яз джа юц ца вер ні кі з уся го све ту. За 
паў га дзі ны, што я там пра бы ла, да кры-
жоў па ды хо дзі лі і па ды хо дзі лі лю дзі. Па 
ад ным і сем' я мі. І гэ та пры тым, што быў 
буд ны дзень.

— Я пры еха ла сю ды з му жам і су се-
дзя мі з Да выд-Га рад ка, — рас па вя дае 
Ва лян ці на. — Пра тое, што ў 40 кі ла мет-
рах ад нас рас туць кры жы, пра чы та ла ў 
га зе це. І вы ра шы ла пе ра ка нац ца ў гэ тым 
на ўлас ныя во чы.

Па куль мы ста я лі і гля дзе лі на дзі ва, 
што рас це з зям лі, да кры жа па ды шла 
дзяў чы на. Апус ці ла ся пе рад ім на ка ле ні. 
Асця рож на рас кла ла аб раз кі, якія пры нес-
ла з са бой. Зня ла з шыі свой на цель ны 

кры жык і пра кла ла да ка ме ня.
— Я не мяс цо вая, — ах вот на ідзе на 

кан такт Іры на. — Але ка лі ву чы ла ся ў 
Ту ра ве, па ста ян на пры хо дзі ла сю ды па-
ма ліц ца. Сён ня ж пры яз джа лі ў гос ці ў 
Сто лін, та му прос та не маг-
лі не за ехаць на свя тое 
мес ца, па ма ліц ца за 
бліз кіх. Тут про сяць 
зда роўя, шчас ця, уда-
чы.

— Вы ве ры це ў цу-
да дзей ную сі лу гэ-
та га кры жа? — 
ці каў лю ся.

— Вя до ма. 
Ка лі крыж рас це 
з зям лі — зна-
чыць, гэ та неш та 
Бо жае.

— Па мя таю, ка лі 
быў ма лень кі, баць кі 
пры во зі лі мя не сю ды, — да-
лу ча ец ца да раз мо вы мяс цо-
вы жы хар Мі ка лай Чор ны. — Та ды крыж 
гэ ты бы ло ледзь ві даць з зям лі. З кож ным 
го дам ён па вя ліч ва ец ца і ў шы ры ню, і ў 
вы шы ню. А не так даў но тут па блі зу, ха-
дзем це, па ка жу, вы рас дру гі крыж.

Пер шы крыж, па вод ле слоў Ма рыі Пі-
лі пен кі, су пра цоў ні цы Ту раў ска га края-
знаў ча га му зея, лю дзі пры кме ці лі не дзе 
ў 1998 го дзе, а дру гі 
— лі та раль на два га-
ды та му. «Пры хо дзі-
лі пры бі раць ма гіл кі 
— і рыд лёў кай збі лі 
яго. А пас ля за ўва-
жы лі, што ён рас це. 
Гэ тыя кры жы яшчэ 
на зы ва юць цёп лы мі 
ка мя ня мі, бо яны ў 
лю бое на двор'е цёп-
лыя. Лю дзі, якія пры-
кла да юць да іх свае 
пярс цён кі, лан цуж кі, 
за вуш ні цы, сцвяр-
джа юць, што ў іх нар-
ма лі зу ец ца ціск. А на 

днях я раз га ва ры ла ся з мінчанкай. Яна 
ка за ла, што яшчэ ле тась не ха дзі ла, та му 
сва я кі і пры вез лі яе на ту раў скую зям лю. 
Пас ля на вед ван ня свя тых мес цаў зда рыў-
ся цуд, та му на гэ ты раз яна пры еха ла 
па кла ніц ца свя ты ням са ма стой на.

— Тое, што кры жы рас туць, — са праў-

ды дзі ва, — ка жа ста рас та Ту раў скай 
царк вы ў го нар Усіх Свя тых Ва ле рый 
Кат ляр чук. — Ча му гэ та ад бы ва ец ца? 
Ча му лю дзі атрым лі ва юць аца лен не? Ні-
хто не мо жа па тлу ма чыць. Ня даў на ад на 
вер ні ца мне ка жа: «У мя не быў ды яг наз 
ан ка ла гіч ны. Год та му пры еха ла да кры-
жа з Мін ска. Вы ра шы ла па ма ліц ца пе рад 
апе ра цы яй, каб Гас подзь па мі ла ваў. Па-
куль бы ла ў Ту ра ве, пры сні ла свя ці це-
ля Мі ка лая, які ска заў: «За ве ру тваю 

атрым лі ва-
еш аца лен-
не». Вы цяг-
нуў неш та 
чор нае і знік. 

Ура чы толь-
кі раз вод зяць 

ру ка мі. З тых 
ча соў я атры ма ла 
поў нае аца лен не». 
І гэ та не адзі ны 

вы па дак, ка лі глы бо кая 
ве ра вы ра тоў ва ла лю дзей. У Ту раў пры-
яз джае вя лі кая коль касць па лом ні каў 
з цяж кі мі хва ро ба мі.

Шмат ле ген даў і зда га дак па чу ла я пра 
цу да дзей ную сі лу кры жоў пад час ванд роў-
кі па ту раў скай зям лі. Ад на з іх звя за на з 
ма на хам Мар ці нам Ту раў скім.

— На Ба ры са глеб скіх мо гіл ках у 
ХІІ ста год дзі ста яў ма нас тыр, — ка жа Ма-
рыя Пі лі пен ка. — Ме на ві та там і нёс сваю 
служ бу Мар цін Ту раў скі. Ад ной чы вяс ной 
ён вель мі моц на за хва рэў. Па ку ты бы лі 
не вы нос ны мі, та му ста ры слёз на ма ліў ся 
і пра сіў Бо га аб смер ці. Не ўза ба ве да яго 
з'я ві лі ся свя тыя кня зі Ба рыс і Глеб. Ачыс-
ці лі ва ду ў ка ло дзе жы і на па ілі ёй ма на ха. 
Пас ля на вед ван ня Ба ры са і Гле ба Мар цін 
Ту раў скі пра жыў 1 год. За гэ ты час ён па-
спеў вы ле чыць той га ю чай ва дой шмат 
лю дзей. Пе рад смер цю Мар цін ска заў: 
«Ма гі лу маю стра ці це, імя маё за бу дзе-
це, але прой дуць ста год дзі, і я па ка жу, дзе 
ля жу, і бу ду так са ма слу жыць лю дзям»...

Плы ву чыя кры жы
Цу да твор ны мі лі чац ца і вя лі кія, ка ля 

двух мет раў у вы шы ню, ка мен ныя кры-
жы. Пер ша па чат ко ва іх бы ло два нац цаць, 
але ця пер за ста ло ся толь кі тры. Адзін з іх 
ста іць по бач з но вай Тураўскай царк вой у 
го нар Усіх Свя тых.

Згод на з пад ан нем, у X ста год дзі гэ-
тыя кры жы пры плы лі ў Ту раў па Пры пя ці 
су праць плы ні з Кі е ва. Мяс цо выя жы ха ры 
вый шлі іх су стра каць, і ва да зра бі ла ся ко-
ле ру кры ві. Гэ та свед чыць пра тое, што не 
зу сім мір ным шля хам пра во дзі ла ся хрыс-
ці я ні за цыя.

— У тыя ча сы, ка лі Русь толь кі хрыс ці-
ла ся, кры жы гэ тыя ў Ту ра ве ста я лі на ад-
кры тым мес цы, — ка жа су пра цоў ні ца му-
зея. — Лю дзі здзяйс ня лі па лом ніц твы да іх. 
У ча сы са вец кай ула ды яны бы лі зні шча ны, 
за топ ле ны. І вось у 1937 го дзе зда ры ла ся 
паў тор нае дзі ва — част ка з іх зноў цу доў-
ным чы нам апы ну ла ся на па верх ні.

— Мяс цо вая ба бу ля рас па вя да ла, — 
ка жа Ва ле рый Кат ляр чук, — што яе баць-
кам да ва лі хлеб, му ку толь кі за тое, каб 
яны не ка за лі, што ка мя ні ўсплы лі. Бо 
нель га бы ло па тлу ма чыць гэ тай з'я вы.

Па вод ле слоў су раз моў цы, крыж не кож-
на га пад пус кае да ся бе. «На жаль, ёсць лю-
дзі, якія не мо гуць па ды сці да гэ тых кры жоў. 
Па чы на ец ца неш та на кшталт эпі леп сіі, але 
не эпі леп сія. Гэ та ўжо ду хоў ная ба ляч ка. 
У нас гэ та на зы ва ец ца апан та насць. Я ба чыў 
гэ та сам не раз. Ме на ві та та му ўсім рэ ка мен-
дую на сіць на цель ныя кры жы кі».

«Усе цу ды за сна ва ны 
на ве ры»

Кож на му да ец ца па ве ры, лі чыць Ва ле-
рый Кат ляр чук. Зра зу меў гэ та муж чы на не 
ад ра зу, бо сам прый шоў да ве ры поз на.

— Па ча ло ся з та го, што мне вы бі лі шый-
ныя па зван кі, дзве апе ра цыя скла да ныя 
пе ра нёс, — рас па вя дае Ва ле рый. — Зна хо-
дзіў ся па між жыц цём і смер цю. Ка лі прый-
шоў да ве ры, з'я ві ла ся дум ка да па маг чы 
пад лет кам з не спры яль ных сем' яў. Па чы таў 
пе да го га Ма ка ран ку і зра зу меў, што трэ ба 
пры віць ім пра ца люб ства. У мя не бы ла зям-
ля, па ста віў цяп лі цы. Хлоп цы пра ца ва лі, і 
я ім да ваў пра цэнт ад вы руч кі. За ўва жыў, 
што за роб ле ныя гро шы яны ўжо не мар-
на ва лі на абы-што... Ця пер тыя хлоп цы па-
вы рас та лі, ства ры лі ўлас ныя сем'і, за вя лі 
гас па дар ку... Я вель мі ра ды за іх.

Ка лі пры ні жаць дзі ця, не ве рыць у тое, 
што яно мо жа вы пра віц ца, то яшчэ больш 
зло дзе яў ста не. Трэ ба, на ад ва рот, па лю біць 
і даць маг чы масць стаць доб рым ча ла ве-
кам. Я не ка жу, што ўсе, але ад сот каў 60 
«цяж кіх» пад лет каў дак лад на хо чуць жыць 
нар маль на. Прос та ў іх не ве раць... Яны 
па ста ян на чу юць на свой ад рас (а ў нас лю-
бяць ста віць крыж на ча ла ве ку): «Што з яго 
мо жа вы рас ці, ка лі баць кі та кія...» Але ж хто 
даў нам пра ва асу джаць ін шых?.. Да рэ чы, 
пра асу джэн не ёсць пры па весць, якая мне 
вель мі па да ба ец ца. На 5-м па вер се жы вуць 
Са ша і На та ша, а на пер шым — шмат дзет-
ная сям'я. На та шы ра біць ня ма ча го, уся 
та кая фі фач ка, яна на зі рае ў вак но, як жан-
чы на раз веш вае бя ліз ну. «Са ша, вось зу сім 
гас па ды ня ні я кая! Ёй бы па раш ку леп ша га 
па да рыць...» — ка жа яна му жу. На на ступ-
ны дзень толь кі раз вя ла ру ка мі: «Са ша, зір-
ні, якая ў яе бя ліз на бе ла снеж ная. Ня ўжо 
ты мя не па слу хаў і па да рыў ёй па ра шок?» 
Са ша па гля дзеў на сваю жон ку і ка жа: 
«Мі лая, я прос та па мыў учо ра на ша акно». 
Мы час та гля дзім на лю дзей праз бруд ныя 
вок ны... Бруд ныя вок ны сва ёй ду шы. А іх 
трэ ба мыць як ма га час цей, бо ўсе гра хі, за 
якія ты асу джа еш бліж ня га свай го, ля гуць 
на ця бе і твой род. Гэ та ду хоў ны за кон.

...Фе а фан За твор нік ка заў, што мы шмат 
ве да ем, кніж кі та кія ўжо ра зум ныя чы та ем, а 
тыя ве ды, якія ду шу ўзга доў ва юць, у нас, на 
жаль, сла бень кія. Трэ ба больш кла па ціц ца 
пра ду хоў ны скарб, які па кі не це ў спад чы ну 
сва ім дзе цям. А ў нас лю дзі кла по цяц ца ўсё 
больш пра ма тэ ры яль нае... Ка лі ча ла век не 
ўдзель ні чае ў жыц ці ін шых лю дзей, а гра-
бе пад ся бе, ён глы бо ка ня шчас ны. Сло ва 
«шчас це» ж эты ма ла гіч на зна чыць са ўдзел 
у жыц ці ін шых лю дзей. Не як пры яз джа ла 
да нас з Анг ліі жан чы на, і, ка лі я за га ва рыў 
пра шчас це, яна за пла ка ла: «Я вель мі ба-
га тая жан чы на. Але па-са праўд на му бы ла 
шчас лі вая, толь кі ка лі да па ма га ла дзе цям-
чар но быль цам, ан ках во рым. Іх усмеш ка 
вы клі ка ла ў мя не шчас це».

А ве да е це, ча му шлю бы ў нас не даў га-
веч ныя? — па ці ка віў ся на раз ві тан не Ва-
ле рый. — Бо мы ўсё ро бім па вяр хоў на, не 
па глыб ля ю чы ся адзін у ад на го. Вы бі ра ем 
лю дзей, як у кра ме: каб строй ная бы ла, 
пры го жая, і на ад ва рот — каб ба га ты, ра-
зум ны. А ка хан не — гэ та ка лі ты лю біш 
ча ла ве ка прос та за тое, што ён ёсць. Ба-
цюш ка ка жа, ка лі цяж ка, сму так, ма лі ся та-
кой ма літ вай: «Гос па дзі, дай мне пра жыць 
так, каб не мя не лю бі лі, а каб я лю біў, каб 
не мя не ца ні лі і па ва жа лі, а каб я ца ніў і па-
ва жаў, каб усё, што ёсць доб рае на зям лі, 
бы ло не толь кі для мя не, а ад мя не»...

На дзея ДРЫ ЛА, фо та аў та ра.
Мінск-Ту раў
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Якое не звы чай нае проз ві шча: «Ра да боль-
скі». Спа лу чэн не двух су праць лег лых па 
сэн се слоў: «ра дасць» і «боль». Шчас це і 
па ку ты. Пас ха і смерць. Ча му ме на ві та «Пас-
ха», спы та е це? Та му што, ка лі вяр та еш ся з 
ба я во га вы ле ту, то зна чыць жы вы, на ноў 
на ра дзіў ся, бо пе рад гэ тым на кі роў ваў ся 
на су стрэ чу са смер цю. І пе ра мог яе. Ка-
лі па-рус ку пра чы таць гэ тае проз ві шча, то 
атрым лі ва ец ца «Родобольский», той, хто 
звя за ны ня бач ны мі ні ця мі з ро дам і ба лю ча 
пе ра жы вае ней кія па дзеі ў жыц ці. Гэ та не 
эты ма ла гіч нае да сле да ван не проз ві шча. Гэ-
та аса біс тае ўспры няц це, звя за нае са зна-
ём ствам на Ураль скай зям лі з лёт чы кам, 
пал коў ні кам, Ге ро ем Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
Іга рам Але га ві чам Ра да боль скім, які сам 
ро дам з Бе ла ру сі.

Пе рад май скі мі свя та мі я вяр-
таў ся на ра дзі му з Ека ця рын бур га, 
і мы су стрэ лі ся з ім на пят нац цаць 
хві лін. Ён пе ра даў кні гу «Ге роі Ра-
сіі» і не каль кі сва іх фо та здым каў 
для род на га дзядзь кі Вік та ра Фё-
да ра ві ча По ле са ва ў Мінск.

Не вя ліч кая раз мо ва, ус па мі ны 
пра дзя цін ства. Штось ці з ва ен ных 
па дзей. Пра су час ную Бе ла русь і 
яго жа дан не пры ехаць на баць каў-
шчы ну. Але гэ тая ка рот кая су стрэ-
ча чырк ну ла ў ду шы крэ сі вам...

Коль кі бы ло ба я вых вы ле таў у 
Іга ра Ра да боль ска га за пяць га доў 
аф ган скай вай ны? Коль кі за дзе-
сяць га доў каў каз скіх вой наў? Ты-
ся чы. Та кая ста тыс ты ка. Ка ля пя-
ці сот па ра не ных сал дат і афі цэ раў 
ён вы ра та ваў ад смер ці, вы вез шы 
на вер та лё це з зо ны ба я вых дзе-
ян няў. Ты ся чы куль пра ля це лі ў 
па вет ры мі ма яго і та ва ры шаў. Ты-
ся чы разoў — смерць і ўваск рэ сен не. Та кія 
па чуц ці ава лод ва лі мной, ка лі на Вя лік дзень 
5 мая чы таў пра лёт чы ка-ге роя. Чы таў у кні зе 
Паў ла Са ен кі «Бе ла русь — Россия. Живые 
нити род ства», і ў кні зе Ула дзі сла ва і Іры ны 
Ма ё ра вых «Герои России Ураль ско го Фе де-
раль но го ок ру га». Апош нюю ён пе ра даў для 
дзядзь кі Ві ці з над пі сам «Ваш племянник, 
ге рой Российской Федерации, сын Белару-
си». Чы таў пра Ра да боль ска га ў ін тэр нэ це на 
сай тах пра ге ро яў, і сло вы «подз віг», «муж-
насць» — на кож най вэб-ста рон цы. Ад на ча-
со ва зна хо дзіў шмат ма тэ ры я лаў пра ге ро яў 
ча соў Вя лі кай Ай чын най, Аф га ні ста на, Чач ні, 
аб хаз ска-асе цін ска га кан флік ту 2008 го да. 
«Кра і на, у якой мо ладзь па мя тае сва іх ге ро яў 
і ма рыць пра подз віг, не пе ра мож ная», — так 
ду ма ла ся.

А ці ве дае хто ў Бе ла ру сі пра Іга ра Ра-
да боль ска га з на шай мо ла дзі? І ці да дуць 
уяў лен не аб гэ тым ча ла ве ку су хія рад кі з 
тэ ат ра ва ен ных па дзей? Каў каз. За 1995—
2004 га ды — 1680 ба я вых вы ле таў, 4800 
га дзін у па вет ры пад ва ро жы мі сна ра да мі 
і ку ля мі.

Бой 30 мая 2001 го да ка ля па сёл ка Цэнт-
рой. Гру па спец на за тра пі ла ў акру жэн не, 
на вы зва лен не на кі ра ва ны тры вер та лё ты «МІ-8». 
Вер та лёт Іга ра Ра да боль ска га пры зям ліў ся пер-
шым. За браў 6 па ра не ных, пад ня ўся ў па вет ра і 
вёў агонь, аба ра ня ю чы два ін шыя вер та лё ты, якія 
за бі ра лі ас тат ніх бай цоў. Ад ку ля мёт на га агню 
ба е ві коў яго вер та лёт за га рэў ся, але спра ва вы-
ра та ван ня бы ла зроб ле на, і ўсе вы ле це лі на ба зу. 
Да цяг нуў да сва іх і «МІ-8» Ра да боль ска га. На 
ма шы не — 30 ку ля мёт ных пра бо ін. Усе па ра не-
ныя жы выя.

На ва год няя ноч 2002 го да. За дан не вы-
вез ці цяж ка па ра не ных з Ар гун скай цяс ні ны. 
Па сіг наль ных ра ке тах сва іх вай скоў цаў Ігар 
пры зям ліў ся ў 400 мет рах ад лі ніі ба я вых дзе-
ян няў. Ба е ві кі вя лі агонь па вер та лё це. Ары ен ці-
рам бы ла пра цу ю чая ма шы на. Але ўсё скла ла ся 
доб ра. Пад пал коў нік Ра да боль скі вы ра та ваў 
усіх бай цоў.

11 сту дзе ня 2002 го да. Апе ра цыя па лік ві да-
цыі буй ной ба зы ба е ві коў. Шэсць вер та лё таў 
у па вет ры. Вер та лёт Ра да боль ска га вы клі кае 
агонь на ся бе. Ігар пе рад ае ка ар ды на ты аг ня-
вых кро пак банд фар мі ра ван няў, і пры цэль ным 
аг нём во раг быў зні шча ны. Част ка на шых сал дат 
тра пі ла ў акру жэн не, бы лі па ра не ныя. Атры маў-
шы за гад, Ігар вы веў ма шы ну да сва іх, пры зям-
ліў ся на два ко лы на стро ме, за браў бай цоў і 
пад аг нём ба е ві коў пад няў вер та лёт у па вет ра. 
Ва ро жыя ку лі раз бі лі пры бор ную дош ку, сек-
лі бра ні ра ва ную ма шы ну, па ра ні лі ру ку Іга ра, 
гра на та мёт ным стрэ лам вы рва ла дзве част кі з 
ад ной ло пас ці. Ма шы ну «ка ла ці ла», але не ве ра-
год ным чы нам вер та лёт да ля цеў да сва іх. Ка лі 
пры зям ліў ся, то апош нія кроп лі га зы вы цек лі на 
зям лю. 24 пра бо і ны ў кор пу се род на га «МІ-8». 
«Як на анё ле пры ля це лі», — хтось ці ці па жар-
та ваў, ці ска заў праў ду.

А ле там 2002 го да, ка лі бы ло моц нае на вад-
нен не ў Чач ні, Ігар пе ре вёз на вер та лё це з не-
бяс печ ных мяс цін ка ля 170 ча ла век, да ста віў 
35 тон не аб ход ных гру заў. Зра біў 98 вы ле таў 
за ка рот кі тэр мін.

Тры ра зы ка ман да ван не прад стаў ля ла Іга-
ра Але га ві ча Ра да боль ска га да зван ня Ге рой 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Тры ра зы, на дум ку 
ба я вых та ва ры шаў, ва ен ныя дзе ян ні і ўчын кі 
Іга ра бы лі да стой ны та кой га на ро вай ад зна кі. 
21 ве рас ня 2003 го да пад пал коў ні ку Ра да боль-
ска му бы ло пры свое на зван не Ге роя Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі з уру чэн нем ме да ля «За ла тая Зор-
ка» № 797.

Ён уз на га ро джа ны дву ма ор дэ на мі Чыр во най 
Зор кі, ор дэ нам «За служ бу Ра дзі ме ва Уз бро е ных 
Сі лах СССР», мае тры ор дэ ны Муж нас ці, ор дэн 
«За ва ен ныя за слу гі».

Ця пер пал коў нік Ра да боль скі ўзна чаль вае 
цэнтр па тры я тыч на га вы ха ван ня мо ла дзі па 
Ураль скім рэ гі ё не.
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І вось су стрэ ча ў Мін ску з По ле са вым В.Ф. 

Пе ра даў яму кні гу «Ге роі Ра сіі» пе рад Днём Пе-
ра мо гі. Вік тар Фё да ра віч пра чы таў пры свя чэн не. 
Слё зы вы сту пі лі на яго ва чах. Раз мо ва доў жы ла-
ся не каль кі га дзін.

Ігар на ра дзіў ся ў Грод не ў 1960 го дзе. Баць ка, 
Алег Ка зі мі ра віч Ра да боль скі, і ма ці, Га лі на Фё-
да раў на (По ле са ва ў дзя воц тве), — ме ды кі. Ігар 
на ра дзіў ся, ка лі баць кі бы лі яшчэ сту дэн та мі. На 
вы ха ван не быў узя ты ў сям'ю По ле са вых, і яго 
род ны дзядзь ка Ві ця, та ды пад ле так, нянь чыў ся 
з ім. А жы лі По ле са вы ў па чат ку 60-х у вёс цы 
Флер' я но ва, у бы лым ма ёнт ку па на Бох ві ца, што 
ў Ля ха віц кім ра ё не. Гэ та гіс та рыч ныя мяс ці ны. У 
свой час у ма ён так пры яз джа ла Элі за Ажэш ка. 
Пры ма ёнт ку быў вя лі кі сад. І ў гэ тай пры род най 
пры га жос ці рос хлоп чык.

Дзед Іга ра Фё дар Ва сіль е-
віч По ле саў, — ве тэ ран вай ны, 
стар шы лей тэ нант ар ты ле рыі. 
Ігар час та ез дзіў да яго ў Ві-
цебск. У ва ен най бія гра фіі дзе да 
быў та кі ўчы нак. Пры на ступ лен-
ні ў Бер лі не ён быў ка ман дзі рам 
ба та рэі. Быў па ра не ны, але пра-
цяг ваў кі ра ваць бо ем. Зні шчыў 
во сем аг ня вых кро пак нем цаў і 
та кім чы нам рас чыс ціў да ро гу 
для на ступ лен ня пя хо ты. Хлоп-
чык, які ха дзіў у лёт ную шко лу 
ДІ СА АФ у Ві цеб ску, га на рыў ся 
дзе дам.

Пас ля за кан чэн ня ву чы лі шча 
ў 1983 го дзе Ігар быў на кі ра ва-
ны на служ бу ў Венг рыю. Але ў 
хут кім ча се быў ад клі ка ны, і па-
ча ла ся яго ва ен ная кар' е ра, ка лі 
так мож на ска заць. Яго су стрэў 

Аф га ні стан. Ад ным з апош ніх Ігар вяр нуў ся ў Са-
вец кі Са юз. Не за га ра мі бы лі ча чэн скія вой ны...

Ка жуць, што сі лай во лі і дум кі мож на пе ра адоль-
ваць са мыя не ве ра год ныя пе ра шко ды. Пад няць за 
ко ла гру за вік, які на ехаў на тваё дзі ця, вес ці бой, 
ка лі ў це ле ўжо не каль кі смя рот ных ран і амаль уся 
кроў вы цек ла, ад на му з гар ма тай спы ніць цэ лую 
тан ка вую бры га ду. Шмат пры кла даў...

І ка лі па ды ма еш у па вет ра вер та лёт з цяж ка-
па ра не ны мі, ачэп ле ны ба е ві ка мі, ухі ля еш ся ад ра-
ке ты, вы пу шча най па ма шы не і, па ра не ны ў ру ку, 
кі ру еш да сва іх амаль на двух він тах, бо з трэ ця га 
гра на тай вы рва ла два ад се кі, пры зям ля еш ся, а з 
пра бі тых ба каў вы ця ка юць апош нія кроп лі га зы, 
а спе цы я ліс ты, агля да ю чы 24 пра бо і ны вер та лё-
та, ка жуць, што та кая ма шы на не мо жа, на огул 
пад няц ца ў па вет ра, — то, ад ка жы це, якой гэ та 
сі лай мож на бы ло зра біць?

«Ка лі ра ту еш лю дзей, то не ду ма еш пра не бяс-
пе ку. Мне зда ва ла ся, што я ля чу ў чымсь ці вя лі-
кім і бра ні ра ва ным, што ні вод ная ку ля не возь ме 
мя не. А ка лі вяр та еш ся з бою, агля да еш сваю 
жа лез ную птуш ку, то ду ма еш: а ця бе па-са праўд-
на му маг лі за біць. Але зноў ста віц ца ба я вая за да-
ча, трэ ба вы вез ці па ра не ных — і зноў за бы ва еш 
пра не бяс пе ку», — так дзя ліў ся сва і мі па чуц ця мі 
Ігар Але га віч у ад ным з ін тэр в'ю.

Яшчэ быў у яго жыц ці вы па дак — вы ра та ваў 
цяж ка хво ра га ча чэн ска га хлоп чы ка ў 2002 го дзе. 
У скла да ных умо вах на двор'я, пры шчыль ным ту-
ма не вы вез хлоп чы ка і яго ма ці для тэр мі но вай ме-
ды цын скай апе ра цыі з Ар гун скай цяс ні ны. «Ці па мя-
та е це свае па чуц ці ў той час? І якая пры чы на бы ла 
не ад клад на га па лё ту?» — спы таў Іга ра Але га ві ча. 
«Дык гэ та ж хлоп чык. А хто б яму там да па мог?»

«Якія пес ні вы лю бі це?» — яшчэ пы тан не да 
Іга ра. «Му ля він скія. «Пес ня роў». А хі ба ж хто 
мо жа іх не лю біць? У іх — ду ша бе ла рус кая. 
Са праўд ная ду ша, і ра дас ная, і са мот ная, і ге ра-
іч ная, і пра ца ві тая, якая лю біць зям лю род ную і 
пра гне Бо га.

Ад ной чы, ка лі Ігар пры ехаў у Мінск на апош няе 
раз ві тан не з ма май, дзядзь ка Ві ця спы таў яго: 
«Ігар, ці не хо піць ры зы кі? Зай мі ся якой спра вай». 
На што пля мен нік ад ка заў: «А я, акра мя та го як 
ахоў ваць ад не бяс пе кі Ра дзі му, ві даць, больш 
ні чо га і не ўмею».

Кра і на, у якой мо ладзь па мя тае сва іх ге ро яў і 
ма рыць пра подз віг, не пе ра мож ная.

Усе гэ тыя пад ра бяз нас ці мне рас ка заў Вік тар 
Фё да ра віч По ле саў. Мы ся дзе лі ў яго ква тэ ры, 
як звы чай на пры та кіх гу тар ках, на кух ні, ён да-
стаў італь ян скі акар дэ он, іг раў «Ду най скія хва лі», 
«Вен скі вальс».

А пас ля Вік тар Фё да ра віч уз дых нуў: «Ха цеў бы 
яго па ба чыць. Абя цае. Мо жа, і пры е дзе...»
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Ка жуць, што ча ла век мо жа на ра дзіц ца і жыць 

дзе ля ней ка га ад на го ўчын ку. А ўсё жыц цё бу дзе 
пры све ча на та му, каб пад вес ці яго да гэ тай ге ра-
іч най па дзеі. А мо жа і на ад ва рот, не каль кі па дзей 
да юць ча ла ве ку маг чы масць пе ра тва рыць жыц цё 
ў ге ра іч нае і муж нае. Як жа на ра джа юц ца ге роі? 
Ці то ад дзе да Фё да ра пе рад ала ся тая муж насць? 
Ці то ры зы коў насць і та ле на ві тасць баць кі Але га 
да па маг ла Іга ру стаць май страм лёт най спра вы, 
ге ро ем Ра сіі? І за стац ца сы нам Бе ла ру сі.

Ула дзі мір ЛО БАЧ, па эт, фі ло саф, 
з Ураль скай зям лі
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ЦУ ДЫ Ў СЭР ЦЫ ПА ЛЕС СЯЦУ ДЫ Ў СЭР ЦЫ ПА ЛЕС СЯ
Са мая га лоў ная ўзна га ро да за пра цу аса біс та для мя не — чы тац кія вод гу кі. 
Яны пры хо дзяць, як пра ві ла, на праб лем ныя ар ты ку лы. Але зда ра юц ца і вы-
клю чэн ні. Пас ля вы ха ду ўкра ін скіх на та так па тэ ле фа на ва ла на ша па ста ян ная 
чы тач ка Іры на Ры го раў на НА ВОЙ ЧЫК: «Пра чы та ла ваш «Каш та на вы Кі еў» 
(«Звяз да» за 5 чэр ве ня г.г.), і так за ха це ла ся па дзя ліц ца з чы та ча мі «Звяз ды» 
сва і мі ўра жан ня мі! Але не ад чу жы ны. У нас у Бе ла ру сі так са ма ёсць мес цы, 
дзе, лі чу, па ві нен хоць раз па бы ваць кож ны бе ла рус. Ве да е це, я не ад ной чы 
бы ва ла за мя жой. Але пас ля та го, як ад кры ла для ся бе Па лес се, зра зу ме ла, 
што леп ша га кут ка ў све це не знай сці!..»

Ка жуць, ка мен ныя кры жы, якія рас туць з зям лі, Ка жуць, ка мен ныя кры жы, якія рас туць з зям лі, 
ва ло да юць цу да дзей най сі лай...ва ло да юць цу да дзей най сі лай...

Крыж, які, па вод ле пад ан ня, пры плыў з Кі е ва, Крыж, які, па вод ле пад ан ня, пры плыў з Кі е ва, 
по бач з Тураўскай царк вой у го нар Усіх Свя тых.по бач з Тураўскай царк вой у го нар Усіх Свя тых.

«Мы ўсё ро бім па вяр хоў на, 
не па глыб ля ю чы ся адзін 
у ад на го. Вы бі ра ем лю дзей, 
як у кра ме: каб строй ная 
бы ла, пры го жая, 
і на ад ва рот — каб ба га ты, 
ра зум ны. А ка хан не — 
гэ та ка лі ты лю біш ча ла ве ка 
прос та за тое, што ён ёсць.»

«У мя не быў ды яг наз 
ан ка ла гіч ны. Год та му 
пры еха ла да кры жа 
з Мін ска. Вы ра шы ла 
па ма ліц ца пе рад апе ра цы яй, 
каб Гас подзь па мі ла ваў. 
З тых ча соў я атры ма ла 
поў нае аца лен не».

На Зам ка вай га ры по бач з рэшт ка мі пад мур ка царк вы На Зам ка вай га ры по бач з рэшт ка мі пад мур ка царк вы 
ХІІ ста год дзя ад чу ва ец ца ней кае не вы тлу ма чаль нае цяп ло.ХІІ ста год дзя ад чу ва ец ца ней кае не вы тлу ма чаль нае цяп ло.

«Ка лі ра ту еш лю дзей, то не ду ма еш 
пра не бяс пе ку. Мне зда ва ла ся, 
што я ля чу ў чымсь ці вя лі кім 
і бра ні ра ва ным, што ні вод ная ку ля 
не возь ме мя не. А ка лі вяр та еш ся 
з бою, агля да еш сваю жа лез ную 
птуш ку, то ду ма еш: а ця бе 
па-са праўд на му маг лі за біць...»

Другі крыж людзі прыкмецілі два гады таму.Другі крыж людзі прыкмецілі два гады таму.


