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ЖАН ЧЫ НЫ І ДЗЕ ЦІ 
БРЭСЦ КАЙ КРЭ ПАС ЦІ — 
ТАК СА МА ГЕ РОІ

На пя рэ дад ні Дня Пе ра мо гі прый шла сум ная вест ка: па мёр Аляк сандр 
Аляк се е віч Баб коў, вя до мы ў Брэс це ўрач, ча ла век, па чы ім лё се асаб лі-
ва жорст ка прай шла ся вай на. У 1941 го дзе яму ішоў шос ты год. Баць ка, 
ка ман дзір тэ ле фон на-ка бель най ро ты Аляк сей Баб коў, пе ра вёз сям'ю ў 
крэ пасць на пя рэ дад ні вай ны. Еха лі на вя лі кім гру за ві ку. Для ма лень ка-
га Алі ка гэ та бы ло пер шае па да рож жа на та кой ма шы не. Той ус па мін 
дзя цін ства — шчас лі вы, тлум на-вя сё лы — на заў сё ды асеў у свя до мас ці. 
А на ступ ныя рас цяг ну лі ся ў стра шэн на ба лю чую чор ную па ла су... Пра 
гэ та Аляк сандр Аляк се е віч рас каз ваў мне во сем га доў та му.

Дзі ця чая па мяць за ха ва ла эпі зод, як ма ма адзя ва ла двух га до вую 
сяст рыч ку, ка лі ўсё на во кал ста ла ўзры вац ца, ды міц ца і раз бу рац ца. 
По тым — доў гія дні ў ней кіх пад ва лах і стра шэн ны го лад, ад яко га не 
бы ло ні я ка га па ра тун ку. Ва ду зда бы ва лі толь кі ноч чу, з вя лі кай ры зы кай 
для жыц ця. Яшчэ ў па мя ці ад бі ла ся, як кры ху ста рэй шыя за яго сы ны 
лей тэ нан та Са мсо на ва Мі ця і Во ва поў за лі да рэч кі па ва ду для па ра не-
ных, пры но сі лі коль кі глыт коў і яму, Алі ку — у яго дзі ця чым сан да лі ку. І 
смач ней за тую рач ную ва ду з па хам ці ны не бы ло ні чо га на све це.

За пом ніў Аляк сандр Аляк се е віч і баць ку по бач з са бой, уся го па ра-
не на га, па мі ра юча га. Баць ка за гі нуў, за крыў шы сы на сва ім це лам ад 
вы бу ху гра на ты. Але хлоп чык так са ма атры маў шмат лі кія аско лач ныя 
ра нен ні. За гі ну лі і ма ці з сяст рой. Алік апры том неў у ку це сы ро га і цём-
на га па ра ха во га скле па. Яго стогн па чуў ня мец кі сал дат і вы нес дзі ця 
на ву лі цу. Алі ка ад вез лі ў га рад скую баль ні цу, дзе скрозь улас ны плач 
ён чуў, як браз га лі, па да ючы ў таз, аскол кі ме та лу, якія да ста ваў хі рург 
з яго це ла. А по тым, ка лі пас ля пра ве дзе ных апе ра цый не за бін та ва-
ны мі за ста лі ся толь кі пра вая на га і ру ка, ня не чка на рэш це да зво лі ла 
з'ес ці пяць ма лень кіх лы жа чак ка шы: «Нель га та бе, дзі цят ка, бо лей, 
інакш ты за гі неш». У баль ні цы Алік пра вёў 14 ме ся цаў.

Мо жа, та му і стаў Аляк сандр Баб коў ура чом, што не ка лі лю дзі ў 
бе лых ха ла тах вы ра та ва лі яго ад смер ці. Усё жыц цё по тым ён так са ма 
ра та ваў лю дзей. Ка лі ад бы ла ся на ша гу тар ка, Аляк сандр Аляк се е віч 
ужо вый шаў на пен сію. Ён ска заў та ды, што вай на яго на рэш це ад-
пус ці ла. Больш не сніц ца той каш мар: ка зе ма ты крэ пас ці, пя кель ныя 
го лад і сма га. А сні лі ся больш за трыц цаць га доў.

Вай на не ад пус кае дзя цей на шмат даў жэй, чым да рос лых. Пра гэ та 
га ва ры лі мно гія з дзя цей крэ пас ці, з які мі да во дзі ла ся су стра кац ца за 
га ды пра цы. На прык лад, На дзея Мі ка ла еў на Яшчук. Пер шы раз гэ тую 
не вы со кую кво лую жан чы ну я ўба чы ла на мі тын гу, які па тра ды цыі 
пра во дзіц ца 22 чэр ве ня а чац вёр тай га дзі не ра ні цы ў крэ пас ці. Яна 
звяр ну ла на ся бе ўва гу тым, што ні як не маг ла спра віц ца са слязь мі, 
пла ка ла, ні бы та ўсе тра гіч ныя па дзеі ад бы ва лі ся тут учо ра. На дзея 
Мі ка ла еў на рас каз ва ла, што вай ну су стрэ ла ся мі га до вай дзяў чын кай. 
Баць ка Мі ка лай Емяль я на віч, ма ці Ган на Дзміт ры еў на, брат, сяст ра, 
ба бу ля — усе за гі ну лі. Як яна вы бра ла ся з крэ пас ці, не па мя тае. Ві даць, 
та кі быў лёс — вы ра та вац ца, каб по тым спаз наць шмат го ра і па кут. 
Яна рас каз ва ла, як да вя ло ся тра піць да не вель мі доб рых лю дзей, як 
яны крыў дзі лі сі ра ту. Фак тыч на ўсё жыц цё яна аплак ва ла сва іх баць-
коў і сваё ада бра нае дзя цін ства.

Ад ной чы ў му зеі аба ро ны Брэсц кай крэ пас ці да вя ло ся па гар таць 
ус па мі ны брас таў ча нак 1941 го да. І не прос та брас таў ча нак, а жы ха рак 
гар ні зо на. З тых прос тых рад коў па ты ха ла па ку та мі і вы пра ба ван ня-
мі, якія ім да вя ло ся вы нес ці. Аба рон цы Ра дзі мы — заў сё ды ге роі, іх 
подз віг уве ка веч ва юць. Іх удзяч на ўспа мі на юць пад час кож на га свя-
та, і не толь кі на свя та. І гэ та пра віль на. Але ім, во і нам, бы ло ў ней кім 
сэн се пра сцей: аль бо пе ра мог, аль бо за гі нуў. Жан чы ны і дзе ці час та 
вы му ша ны бы лі спа дзя вац ца на ва ро жую лі тасць, якой, як вя до ма, 
во раг не вы зна чаў ся.

Та ды, 22 чэр ве ня, амаль усе жон кі і дзе ці кам са ста ву крэ пас ці бы лі 
по бач з му жа мі. Хоць ле там мно гія ха це лі вы ехаць да баць коў, сва я коў 
у роз ныя кут кі бы лой вя лі кай кра і ны. І гэ та быў бы шанц за стац ца ў 
жы вых або знач на па мен шыць вы пра ба ван ні. Але ад лу чац ца з крэ-
пас ці бы ло стро га за ба ро не на. Пе рад са май вай ной во сем афі цэ раў 
вы клю чы лі з пар тыі за «па ні кёр ства», якое пра яві ла ся ў тым, што 
свае сем'і яны ад пра ві лі да род ных. Да ку мен таль нае свед чан не та му 
зна хо дзіц ца ў экс па зі цы ях му зея.

А вось па літ рук Та ра ка наў не ад ва жыў ся не вы ка наць за гад. Яго 
жон ка Ма рыя не па еха ла да род ных у Пад мас коўе. Хоць у ліс це да 
сва я коў 11 мая 1941 го да яна пі са ла, што, ві даць, да вя дзец ца ва я ваць: 
«Бу дзем уця каць ад усіх жа хаў і ра та ваць сваё жыц цё. І не дай нам 
Бог з дзі цем тра піць у гэ ты па жар...» Але ўра та вац ца ім не ўда ло ся. 
Ма рыя Та ра ка на ва з дзі цем у лі ку ін шых жан чын вый шлі з крэ пас ці 
пад бе лым сця гам. Яе рас стра ля лі по тым як жон ку афі цэ ра і па літ ра-
бот ні ка, двух га до ва га сы на — так са ма.

Мно гія з жан чын, не толь кі жон кі, на ват ма ці афі цэ раў, якія вы бра лі-
ся з крэ пас ці, да лу чы лі ся паз ней да брэсц ка га пад пол ля. Але тыя, хто 
вый шлі фак тыч на ў ад ной бя ліз не з дзець мі на ру ках і здо лелі по тым 
вы жыць, — хі ба не ге ра і ні? Ды і дзе ці, та кія, як Аляк сандр Баб коў, што 
спаз на лі дзі ця чы дом, ву чо бу без уся ля кай пад трым кі род ных, вар тыя 
на шай удзяч най па мя ці і па ва гі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ

�

Аб ноў ле ная экс па зі цыя 
ў гонар пад поль шчы каў

У Ві цеб ску ад чы ні лі аб ноў ле ную ўні каль ную му зей ную экс па-
зі цыю, пры све ча ную па мя ці пад поль шчы каў. Яна зна хо дзіц ца 
ў па мяш кан нях бы лой ня мец кай тур мы. Ця пер мож на больш 
пад ра бяз на да ве дац ца аб ге ра із ме пад поль шчы каў, уба чыць 
но выя да ку мен ты.

Вя до ма, што пад час аку па цыі ў 
го ра дзе і ва ко лі цах дзей ні ча ла ка-
ля 70 пад поль ных груп. Ня гле дзя-
чы на тое, што пас ля вы зва лен ня 
Бе ла ру сі ўжо прай шло 70 га доў, 
гіс то ры кі ад кры ва юць для ся бе 
ўсё но выя пад ра бяз нас ці ге ра із-
му са вец кіх лю дзей. Гэ та ты чыц ца 
і тэ мы ка та ван ня пад поль шчы каў 
у ня мец кіх тур мах. Мно гія са вец-
кія па тры ё ты бы лі арыш та ва ны 
і зна хо дзі лі ся ў ві цеб скай тур ме 
апе ра тыў най ка ман ды СД. Тур ма 
зна хо дзі ла ся ў пад валь ным па-
мяш кан ні.

Тур ма СД — ад на з ча ты рох 
тур маў, якія дзей ні ча лі пад час аку-
па цыі Ві цеб ска. Ся род ін шых пад-
поль шчы каў тут зна хо дзі ла ся і Ве ра 
Ха ру жая.

Экс па зі цыя «Па мя ці па тры ё таў Ві цеб шчы ны» ад кры ла ся тут у 
1960-х га дах. По тым не ад на ра зо ва па паў ня ла ся ко пі я мі фо та здым-
каў, да ку мен та мі ча соў аку па цыі...

Як рас тлу ма чы лі ў Ві цеб скім аб лас ным края знаў чым му зеі, у 1990-х 
га дах, у су вя зі з ра мон там пад ва лу, экс па зі цыя бы ла за чы не на. У 
па чат ку 2000-х пра вя лі кар пат лі вую пра цу па ства рэн ні да дат ко вай 
экс па зі цыі. Уліч ва ю чы, што ўся экс па зі цыя зна хо дзіц ца ў пад ва ле, які 
не ацяп ля ец ца, у ха лод ны час го да тут не пра вод зяць эк скур сіі. Та му 
част ка вы стаў кі, ана ла гаў якой ня ма ў на шай кра і не, ста ла ма біль най. 
Тэ ма тыч ныя стэн ды мож на бу дзе ўба чыць у ін шых бу дын ках.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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ПРЫ ПЫ НАК ПЕР ШЫ. ВУ ЛІ ЦА КУЛЬ МАН
На тым са мым мес цы, дзе ця пер ста іць пом нік «Звяз дзе», зна-

хо дзі ла ся пад поль ная дру кар ня. Ме на ві та тут ле там 1942 го да на 
та га час най ву лі цы Вы да вец кай, у до ме №10, дзе жы ла Тац ця на Яка-
вен ка, дру ка ва лі ся 2-гі і 3-ці пад поль ныя ну ма ры бе ла рус ка моў на га 
вы дан ня. Не ма лая ро ля і наборшчыка Ха са на Алек санд ро ві ча ў тым, 
што пад поль ную «Звяз ду» вы ра шы лі дру ка ваць тут: ён дак лад на 
ве даў, што гас па ды ня, жон ка сал да та Чыр во най Ар міі, — сум лен ны 
і ад да ны Ра дзі ме ча ла век.

— Час та па Вы да вец кай пра хо дзі лі па лі цаі і гіт ле раў цы: праз 
да ро гу зна хо дзі ла ся гес та па, — ус па мі наў Ба рыс Алек санд ро віч. — 
Але ж яны на ват і не зда гад ва лі ся, што ў іх пад но сам — у су сед нім 
до ме — на бі ра ла ся і дру ка ва ла ся га зе та, дру кар ню якой яны так 
ста ран на шу ка лі!

Як і заў сё ды, ля пом ні ка ўжо бы ло пры бра на: спра ва Ба ры са Ха са-
на ві ча. Ён быў тут час тым гос цем. Апош ні раз на ве даў на Ра даў ні цу, 
па са дзіў квет кі. Гэ тае мес ца ка рэн на му мін ча ні ну бы ло бліз кае не толь-
кі та му, што тут, ры зы ку ю чы сва ім жыц цём, яго баць ка да па ма гаў вы-
дан ню вы хо дзіць у свет. На гэ тай ву лі цы прай шло і дзя цін ства Ба ры са 
Алек санд ро ві ча: лі та раль на праз да ро гу ад ха ты Яка вен кі зна хо дзіў ся 
дом на бор шчы ка. Ці ка ва, што, ня гле дзя чы на што дзён ныя бам бёж кі, 
абод ва бу дын кі вы ста я лі ўсю вай ну. Дом Алек санд ро ві чаў знес лі толь кі 
ў 1959 го дзе. Хут ка пай шоў з жыц ця і сам гас па дар.

— Пер ша па чат ко ва пом нік «Звяз дзе» ста яў не на тым мес цы, дзе 
зна хо дзі ла ся ха та Тац ця ны Яка вен кі, — рас каз ваў сын на бор шчы ка 
пад поль на га вы дан ня. — На гіс та рыч нае мес ца пе ра ста ві лі яго як-
раз у той час, ка лі ад зна ча ла ся 60-год дзе «Звяз ды». І ўсё дзя ку ю чы 
та га час на му рэ дак та ру га зе ты Ар ка дзю Тоў сці ку.

Не ма лая за слу га ў гэ тым і са мо га Ба ры са Ха са на ві ча. Не абы-
яка васць да гіс то рыі лю бі май га зе ты пры вя ла да ад на дум цаў, якія 
і вы пра ві лі па мыл ку. Яго тур ба ваў яшчэ адзін мо мант: ён вель мі 
ха цеў, каб частцы ву лі цы Куль ман, дзе і зна хо дзіц ца пом нік, вяр ну лі 
яе бы лую наз ву — Вы да вец кая.

— Гэ тая наз ва най больш ад па вя дае гіс та рыч най праў дзе: ме на-
ві та тут у га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны кі пе ла са праўд ная вы да-
вец кая спра ва! — лі чыў ён.

ПРЫ ПЫ НАК ДРУ ГІ. ВУ ЛІ ЦА БЕ ЛА МОР СКАЯ
Ад шу каць мес ца, дзе пад час вай ны ства раў ся чац вёр ты ну мар 

пад поль най «Звяз ды», бы ло не скла да на. Гэ та та ды ха ту Пят ра 

і Аль бі ны Ха да се ві чаў знай сці бы ло амаль не маг чы ма: стро гая 
кан спі ра цыя. Сён ня таб ліч ка на до ме № 7 не толь кі вы дае бы лую 
пад поль ную дру кар ню, але і га во рыць аб тым, які лёс на пат каў лю-
дзей, што да па ма га лі вы дан ню вы хо дзіць у свет.

— Баць ка доб ра ве даў гэ тую сям'ю, яны час та бы ва лі ў нас до ма: 
усё аб не чым да маў ля лі ся, — ус па мі наў Ба рыс Ха са на віч. — Гэ та 
бы лі на дзей ныя лю дзі — толь кі та кія і бы лі звя за ныя з пад поль най 
га зе тай. Ка лі баць ку па ста ві лі за да чу для вы дан ня пад поль най 
«Звяз ды» да па маг чы знай сці но вае мес ца, а га лоў нае — лю дзей, 
якім мож на да вя раць, ён, не раз дум ва ю чы, пра па на ваў іх. Аб чым 
по тым, мо жа, і па шка да ваў...

Аль бі на Адоль фаў на, Пётр Кан стан ці на віч, іх сы ны Кос ця і Па-
вел бы лі схоп ле ны фа шыс та мі і ад праў ле ны ў Трас ця нец. Вя до ма, 
што не ста ла іх у кан цы 1942 го да. Ха сан Мус та фа віч амаль усё 
жыц цё ві на ва ціў ся бе ў іх смер ці, зда гад ваў ся, што іх вы даў хтось ці 
са сва іх.

У ха це Ха да се ві чаў быў на бра ны і 5-ты пад поль ны ну мар «Звяз-
ды». Праў да, у свет ён так і не вый шаў: у ве рас ні 1942 го да гіт ле-
раў цы арыш та ва лі 21 пад поль шчы ка, ся род якіх быў і га лоў ны 
рэ дак тар га зе ты Вя ча слаў Ні кі фа раў. Да рэ чы, ма тэ ры я лы та го 
ну ма ра за ха ва лі ся.

ПРЫ ПЫ НАК ТРЭ ЦІ. ПЛО ШЧА НЕ ЗА ЛЕЖ НАС ЦІ
Амаль усіх тых, хто да па ма гаў пад поль на му вы дан ню вы хо дзіць 

у свет, на пат каў тра гіч ны лёс. Боль шасць з іх за ка та ва лі да смер ці, 
рас стра ля лі. Та кая ж ка ра ча ка ла і мно гіх жур на ліс таў, якія, ры зы ку-
ю чы сва ім жыц цём, за клі ка лі бе ла рус кі на род да ба раць бы. Пом нік 
жур на ліс там-пад поль шчы кам уз ве дзе ны на пло шчы Не за леж нас-
ці, ка ля Чыр во на га кас цё ла — у тым са мым мес цы, дзе 26 мая 
1942 го да за гі нуў га лоў ны рэ дак тар пер ша га пад поль на га ну ма ра 
«Звяз ды», Ге рой Са вец ка га Са ю за Ула дзі мір Амель я нюк.

— Баць ка рас каз ваў, што Амель я нюк ад чу ваў, што за ім со-
чаць, — рас каз ваў сын на бор шчы ка. — У той дзень ён як раз ішоў 
у ап тэ ку, каб ку піць ле кі для пар ты за наў. Толь кі вый шаў з яе — і 
вы страл... Як жа баць ка пла каў, не мог у гэ та па ве рыць.

Ха сан Алек санд ро віч і Ула дзі мір Амель я нюк бы лі не раз луч ны мі 
сяб ра мі. Ма ры лі стаць са праўд ны мі жур на ліс та мі. І ста лі — толь кі 
больш, чым прос та жур на ліс та мі. Яны ра зам у 1938 го дзе па сту пі лі 
ў Ка му ніс тыч ны ін сты тут жур на ліс ты кі ў Мін ску. Ула дзі мір Сця па на-
віч ра на ажа ніў ся, з жон кай Лі дай і сы нам Ге на дзем жы лі ў Мін ску, 
на ву лі цы Чар ны шэў ска га. Час та за хо дзі лі ў гос ці да Алек санд ро-
ві чаў.

— Баць ка лю біў яго за спра вяд лі вы ха рак тар, не ве ра год ную 
дас ціп насць, вя сё лы но раў, — ус па мі наў Ба рыс Ха са на віч.

Быў шы ў цэнт ры, ён заў сё ды сю ды за ва роч ваў. Вось і та ды 
ўсклаў ля пом ні ка квет кі. Ка заў, што баць ка быў бы яму за гэ та 
ўдзяч ны. «Мы ўсе яму аба вя за ны сва ім жыц цём. Амель я нюк быў 
са праўд ным па тры ё там!» — падкрэсліў су раз моў ца.

І гэ та не пус тыя сло вы. Ка лі не каль кі га доў та му вя ла ся гу тар ка 
аб тым, каб пом нік ля Чыр во на га кас цё ла знес ці і па ста віць на яго 
мес цы ін шы, Ба рыс Алек санд ро віч пер шы ад стой ваў подз віг Ула-
дзі мі ра Амель я ню ка і ўво гу ле гіс та рыч ную па мяць жур на ліс таў-пад-
поль шчы каў. На ста рон ках «Звяз ды» раз гар ну ла ся вя лі кая ак цыя 
ў іх пад трым ку. І ра зам яны пе ра маг лі — пом нік тут ста іць і сён ня. 
Праў да, не зу сім да гле джа ны: з-за кус тоўя проз ві шчаў жур на ліс-
таў-пад поль шчы каў амаль не ві даць. Ён збі раў ся сю ды вяр нуц ца 
на днях, каб іх па стрыг чы... Ужо не прый дзе.

ПРЫ ПЫ НАК ЧАЦ ВЁР ТЫ. ВУ ЛІ ЦА КА РА ЛЯ
Тут у до ме Мі ха і ла Пят ро ві ча Во ра на ва і яго сы на Мі ха і ла 18 мая 

1942 го да быў на дру ка ва ны пер шы ну мар пад поль най «Звяз ды». 
Баць ка і сын за гі ну лі ў фа шысц кім за сцен ку ў кан цы та го ж го да. 
Хут чэй за ўсё, ад бы ло ся гэ та ў тым жа Трас цян цы.

Ба рыс Ха са на віч на гэ тым мес цы быў упер шы ню. Пра гіс то рыю 
пер ша га пад поль на га ну ма ра вы дан ня ве даў толь кі з кніг: у апо-
ве дах баць кі пра гэ та не бы ло ска за на ні сло ва. А ўсё та му, што 
Ха сан Алек санд ро віч не браў удзе лу ў на бо ры пер ша га ну ма ра: з 

аба вяз ка мі на бор шчы ка вы дат на спраў ляў ся рэ дак тар «Звяз ды» 
Ула дзі мір Амель я нюк.

— Амаль усе, хто так ці інакш быў звя за ны з вы дан нем пад поль-
най «Звяз ды», бы лі па ка ра ны фа шыс та мі, — рас каз ваў Ба рыс Алек-
санд ро віч. — Як гэ тая на ва ла мі ну ла на шу сям'ю, сам здзіў ля ю ся. 
Ад но толь кі чы ёсь ці сло ва — і ўсе мы (баць ка, ма ці, я, брат і дзве 
сяст ры) даў но б ві се лі на шы бе ні цы ці атры ма лі ку лю. І толь кі дзя-
ку ю чы са ма ах вяр нас ці гэ тых лю дзей, іх вер нас ці агуль най спра ве 
мы за ста лі ся жы вы мі.

ПРЫ ПЫ НАК ПЯ ТЫ. МА ГІ ЛА БАЦЬ КОЎ
Не па да лё ку ад пра спек та Пе ра мож цаў па ха ва ны і сам ле ген-

дар ны на бор шчык пад поль най «Звяз ды». Ха сан Мус та фа віч пай-
шоў з жыц ця вель мі ра на: у 59 га доў. Яго пад ка сі ла вай на. Тут 
ста іць пом нік не толь кі кан крэт на му ча ла ве ку: гэ ты ка мен ны слуп 
па стаў ле ны май стэр ству на бор най спра вы, ча ла ве чай сме лас ці і 
са ма ах вяр нас ці.

Не ка лі гэ та бы ла звы чай ная ма гі ла на та тар скіх мо гіл ках. Тут бы-
лі па ха ва ны баць кі на бор шчы ка га зе ты, яго сва я кі. Толь кі ў 1980-х 
га дах мо гіл кі бы ло вы ра ша на знес ці, а на гэ тым мес цы раз біць 
сквер.

— Ча го толь кі каш та ва ла ад ста яць баць ка ву ма гі лу! — ус па мі наў 
Ба рыс Ха са на віч. — На ват вы хо дзі лі на Вяр хоў ны Са вет БССР. На 
шчас це, там пра ца ва лі та кія цу доў ныя лю дзі, як Ча гі на (не па мя таю 
імя). Яна, ка лі да ве да ла ся пра гіс то рыю баць кі, яго ва ен ны лёс, пра 
ўклад у вы хад пад поль най «Звяз ды», за га да ла, каб ма гі лу не толь-
кі не зно сі лі, а і па ста ві лі на ёй пом нік. Ас тат ніх ро дзі чаў да зво лі лі 
пе ра па ха ваць на та тар скіх мо гіл ках у Смі ла ві чах.

По бач з баць кам па ха ва на і ма ці Ба ры са Ха са на ві ча — Га лі на 
Ада маў на.

ПРЫ ПЫ НАК ШОС ТЫ. 
ПРА СПЕКТ НЕ ЗА ЛЕЖ НАС ЦІ

Ус кла лі квет кі і ля ме ма ры яль най дош кі на пра спек це Не за леж-
нас ці — на бу дын ку да ва ен на га До ма дру ку, дзе пад час аку па цыі 
зна хо дзі ла ся фа шысц кая дру кар ня. Тут у пер шыя ме ся цы вай ны 
тай на дру ка ва лі ся пад поль ныя ўлёт кі, а ў маі 1942 го да быў на бра ны 
пер шы ну мар пад поль най «Звяз ды» — той са мы, які быў на дру ка-
ва ны на кан спі ра тыў най ква тэ ры Мі ха і ла Во ра на ва.

— Акра мя та го, як рас каз ваў баць ка, з ня мец кай дру кар ні вы но-
сі лі амаль усё, што па трэб на бы ло для вы пус ку га зе ты: на бор ныя 
ка сы, па пе ру, фар бы, вярс тат кі, гран кі, — рас каз ваў Ба рыс Ха са на-
віч. — Мая ма ці па шы ла ка ля двух сот мя шэч каў з мар лі, у кож ным з 
якіх за хоў ва ла ся па ад ной лі та ры. Пас ля та го, як ну мар ад ціс каў ся, 
лі та ры зноў склад ва лі ся ў са ма роб ныя «рэ зер ву а ры».

Не каль кі та кіх мя шэч каў Ба рыс Алек санд ро віч ка лісь ці пе ра даў 
у Бе ла рус кі дзяр жаў ны му зей гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны. 
Ме на ві та ён да па ма гаў ства раць і экс па зі цыю пад поль най дру кар ні. 
Апош нім ча сам вель мі пе ра жы ваў, каб яна ў поў ным скла дзе «пе-
ра еха ла» ў но вы му зей. Лі чыў, што ў су час ным бу дын ку «Звяз дзе» 
па він на быць пры све ча на асоб ная экс па зі цыя.

���
Мы страцілі руп ліў ца, вер на га і на дзей на га сяб ра «Звязды». 

Пад час апош няй су стрэ чы Ба рыс Ха са на віч вель мі пе ра жы ваў 
за тое, што, ка лі яго рап там не ста не, ён не ве дае, хто бу дзе да-
гля даць ма гі лу яго баць кі. «Сы ны жы вуць да лё ка, у Ка на дзе, на 
ра дзі му пры яз джа юць рэд ка. Ад на на дзея — на звяз доў цаў», — 
та кі мі бы лі яго апош нія сло вы. Ця пер гэ та наш аба вя зак — не 
за быць, да гля даць, ша на ваць па мяць.

Ка лек тыў «Звяз ды» вы каз вае шчы рыя спа чу ван ні род-
ным і бліз кім Ба ры са Ха са на ві ча: яго жон цы Свят ла не Яў ге-
наў не, сы нам, якія пла на ва лі пры ехаць на чэм пі я нат све ту 
па ха кеі, а пры еха лі на па ха ван не баць кі; уну кам і бліз кім. 
Тры май це ся!

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Руплівец нашай памяці
Па за ўчо ра, ка лі рыхтаваўся 
гэты ма тэ ры ял, не стала 
даўняга, верна га сяб ра нашай 
га зе ты, сы на наборшчыка 
падпольнай «Звяз ды» 
Барыса АЛЕКСАНДРОВІЧА. 
Яшчэ раніцай ён, як заўсёды 
прыгожы і вясёлы, з вялізным 
букетам цюльпанаў прыйшоў 
у рэдакцыю, каб разам 
з намі да лу чыц ца да свое-
асаблівай экскурсіі па мес-
цах, звязаных з гісторыяй 
выдання. Аб'ездзілі амаль 
усе помнікі, пастаўленыя 
«Звяздзе», усклалі квет кі, 
наве да лі магілу яго бацькоў... 
А вечарам таго ж дня 
ў Барыса Хасанавіча 
спынілася сэр ца....

Ён вель мі ха цеў да жыць да стага до ва га юбі лею «Звязды». 
Яшчэ смяяўся, што роз ніца з любі май газетай складае 
толькі 21 год. Казаў, што «Звязда», як ні я кая іншая 
газета, заслужыла, каб яе ўклад у падполь ную дзейнасць 
быў ацэне ны па за слу гах. На ша газета не раз пі са ла 
пра гэтага ці ка ва га ча ла ве ка і лёс яго бацькі. Гэ тым ра зам, 
калі мы праходзілі па па мят ных мес цах, атры ма ла ся, 
што іш лі шляхам раз ві тан ня: Ба рыс Ха са на віч, сам та го 
не ве да ю чы, раз віт ваў ся са сваёй лю бі май га зе тай...

ПА ХА ВА ЛІ 
НА РОД НАЙ ЗЯМ ЛІ

На пя рэ дад ні Дня Пе ра мо гі на по лац кую зям лю з Ра сіі да-
ста ві лі астан кі чыр во на ар мей ца, ура джэн ца По лач чы ны. 
Ён за гі нуў у да лё кай Ка рэ ліі 70 га доў та му. Астан кі стар ша-
га сяр жан та Ла за ра Кі ры ла ві ча Да ні лен кі бы лі зной дзе ны 
на ву чэн ца мі з по шу ка ва га атра да.

— Во ін, які за гі нуў 12 лі пе ня 1944 го да пад час жорст кіх ба ёў, 
на ра дзіў ся ў вёс цы То ка ра ва, што на тэ ры то рыі ця пе раш ня га 
Га ран ска га сель са ве та. Ка ман да ваў ро тай дру го га ба таль ё на 
297-га гвар дзей ска га страл ко ва га пал ка 99-й гвар дыі страл ко вай 
ды ві зіі 37-га гвар дзей ска га страл ко ва га кор пу са. Быў па смя рот на 
ўзна га ро джа ны ор дэ нам Сла вы ІІІ сту пе ні — за фар сі ра ван не ра кі 
Свір, — па ве да мі лі «Звяз дзе» ў По лац кім рай вы кан ка ме.

Астан кі, уз на га ро ды і аса біс тыя рэ чы сал да та пры ве зе ны дэ-
ле га цы яй з Ка рэ ліі. 7 мая ад былося ўра чыс тае пе ра па ха ван не 
астан каў удзель ні ка вай ны. Прайшло яно на брац кай ма гі ле ў 
вёс цы До мні кі на тэ ры то рыі Га ран ска га сель ска га са ве та. На ме-
ра пры ем стве пры сут ні чалі прад стаў ні кі мяс цо вай ула ды, на ву чэн-
цы, чле ны по шу ка вых атра даў, а так са ма сва як чыр во на ар мей ца 
і ін шыя жы ха ры По лац ка га ра ё на.

А на ме ма ры яль най дош цы з'я віц ца яшчэ ад но імя на ша га 
зем ля ка, які пад час той страш най вай ны ад важ на зма гаў ся за 
мір ную і сва бод ную Баць каў шчы ну.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Кры ху больш за ме ся ц за ста ец ца 
да 70-й га да ві ны вы зва лен ня 
Бе ла ру сі ад фа шысц кай на ва лы. 
Га ды бя руць сваё — да чар го вай 
юбі лей най да ты да жы лі толь кі 
ка ля 20 ты сяч ве тэ ра наў 
Вя лі кай Ай чын най. Шмат з іх 
па роз ных пры чы нах жы вуць 
ад ны. Не да баў ля юць пра жы тыя 
га ды і зда роўя. І та му ве тэ ра ны 
ма юць вя лі кую па трэ бу 
ў пад трым цы.

БЯС ПЛАТ НАЕ СА ЦЫ ЯЛЬ НАЕ 
АБ СЛУ ГОЎ ВАН НЕ

Сён ня ў кра і не са цы яль ныя па слу гі на 
да му атрым лі ва юць ка ля трох ты сяч ве тэ-
ра наў вай ны і па цяр пе лых ад яе лю дзей. 
Ра зам з тым, да па мо га гэ тая за час тую 
плат ная — як пра ві ла, ад ра са та мі бяс-
плат най са цы яль най да па мо гі ў Бе ла ру сі 
з'яў ля юц ца ма ла за бяс пе ча ныя адзі но кія 
лю дзі. Па мер жа пла ты за ле жыць ад та го, 

якую пен сію атрым лі вае ве тэ ран. Ад нак 
гэ ты па ды ход мяр ку ец ца кар ды наль на пе-
ра гле дзець.

— На маю дум ку, пра віль ным ра шэн-
нем бы ло б рас паў сю дзіць гэ тую нор му 
і на ўсіх ве тэ ра наў вай ны, не за леж на ад 
яго да хо даў, — лі чыць мі ністр пра цы і 
са цы яль най аба ро ны Ма ры я на ШЧОТ-
КІ НА. — Ёсць рэ гі ё ны, дзе гэ тая ідэя ўжо 
дзей ні чае на прак ты цы ў част цы ака зан ня 
са цы яль ных па слуг на да му і змя шчэн ня ў 
ад дзя лен нях круг ла су тач на га зна хо джан-
ня. Але яе з мер ка ван няў мэ та згод нас ці 
трэ ба рас паў сю дзіць на ўсю кра і ну.

РА МОНТ БЕЗ КЛО ПА ТУ
Што год у кра і не пра во дзіц ца комп лекс-

нае да сле да ван не по бы та ва га ста но ві шча 
ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най і асоб, якія 
па цяр пе лі ад вай ны. Праз гэ тую пра цэ ду ру 
сё ле та ўжо прай шлі ка ля 50 ты сяч ча ла век. 
За яў кі на не аб ход ныя ра бо ты, якія па сту-
па юць ад па жы лых лю дзей, вы кон ва юц ца 
як ма га апе ра тыў на.

— Ле тась мы да па маг лі 1,5 тыс. ча ла-
век — усім, хто па даў за яў кі. Ад ра ман та ва лі 
як ква тэ ры, да мы, гас па дар чыя па бу до вы, 
так і сан тэх ніч нае аб ста ля ван не, элект ра-
пра вод ку, пе чы, га за выя плі ты. Па ста ві лі і 
аў та ном ныя па жар ныя апа вя шчаль ні кі, — 
га во рыць на чаль нік упраў лен ня дзяр-
жаў най са цы яль най пад трым кі на сель-
ніц тва Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Ана толь РА ЖА НЕЦ. — Агуль ная 
су ма да па мо гі скла ла 1,8 млрд руб лёў.

А ле тась клю чы ад но ва га жыл ля атры ма лі 
53 ве тэ ра ны. Зрэш ты, на ўлі ку па па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў па ста не на 1 кра са ві ка яшчэ 
ста я лі 76 бы лых удзель ні каў вай ны...

Па вод ле БЕЛ ТА

�

Дзяр жаў ны кло патДзяр жаў ны кло пат  ��

Як да па маг чы ве тэ ра нам вай ны?
У Бе ла ру сі пра жы ва юць 
20,7 тыс. ве тэ ра наў 
Вя лі кай Ай чын най. 4 тыс. з іх — 
ін ва лі ды.
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Ніхто не забытыНіхто не забыты  ��


