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Жыц цё дзядзь кі Кос ці, як на зы-
ва лі ге роя пар ты за ны, аба рва ла ся 
рап тоў на. Але і за свой ка рот кі век 
ён зра біў столь кі, што на заў сё ды за-
ста нец ца ў гіс то рыі.

НО ВЫЯ ГА ЛЁ ШЫ 
І СЫ ХОД З ДО МУ

Кан стан цін За сло наў на ра дзіў ся 
пад Вя лі кі мі Лу ка мі. Не ўза ба ве сям'я, 
у якой вы хоў ва ла ся пя цё ра дзя цей 
— тры хлоп чы кі і дзве дзяў чын кі, 
пе ра еха ла ў Пе цяр бург. На жыц цё 
за раб ля лі тым, што зды ма лі вя лі кую 
ква тэ ру і пус ка лі ту ды па ста яль цаў.

З са ма га дзя цін ства Кан стан цін 
За сло наў доб ра ма ля ваў. Гэ та му 
май стэр ству яго на ву чыў пе цяр бург-
скі мас так. Але га рад ское жыц цё 
цяг ну ла ся ня доў га. Як толь кі вый-
шлі дэ крэ ты аб зям лі, Сяр гей Гаў-
ры ла віч За сло наў вы ра шыў за няц ца 
сель скай гас па дар кай і пе ра ехаў у 
вёс ку. За вёў жы вё лу, зай маў ся зем-
ля роб ствам і спа дзя ваў ся на да па мо-
гу два іх сы ноў (адзін з бра тоў Кан-
стан ці на па мёр у ма лен стве).

Толь кі жа дан ня ва зіц ца з ка ро-
ва мі ў Кос ці не бы ло: ён ха цеў ву-
чыц ца. Ад ной чы баць ка ку піў яму 
но выя га лё шы. Гэ та бы ла па дзея! 
У пас ля рэ ва лю цый ныя га ды, ка лі 
абу так і адзен не бы лі ў дэ фі цы це, у 
асноў ным ха дзі лі ў лап цях. Но выя га-
лё шы ма лод шы За сло наў аб уў, ка лі 
чар го вы раз ішоў па свіць ка роў. Па-
ча ла ся на валь ні ца, зям ля пе ра тва-
ры ла ся ў ба ло та, у якім, ха ва ю чы ся 
ад жах лі вых іс тот-пры ві даў, і за граз 
Кос ця. На ват не па спеў за ўва жыць, 
як згу біў адзін га лёш.

— Баць ка спра ба ваў яго за гэ та 
вы сця баць, — рас каз вае Іза За сло-
на ва, ма лод шая дач ка Ге роя Са-
вец ка га Са ю за. — Той стро га абы хо-
дзіў ся з дзець мі: пры лю бой на го дзе 
браў ся за па пру гу. Пры чым сы ра-
мят ную, якая вель мі ба лю ча б'е. У 
той дзень за Кос цю за сту пі ла ся ма ці. 
Раз зла ва ны баць ка ска заў, што той 
яму не сын, раз не ша нуе та кіх да ра-
гіх па да рун каў. Да лей ад гра ху Ган на 
Пят роў на ад вя ла Кос цю ў су сед нюю 
вёс ку, дзе ён пай шоў у шко лу.

Не за да во ле ны па во дзі на мі сы-
на, баць ка вы ра шыў яму не да па-
ма гаць. І ў вась мі га до вым уз рос це 
Кан стан цін За сло наў вы му ша ны быў 
сам за раб ляць са бе на хлеб. Ра ні-
цай ву чыў ся, а ўве ча ры пра ца ваў 
шаў цом. Жыў і хар ча ваў ся там, дзе 
прый дзец ца. Вя лі кія на груз кі, а так-
са ма не да хоп у хар ча ван ні вы лі лі ся 
ў яз ву два нац ца ці перс най кіш кі, якая 
ўвесь час на гад ва ла пра ся бе.

КА ХАН НЕ З ПЕР ША ГА 
ПО ГЛЯ ДУ І НЯ ЎДА ЛЫ 
ЛЁТ ЧЫК

За сло на ву бы ло ка ля 20, ка лі ён 
скон чыў Ве лі ка луц кую чы гу нач ную 
праф тэх шко лу. Юна ку пра па ноў ва лі 
пра цяг нуць аду ка цыю, але, каб іс на-
ваць, трэ ба бы ло за раб ляць гро шы. 
Па раз мер ка ван ні Кан стан цін тра піў 
у Ві цебск.

— Там як раз ад чы ні лі но вую ста-
ло вую і ім, паў га лод ным юна кам, вы-
да лі бяс плат ныя та ло ны на ежу, — 
га во рыць дач ка За сло на ва. — Гэ та 
бы ло та кое свя та! У пер шы ж дзень 
яны на елі ся так, што аж но жы ва ты 
ба ле лі.

Та ло ны на ежу раз да ва ла пры-
го жая дзяў чы на, у якую За сло наў 
за ка хаў ся з пер ша га по гля ду. Але 
Кос ця, у ад роз нен не ад яго та ва ры-
ша, не вель мі спа да баў ся юнай Мар-
га ры це. Толь кі ўпарт ага За сло на ва 

спы ніць бы ло скла да на, і ён ра біў 
усё маг чы мае, каб за ва я ваць яе сэр-
ца: чы таў вер шы, рас каз ваў роз ныя 
гіс то рыі...

А вось ча го ён не ўмеў, дык гэ та 
тан ца ваць. Праў да, на тан цы ад ной-
чы ўсё ж пай шлі. Скон чы ла ся тым, 
што За сло наў ад тап таў дзяў чы не 
но гі, і яны ады шлі ўбок. Але ах вот-
ных па тан ца ваць з пры га жу няй бы ло 
хоць ад баў ляй. Не ўза ба ве яна пус-
ці ла ся ў ско кі з лад ным, адзе тым па 
фор ме лёт чы кам. З та го ча су ўсе 
раз мо вы Мар га ры ты бы лі пра лю-
дзей гэ тай пра фе сіі.

І рап там, ні ко му не ка жу чы ні 
сло ва, Кан стан цін За сло наў зні кае. 
Як по тым ака за ла ся, ён па сту піў у 
адзін з аэ ра клу баў Аса авія хі ма. Ад-
ной чы, ужо пе рад са мы мі эк за ме на-
мі, на ву чэн цы ад пра цоў ва лі па лёт 
на да лё касць. По бач з ім у ка бі ну 
сеў вы клад чык, і яны па ля це лі ў Ві-
цебск. Пра ля та ю чы над до мам сва-
ёй ка ха най, За сло наў скі нуў квет кі і 
ліст. Але Мар га ры та ўся го гэ та га не 
атры ма ла: пры знан не ў ка хан ні пры-
зям лі ла ся на су сед скі двор.

Скон чы ла ся гэ тая гіс то рыя тра гіч-
на. Па ча ла ся на валь ні ца, і па са дзіць 
са ма лёт Кан стан цін За сло наў быў 
не ў сі лах. На шчас це, усе за ста лі ся 
жы выя. Праў да, без пе ра ло маў не 
абы шло ся. Так За сло наў лёт чы кам 
і не стаў.

У МЯ ДО ВЫ МЕ СЯЦ — 
НА ДА ЛЁ КІ ЎС ХОД

За тое ў яго бы ла ін шая пра фе-
сія, без якой ён не мог уя віць свай-
го жыц ця. «Чы гун ку баць ка прос та 
аба жаў, — пры зна ец ца Іза За сло-
на ва. — Пры чым ён лю біў руч ную 
пра цу. Час та пры хо дзіў да ха ты ўвесь 
бруд ны, жон ка не па спя ва ла яго ад-
мы ваць».

Сэр ца Мар га ры ты За сло наў усё 
ж за ва я ваў. Ка лі Кан стан цін ву чыў-
ся ў Ле нін град скім чы гу нач ным ін-
сты ту це, брат Ры ты пры нёс яму ад 
ня вес ты ліст. Дзяў чы на пі са ла, што 
збі ра ец ца на кур сы ў Маск ву. Кос ця 
кі нуў ін сты тут, даб ра ўся да Ві цеб-
ска і зра біў усё маг чы мае, каб яна 
за ста ла ся.

— У ма мы бы лі доў гія, ледзь не 
да ка лен, бе лыя ва ла сы, — ка жа Іза 
Кан стан ці наў на. — Ад ра зу пас ля рэ-
гіст ра цыі яна аб рэ за ла ко сы і змя ні-
ла сваё імя, якое ёй не па да ба ла ся. 
Так, ужо стаў шы Ра і сай, ма ма за-
свед чы ла сваё ўступ лен не ў са ма-
стой нае жыц цё.

За мест вя сель на га па да рож жа 
ма ла да жо ны па еха лі на Да лё кі Ус-
ход — трэ ба бы ло ад наў ляць раз бу-
ра ную пад час гра ма дзян скай вай ны 
чы гун ку. За два-тры га ды чы гу нач-
ні кі зра бі лі вя лі кі аб' ём ра бо ты, але 
на чаль ства гэ та га не пры зна ва ла. 
Пра цу ю чы па 24 га дзі ны ў су ткі, яны 
не атрым лі ва лі ні чо га, акра мя по лі-
ўкі з грэц кіх кру п. Жон ка За сло на ва 
па ча ла пух нуць ад го ла ду...

Та ды Кан стан цін За сло наў ад-
пра віў тэ ле гра му нар ка му шля хоў 
зно сін СССР Ла за ру Ка га но ві чу. На 
тэ ле гра му ад рэ ага ва лі і не ўза ба ве 
з ра бо чы мі раз лі чы лі ся. А За сло наў 
аса біс та ад нар ка ма атры маў імян ны 
га дзін нік. Ка рыс та ю чы ся маг чы мас-
цю, той пры цяг нуў во пыт на га чы гу-
нач ні ка да складан ня гра фі ка ру ху 

цяг ні коў. За тым у пра цоў най бія гра-
фіі За сло на ва бы лі Но ва сі бірск, Рос-
лаўль, Ор ша, дзе і за ста ла Вя лі кая 
Ай чын ная вай на.

Яго сям'я — ужо з'я ві лі ся дзве да-
чуш кі — у той мо мант гас ця ва ла ў 
жон чы на га бра та пад Ле нін гра дам. 
Ме на ві та дзя ку ю чы яму, та ды на чаль-
ні ку чы гун кі па Ле нін град скай воб лас-
ці, За сло на вы бы лі эва ку я ва ны. Та ды 
яны яшчэ не ве да лі, што больш са 
сва ім му жам і баць кам не ўба чац ца.

ДЫ ВЕР САНТ 
З НЯ МЕЦ КІМ АЛІ БІ

Як су пра цоў нік чы гун кі ў эва ку-
а цыю тра піў і Кан стан цін. Уся го не-
каль кі ме ся цаў ад пра ца ваў у ад ным 
з мас коў скіх дэ по, пас ля ча го ў скла-
дзе гру пы чы гу нач ні каў быў ад праў-
ле ны ў тыл во ра га. Ня гле дзя чы на 
тое, што вель мі сва ры ла ся жон ка, на 
ру ках у якой за ста ло ся двое ма лых 
дзя цей, За сло наў не мог да пус ціць, 
каб нем цы раз бу ры лі тое, што ства-
ра ла ся на пра ця гу доў га га ча су. Тым 
больш, што яшчэ за не каль кі га доў 
да вай ны ён прай шоў спе цы яль ную 
пад рых тоў ку і ве даў, як дзей ні чаць 
у ты ле во ра га.

Да Ор шы дай шлі не мно гія. Ня-
мец кае ка ман да ван не як раз аб' яві ла 
на бор спе цы я ліс таў на ра бо ту: чы гу-
нач ні кі но вай ула дзе бы лі па трэб ны.

— Ка лі Кан стан цін За сло наў 
прый шоў у ня мец кую ка мен да ту ру, 
гіт ле раў цы здзі ві лі ся: яны ве да лі, 
што ён быў у па ша не пры Са ве тах і ў 
сваю чар гу з за да валь нен нем пра ца-
ваў на гас па дар ку, — рас каз вае Іза 
За сло на ва. — На пы тан не, што пры-
му сі ла яго па мя няць свае по гля ды, 
баць ка ска заў, што хо ча за раб ляць 
гро шы, а гэ та не зу сім атрым лі ва ла-
ся пры са вец кай ула дзе.

Гэ ты ар гу мент пе ра ка наў гіт ле-
раў цаў, і За сло на ва ўзя лі на ра бо ту. 
За тры ме ся цы пад яго кі раў ніц твам 
пад поль шчы кі па да рва лі 93 ня мец-
кія па ра во зы. За мас кі ра ва ныя пад 
ка мен ны ву галь мі ны за сло наў цы 
кі да лі ў тэн да ры, дзе за хоў ва ла ся 
па лі ва. Доў гі час нем цы не маг лі зра-
зу мець, у чым спра ва, бо па ра во зы 
ўзры ва лі ся на да стат ко вай ад лег лас-
ці ад Ор шы.

Ка ман дзі ра гру пы не ад ной чы ха це-
лі за тры маць, але па да зрэн ні ні ко лі не 
па цвяр джа лі ся. Спра ва ў тым, што За-
сло наў жыў на ад ной ква тэ ры з нем-
цам. На пя рэ дад ні ды вер сій Кан стан-
цін ста ра ўся зна хо дзіц ца ў по лі зро ку 
свай го су се да. Та кім чы нам, нем цы, 
якія ду ма лі, што тры ма юць свай го леп-
ша га спе цы я ліс та пад кант ро лем, са мі 
та го не ве да ю чы, за бяс печ ва лі яму 
алі бі. Не маг лі яны па ду маць аб тым, 
што прос ты ра бо чы мог дас ка на ла ва-
ло даць ня мец кай мо вай.

Ды і не ў ін та рэ сах на чаль ні ка дэ-
по, ля ні ва га і не да свед ча на га ў чы-
гу нач най спра ве нем ца, бы ло раз віт-
вац ца з За сло на вым, які, па сут нас-
ці, ра біў за яго ўсю спра ву. Та му ка лі 

і трап ляў дзядзь ка Кос ця ў роз ныя 
сі ту а цыі, то меў аў та ры тэт на га за-
ступ ні ка. Ужо бу ду чы ў пар ты за нах, 
Кан стан цін За сло наў су стрэў та го 
нем ца. І да глы бо ка га рас ча ра ван-
ня пар ты за наў вы му ша ны быў яго 
ад пус ціць: як у на ро дзе ка жуць, што 
ві нен — ад даць па ві нен.

НА РОД НЫ ЎЛЮ БЁ НЕЦ
Пра подз ві гі пар ты зан ска га атра-

да, ство ра на га Кан стан ці нам За сло-
на вым, на пі са на не шмат. Мно гія 
ве да юць, што пад яго ка ман да ван-
нем пад поль шчы кі зні шчы лі вя лі кую 
коль касць ва ро жых сал дат і тэх ні кі. 
А між ін шым, ды вер сіі на чы гун цы 
за сло наў цы пра цяг ва лі і бу ду чы ў 
пар ты за нах. Па чаў шы «рэй ка вую 
вай ну» за год да яе афі цый на га аб'-
яў лен ня, яны фак тыч на па ра лі за ва лі 
ўвесь чы гу нач ны рух Бе ла ру сі.

Пер шай апе ра цы яй на васт во ра-
на га пар ты зан ска га атра да дзядзь кі 
Кос ці быў за хоп ва ро жа га гар ні зо-
на, свір на і ка роў ні каў, у якіх нем-
цы ўтрым лі ва лі са гна ную жы вё лу і 
птуш ку. Ся лян, якія з асця рож нас цю 
вы гляд ва лі з вок наў, за сло наў цы па-
клі ка лі да свір на. Мяс цо выя жы ха ры 
толь кі і па спя ва лі ад цяг ваць поў ныя 
мя хі са збож жам і буль бай. Неш та 
па гру зі лі пар ты за ны і на свае па-
воз кі, пры вя заў шы да іх дзве ка ро-
вы. Ін шую ска ці ну раз да лі ся ля нам. 
Ста рыя ды пад лет кі (пра ца здоль ных 
нем цы звез лі ў Гер ма нію) па да лі пе-
рад пар ты за на мі на ка ле ні. З та го 
ча су За сло наў стаў на род ным улю-
бён цам, а тра піць да яго ў атрад 
імк нуў ся кож ны, хто цу дам па збег 
фа шысц кай рас пра вы.

— Баць ка заў сё ды імк нуў ся быць 
вель мі спра вяд лі вым да лю дзей, іх 
учын каў, лі чыў ся з іх жа дан ня мі, 
ста нам, не лю біў ні ко га ні да чо га 
пры му шаць, за што яго па ва жа лі і 
пры слу хоў ва лі ся да яго мер ка ван ня, 
— га во рыць дач ка пар ты зан ска га ка-
ман дзі ра. — А пас ля ад на го вы пад ку 
ад но сі ны да яго, асаб лі ва з бо ку мяс-
цо вых жы ха роў, ста лі вы ключ ны мі.

Ад ной чы, се дзя чы ў сва ёй зям-
лян цы, За сло наў па чуў, як адзін з яго 
пар ты за наў ада браў у мяс цо ва га жы-
ха ра два вяд ры мё ду. Рас каз ва ю чы, 
якім чы нам уда ло ся «рас ку ла чыць» 
дзе да, той яшчэ і га на рыў ся гэ тым. 
За сло наў не вы тры маў. Скон чы ла ся 
ўсё тым, што мёд вяр нуў ся да свай го 
гас па да ра.

Ме на ві та гэ ты вы па дак і спа ра дзіў 
да вер лі выя ад но сі ны да За сло на ва, 
аб якіх кам брыг на ват не па да зра-
ваў. Вар та яму бы ло зай сці ў вяс ко-
вую ха ту, як у яе на бі ва лі ся жан чы ны 
з дзець мі, пры чым кож ная імк ну ла ся 
па са дзіць яму на ка ле ні свай го на-
шчад ка. Кан стан цін Сяр ге е віч лю біў 
дзя цей і з за да валь нен нем гу ляў з 
імі, ус па мі на ю чы сва іх дзяў чат. Але 
ад ной чы ён за па до зрыў у гэ тым 
неш та не звы чай нае. Як по тым вы-
свет лі ла ся, мяс цо выя жан чы ны ча-
мусь ці вы ра шы лі, што ка лі За сло наў 
па тры мае на ру ках хво рае дзі ця, тое 
ад ра зу ж па праў ля ец ца. Пар ты зан-
скі ка ман дзір не стаў раз упэў ні ваць 
ма ця рок, якія і так на цяр пе лі ся за 
га ды вай ны.

ШКА ДУ Ю ЧЫ ЛЮ ДЗЕЙ, 
НЕ ДУ МАЎ ПРА СЯ БЕ

Ад ной чы, ка рыс та ю чы ся ад сут-
нас цю ка ман дзі ра (За сло наў як раз 
пай шоў па гля дзець мес ца, якое пар-
ты за ны аб ра лі для зі мо вай ста ян кі), 
ка ман ду ю чы Сен нен ска-Ар шан скай 
пар ты зан скай зо ны Ва сіль Бой ка 

са браў усе свае атра ды, а так са ма 
боль шасць за сло наў цаў і ра зам з імі 
сы шоў у тыл. Ня мец кія га зе ты пі са лі, 
што з са мым жу дас ным бан ды там і 
здрад ні кам Вя лі кай Гер ма ніі па кон-
ча на. Але За сло на ву не толь кі ўда ло-
ся за стац ца цэ лым пас ля та го, як ка-
ля зі мо вай ста ян кі за вя заў ся бой, а і 
на ноў сфар мі ра ваць усю Сен нен ска-
Ар шан скую пар ты зан скую зо ну.

Так скла ла ся, што пас ля вай ны 
адзін з тых, хто ра зам з Бой кам сы-
шоў у тыл, жыў у ад ным пад' ез дзе з 
дач кой За сло на ва. Ён заўж ды па збя-
гаў су стрэ чы з на шчад ка мі Ге роя, ні 
ра зу не па пра сіў у сям'і пра ба чэн ня. 
Але, па сло вах яго дач кі, ка лі той 
ус па мі наў За сло на ва, увесь час пла-
каў.

Шмат ка рыс ных спраў за сваю 
ня доў гую пар ты зан скую дзей насць 
зра біў Кан стан цін За сло наў. Пад 
яго кі раў ніц твам бы ло зні шча на сем 
буй ных гар ні зо наў во ра га, ажыц цяў-
ля лі ся са мыя ры зы коў ныя ды вер сіі. 
Пры гэ тым ён увесь час імк нуў ся за-
ха ваць сал да т. Але ў той жа час ні-
ко лі не шка да ваў ся бе: быў у са мым 
эпі цэнт ры бою. Ад важ на зма гаў ся з 
во ра гам ён і 14 ліс та па да 1942 го да, 
ка лі яго на пат ка ла ва ро жая ку ля.

На ват за мёрт ва га За сло на ва 
нем цы да ва лі 80 ты сяч ня мец кіх ма-
рак, ма ён так у Гер ма ніі і да дат ко выя 
да бро ты ўсім сва я кам. Але здрад ні ка 
не знай шло ся. Мяс цо выя жы ха ры па-
ха ва лі кам бры га ў брац кай ма гі ле на 
вяс ко вых мо гіл ках. Ге роя не ста ла, 
але за сло наў цы пра цяг ва лі зма гац-
ца з во ра гам — за ка рот кі час бы лі 
ство ра ны дзве бры га ды і не каль кі 
дзя сят каў атра даў, якія ста лі на сіць 
імя ле ген дар на га кам бры га.

МУ ЗЕЮ — БЫЦЬ?
Згод на з ра шэн нем Са ве та Мі-

ніст раў БССР Ме ма ры яль ны му зей 
Ге роя Са вец ка га Са ю за За сло на ва 
ад чы ніў свае дзве ры ў Ор шы 1 жніў-
ня 1948 го да. Пер ша па чат ко ва ён 
раз мя шчаў ся ў До ме куль ту ры чы гу-
нач ні каў імя Кі ра ва. Экс па зі цыя па-
шы ра ла ся, і ў кра са ві ку 1952 го да 
му зей пе ра ехаў у асоб ны бу ды нак.

Бы лы Дом пі я не раў чы гу нач на га 
вуз ла, дзе да ня даў ня га ча су зна хо-
дзіў ся му зей За сло на ва, даў но па-
тра ба ваў ра мон ту. Толь кі спра ва да 
гэ та га не дай шла. Па пра віў сі ту а цыю 
— праў да, у ін шы бок — лі пень скі 
ўра ган. Му зей за стаў ся без да ху. І 
за мест та го, каб па клас ці но вы, пры-
гна лі буль до зер і бу ды нак уво гу ле 
знес лі. Так не ста ла най ста рэй ша га 
му зея Ор шы і ад ной з най ста рэй шых 
му зей ных уста ноў кра і ны.

Але, як за пэў ні ла ка рэс пан дэн та 
«Звяз ды» на мес нік ды рэк та ра па на-
вуковай рабоце Му зей на га комп лек-
су гіс то рыі і куль ту ры Ар шан шчы ны 
Юлія Ка ма ро ва, Ар шан скі ме ма ры-
яль ны му зей К.С. За сло на ва, які з 
1994 го да з'яў ля ец ца фі лі ялам уста-
но вы, не зні шча ны. Ня гле дзя чы на 
ад сут насць бы ло га бу дын ка, экс па зі-
цыя пра цяг вае іс на ваць. Част ка экс-
па на таў з му зея За сло на ва за хоў ва-
ец ца ў фон дах Му зей на га комп лек су 
гіс то рыі і куль ту ры Ар шан шчы ны і 
вы ка рыс тоў ва ец ца ў вы ста вач най 
дзей нас ці. Ін шыя экс па на ты ча со ва 
«пра пі са лі ся» ў ін шым фі лі яле му зей-
на га комп лек су — Ар шан скім му зеі 
гіс то рыі і куль ту ры го ра да. Му зей ныя 
прад ме ты рэ гу ляр на вы ка рыс тоў ва-
юц ца на шмат лі кіх вы ста вач ных пля-
цоў ках Ор шы.

Ка лі ў му зея За сло на ва з'я віц ца 
асоб ны бу ды нак, му зей ныя су пра-
цоў ні кі ка заць не бя руц ца — не ў іх 
кам пе тэн цыі. Тое, што ён дак лад на 
бу дзе, па цвер дзі ла на чаль нік ад дзе-
ла ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па 
спра вах мо ла дзі Ар шан ска га рай вы-
кан ка ма Ган на Свят ло ва. Ад но вяць 
ста ры бу ды нак ці з'я віц ца но вы, па-
куль вы ра ша ец ца. Га зе та «Звяз да» 
бу дзе са чыць за сі ту а цы яй.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by
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Сал да ты Пе ра мо гіСал да ты Пе ра мо гі  ��

ТОЙ СА МЫ ДЗЯДЗЬ КА КОС ЦЯ
Дач ка Кан стан ці на За сло на ва — пра дзя цін ства, ка хан не і ма ла вя до мыя подз ві гі зна ка мі та га баць кі

У вась мі га до вым уз рос це 
Кан стан цін За сло наў 
вы му ша ны быў сам 
за раб ляць са бе на хлеб. 
Ра ні цай ву чыў ся, а ўве ча ры 
пра ца ваў шаў цом. 

За сло наў стаў на род ным 
улю бён цам, а тра піць да яго 
ў атрад імк нуў ся кож ны, 
хто цу дам па збег фа шысц кай 
рас пра вы.

Кан стан цін За сло наў 
пе рад па чат кам 

Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Зна ём ства з Кан стан ці нам За сло на вым у мно гіх з нас па чы на ец ца 
яшчэ са школь най пар ты. Без гэ та га муж на га і ад важ на га ча ла ве ка, 
імя яко га но сяць на ву чаль ныя ўста но вы і ва ен ны га ра док, дзі ця чыя 
азда раў лен чыя ла ге ры і дзі ця чая чы гун ка, элект ра цяг нік і дэ по, 
ву лі цы га ра доў ад ра зу ў трох кра і нах і на ват сорт бэ зу, скла да на 
ў поў ным маш та бе ўя віць подз віг са вец ка га на ро да ў га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. Іс нуе цэ лая «рэс пуб лі ка за сло наў цаў», якая аб' яд-
ноў вае шко лы, атра ды і дру жы ны, на зва ныя імем ге роя.


