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Су час ныя тэх на ло гіі да па ма га юць 

вяр таць ім ёны, зна хо дзіць звест кі 

пра бліз кіх, якія пра па лі ў га ды 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, збі раць 

да след чы кам ін фар ма цыю 

пра па дзеі та го ча су. Сён ня, 

каб па пра ца ваць з ва ен ны мі 

да ку мен та мі, якія за хоў ва юц ца 

ў Ра сіі, зу сім не аба вяз ко ва ехаць 

да су се дзяў.

Ра сій ская Прэ зі дэнц кая біб лі я тэ ка, якая 

раз мя шча ец ца ў Санкт-Пе цяр бур гу, пра па-

нуе па зна ё міц ца з уні каль ны мі да ку мен та мі, 

фа та гра фі я мі, ві дэа ма тэ ры я ла мі, што рас-

па вя да юць пра дру гую су свет ную вай ну, на 

пар та ле ар га ні за цыі ў ка лек цыі «Па мяць аб 

Вя лі кай Пе ра мо зе». У элект рон ную ка лек-

цыю ўклю ча ны афі цый ныя да ку мен ты, фо та 

і кі на хро ні ка, га зе ты ва ен на га ча су, кні гі, 

бія гра фіі, свед чан ні ўдзель ні каў ба я вых па-

дзей, іх да ку мен ты. У тым лі ку тут мож на 

знай сці да ку мен ты, якія рас каз ва юць пра 

апе ра цыю «Баг ра ці ён».

22 чэр ве ня 1944 го да Чыр во ная Ар мія 

пра вя ла раз вед ку бо ем, а на на ступ ны 

дзень па ча ла ся зна ка мі тая апе ра цыя. Пра 

тое, што ад бы ва ла ся ў тыя дні, свед чаць 

звест кі Са вец ка га ін фарм бю ро, збор нік 

якіх да ступ ны на вы шэй зга да ным пар та ле. 

Ужо 27 чэр ве ня 1944 го да па ве дам ля ла ся: 

«Паўд нё ва-за ход ней го ра да Ві цебск на шы 

вой скі за вяр шы лі лік ві да цыю акру жа най 

гру поў кі пра ціў ні ка... З пры чы ны ад чай на га 

су пра ціў лен ня боль шая част ка акру жа ных 

ня мец кіх вой скаў бы ла пе ра бі тая на шы мі 

вой ска мі; пры гэ тым пра ціў нік па кі нуў на 

по лі боя больш за 20 000 тру паў. Рэшт кі 

гэ тых ды ві зій пры ня лі ульты ма тум Са вец-

ка га ка ман да ван ня аб ка пі ту ля цыі, скон чы лі 

су пра ціў лен не і скла лі зброю. Па па пя рэд ніх 

да ных, зда ло ся ў плен звыш 10 000 ня мец кіх 

сал дат і афі цэ раў».

Шмат зво дак іш ло пра дзей насць пар-

ты за наў, так Са ўін фарм бю ро па ве дам ля-

ла: «Не каль кі пар ты зан скіх атра даў, якія 

дзей ні ча юць у Ба ра на віц кай воб лас ці, у маі 

пус ці лі пад ад хон 27 ня мец кіх во ін скіх эша-

ло наў і ўза рва лі звыш 1000 рэ ек. Раз бі та 

25 па ра во заў, 52 ва го ны з вой ска мі і 120 

ва го наў і плат фор маў з роз ны мі ва ен ны мі 

гру за мі. Пар ты за ны ўза рва лі 10 ша сэй ных 

мас тоў і вы ра за лі 19 кі ла мет раў тэ ле граф-

на-тэ ле фон най лі ніі су вя зі. У ба ях з ня мец-

кі мі за хоп ні ка мі за бі та 800 і па ра не на больш 

за 700 гіт ле раў цаў».

Так са ма на пар та ле мож на знай сці ліч-

ба выя ко піі пар ты зан скіх га зет і да ве дац ца 

з іх, якую ра бо ту вя лі пар ты за ны, каб не 

да зво ліць во ра гу, які ад сту паў, пе ра тва-

рыць бе ла рус кія зем лі ў пус ты ню. Па ўсёй 

тэ ры то рыі кра і ны ства ра лі ся ляс ныя ла ге ры 

для мір ных жы ха роў, якія ахоў ва лі ся пар ты-

за на мі, так са ма ляс ныя сал да ты ста ра лі ся 

ўбе раг чы вёс кі ад спа лен няў, не да зво ліць 

са гнаць лю дзей на пры му со выя ра бо ты ў 

Гер ма нію, вя лі агі та цый ную ра бо ту ся род 

на сель ніц тва.

Пад рых та ва ла Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

РОД НЫ КУТ
Ма рыя Лук' я наў на на ра дзі ла ся 

тут, у За лес сі, у 1937 го дзе. Ка лі 

па ча ла ся вай на, ёй ішоў чац вёр ты 

год. Пер шы ўспа мін дзя цін ства — 

як еха лі з баць ка мі на пад вод зе з 

клун ка мі, скры ня мі. Вы яз джа лі з 

вёс кі, а да рос лыя азі ра лі ся і пла ка-

лі, бо ха ты га рэ лі. Та ды не ра зу ме-

ла, што ро біц ца, по тым з рас ка заў 

баць коў да ве да ла ся пра вяс ко вую 

бя ду. За лес се ста іць у ле се, по бач 

Бе ла веж ская пу шча. Жы ха роў аку-

па цый ныя ўла ды ад сюль вы ся ля лі 

пры му со ва. Вось і ім па сту піў за-

гад да та ко га і та ко га дня вы ехаць 

з сем' я мі і па жыт ка мі ў ін шае мес-

ца. Вя до ма, лю дзі спа дзя ва лі ся на 

леп шае, ду ма лі, мо жа, вай на скон-

чыц ца, што-небудзь па мя ня ец ца, 

вер нуц ца ў свае мяс ці ны. Але як 

толь кі вы еха лі на да ро гу, ха ты за-

па ла лі. Кар ны атрад сваю ра бо ту 

ве даў, пра во дзіў за чыст ку ляс ных 

угод дзяў, па до ра ных Ге рын гу, ста-

ран на. Яшчэ, ві даць, ба я лі ся чу-

жын цы, што ў гэ тых пус тых вёс ках 

мо гуць па ся ліц ца пар ты за ны. І вёс кі 

па лі лі да тла.

Лю дзі з За лес ся вы еха лі аж у 

Ваў ка выс кі ра ён. Там і пе ра бы лі 

ўсю вай ну. По тым ста лі раз' яз джац-

ца хто ку ды. Не ка то рыя вяр та лі ся 

ў род ныя мяс ці ны, бу да ва лі жыт ло 

на ноў, нех та ры зы ка ваў па шу каць 

шчас ця ў ін шых мяс цо вас цях. Так 

і баць ка Ма рыі Лук' ян па вёз сям'ю 

ў Літ ву. Там яна пай шла ў шко лу, 

пра жы лі ў лі тоў скай вёс цы ка ля 

10 га доў, а по тым, ка лі ста лі ар га-

ні зоў ваць кал га сы, баць кі пры ня лі 

ра шэн не вяр тац ца на ра дзі му. Усё 

роў на цяг ну ла на баць каў шчы ну — 

так ця пер лі чыць ста лая жы хар ка 

За лес ся. Пры еха лі, па ста ві лі ха ту, 

ста лі жыць. Тут Ма рыя ў 18 га доў 

вый шла за муж. Праў да, і яны з 

ма ла дым му жам адзін час па да лі-

ся ў Мінск, пра ца ва лі там, ду ма лі 

стаць га ра джа на мі. А по тым не як у 

адзін дзень са бра лі рэ чы і пры еха лі 

ў сваю вёс ку, з ча сам па бу да ва-

лі ха ту, у якой яна жы ве і ця пер. 

У гэ тай ха це з му жам вы га да ва лі 

дзвюх да чок. Ця пер у яе не толь кі 

праў ну кі, ужо і пра праў нуч ка ёсць. 

Але ўжо 25 га доў, як Ма рыя Лук'я-

наў на ад на: муж хва рэў на сэр ца, 

вось і па кі нуў яе ра на ўда вой. Пра-

ца ва лі на кал гас най фер ме, як і 

ўсе ў гэ тай вёс цы. Фер ма бы ла, 

зна чыць, і ра бо та бы ла.

Змал ку ра бі ла з ма ці на кал-

гас ных па лях. Зга да ла рап там, як 

пад лет кам да па ма га ла ма ці са-

дзіць ку ку ру зу квад рат на-гнез да-

вым спо са бам. У по лі бы ла як ся бе 

пом ніць. А по тым, да рос лай ужо, 

пай шла да яр кай, муж гля дзеў ця-

лят, ле там па свіў іх. Трэ ба бы ло ж 

яшчэ сваю гас па дар ку да гле дзець, 

зна чыць, на ка сіць тра вы на фер му і 

част ку яе — для сва іх дзвюх ка роў. 

Та му Ма рыя, за кон чыў шы ра ніш-

нюю дой ку, бег ла ў по ле па свіць 

ця лят, а гас па дар ішоў ка сіць. І так 

ледзь не ўсё ле та. Але та ды ўсё па-

спя ва лі, цяж кай гэ та ра бо та асаб лі-

ва не зда ва ла ся, так усе жы лі.

АД НА НА ЎСЁ СЯ ЛО
Ця пер яна за ста ла ся ад на з 

вяс коў цаў. Праў да, доч кі, ад на з 

якіх жы ве ў рай цэнт ры, дру гая ў 

ін шай вёс цы, пры яз джа юць час та. 

У до ме ўсё зро бяць, зі мой і дроў, 

і ва ды на но сяць, за ста ец ца толь кі 

ў ха це сваю ня хіт рую гас па дар ку 

спра віць. Ка лі б не су сед, які з'я віў-

ся з ад крыц цём аг ра ся дзі бы, дзе ці 

ўжо ўга ва ры лі б Ма рыю Лук' я наў ну 

пе ра ехаць да іх, лі чыць стар шы ня 

Ве лі ка сель ска га вы кан ка ма Тац ця-

на На віц кая. А так яна ўжо як быц-

цам не ад на, лю дзі по бач. У ся дзі бу 

час та гос ці пры яз джа юць.

Яшчэ да ня даў ня га ча су бы ло ў 

За лес сі дзве па ста ян ныя жы хар кі: 

ба ба Ма ня і ба ба Ва ля. Ды траў ма 

Ма рыі ста ла пры чы най ад' ез ду су-

сед кі Ва лян ці ны.

Ле тась Ма рыя Лук' я наў на асту-

пі ла ся і атры ма ла пе ра лом на гі. 

Зра зу ме ла, бы ло доў гае ля чэн не, 

кос ці ў гэ тым уз рос це зрас та юц ца 

па воль на. На час ля чэн ня, вя до ма, 

дзе ці яе не па кі ну лі ад ну ў ха це, за-

бра лі ў га рад скую ква тэ ру. Су сед-

ка не за ха це ла быць ад на, так са ма 

з'е ха ла да дзя цей у Коб рын, ды і 

за ста ла ся там. А Ма рыя Лук' я наў-

на пе ра зі ма ва ла ў га рад скіх вы го-

дах і вяр ну ла ся ў род ную ха ту.

Ця пер яна чы тае га зе ты, гля-

дзіць тэ ле ві зар, ча кае род ных і сва-

іх су се дзяў, якія ста лі ні бы сва я кі. 

Ка жа: «У мя не ўсё ёсць, што трэ-

ба. Аў та кра ма два ра зы ў ты дзень 

пры хо дзіць. І та кія ўжо доб рыя ў 

нас і пра да вец, і ва дзі цель, каб вы 

ве да лі. У ха ту са мі прый дуць, усё 

пры ня суць. А ка лі вый ду па па куп-

кі, то і пра вя дуць, і пад тры ма юць. 

Пры во зіць той аў та ма га зін усё 

чыс та, што толь кі ду ша па жа дае. 

Паш таль ён раз на ты дзень га зе ты 

пры во зіць, мы так да мо ві лі ся, не 

ез дзіць жа што дня да мя не ад ной. 

А я та ды га зе ты па сту по ва чы-

таю, — пра цяг вае пен сі я нер ка. — 

А ра ніч кай да мя не Сяр гей аль бо 

На сця (су се дзі. — Аўт.) за зі ра юць: 

як я тут, як маё зда роўе, па ці ка вяц-

ца. О, яны доб ра мя не гля дзяць. 

Ся ро жа і ва ды, ка лі трэ ба, пры ня-

се. А зі мой, бы вае, я яшчэ сплю, ён 

ужо снег да ха ты пра чыс ціць. Вось 

шкар пэ тач кі ім ка лі звя жу аль бо 

на ват гас цям іх нім па да ру».

ЗА ПА ТРА БА ВА НЫЯ 
ПЕС НІ

У свае 82 га ды Ма рыя Лук' я-

наў на вя жа на ват без аку ля раў. 

Хо дзіць яна з кі ёч кам, але неш та 

ста ра ец ца ра біць на ага ро дзе, сло-

вам, без спра вы не ся дзіць.

Да ве даў шы ся ад стар шы ні 

сель ска га Са ве та пра ва каль ныя 

здоль нас ці Ма рыі Лук' я наў ны, за-

даю пы тан не пра пес ні. Яна спа чат-

ку са рам лі ва ад мах ва ец ца, по тым 

шчы ра ўсмі ха ец ца: «Вой, ця пер у 

кож ным ін тэр нэ це на шы з Ва ляй 

пес ні. Зна хо дзяц ца ама та ры тут 

за пі саць нас, а по тым у той са мы 

ін тэр нэт і па мя шча юць», — гэ та 

яна пра сва іх су се дзяў — гас па да-

роў аг ра ся дзі бы.

Па вод ле слоў кі раў ні ка мяс-

цо вай ула ды Тац ця ны На віц кай, 

ме на ві та брас таў ча не не да лі кан-

чат ко ва за чах нуць вёс цы з ха рак-

тэр най наз вай За лес се. У свой 

час гэ тыя пры го жыя мяс ці ны на 

ўскрай ку вя до ма га ба ло та Дзі кое 

пры кме ціў Сяр гей Сі да рук з Брэс-

та, ку піў тут ха ту і па чаў аб жы ва ц-

ца. Так з'я ві ла ся аг ра ся дзі ба «За-

лес се». Паз ней гас па да ры ку пі лі 

яшчэ ад ну, су сед нюю, ха ту. Ця пер 

у іх адзін дом жы лы, што вы ка рыс-

тоў ва ец ца для сва ёй сям'і, дру гі — 

гас ця вы. Сяр гей і На сця га ду юць 

два іх дзя цей, якіх во зяць у са док 

ў вёс ку Кле па чы, гэ та кі ла мет раў 

во сем ад сюль. Гас па дар зай ма ец-

ца пры ёмам гас цей, эка ла гіч ны мі 

і аду ка цый ны мі пра ек та мі. Гас па-

ды ня — фальк ла рыст, му зы кант, 

ро біць аран жы роў ку пе сень, вы-

сту пае на кан цэр тах у тым лі ку з 

пес ня мі сва іх ад на сяль ча нак.

— Ка лі мы пры еха лі сю ды, — 

згад вае Сяр гей Аляк санд ра віч — 

ба бу лі ўжо не спя ва лі, яны кры ху 

пры за бы лі ся свае пес ні. Мы су ме лі 

іх уга ва рыць, пад бух то ры лі зга даць 

пес ні сва ёй ма ла до сці. І яны, як той 

ка заў, рас та лі. Ус пом ні лі тыя, якія 

спя ва лі іх ма ці і ба бу лі. І пра цэс 

пай шоў. І ве да е це, ёсць да во лі ці-

ка выя пес ні. Не ка то рыя На сця вы-

кон вае на кан цэр тах, яна вы сту пае 

ў гру пе «Кры ві», ін шых гур тах.

СВЯ ТЫ Ў СЯ ДЗІ БЕ
Так што праў ду ка за ла Ма рыя 

Лук' я наў на, што пес ні мож на знай-

сці «ва ўсіх ін тэр нэ тах», пры чым як 

іх аў тэн тыч ны ва ры янт, так і пра-

фе сій нае вы ка нан не. Але за лес кія 

пес ні жы вуць. А яшчэ дзя ку ю чы Сі-

да ру кам му зы ку ў За лес сі ча сам 

мож на па чуць не толь кі ў ін тэр нэ це. 

Тут пра хо дзяць фес ты ва лі, апош нім 

ча сам бы лі свя ты «Гу кан не вяс ны», 

«Ку пал ле». Не каль кі га доў та му 

прай шло да во лі вя лі кае ме ра пры-

ем ства пад наз вай «Прыз ба-фэст». 

Так што ся дзі ба час ад ча су ста но-

віц ца цэнт рам маш таб ных ім прэз з 

удзе лам на ват со цень лю дзей.

Пра што, да рэ чы, ба ба Ма ня рас-

каз ва ла так: «Што тут ра бі ла ся: аў-

то бу сы ста я лі, і мі лі цыя, і «хут кая», 

а лю дзей коль кі бы ло, з роз ных 

кра ін на ват!» Гэ та ме на ві та «Пры-

збу-фэст» яна зга да ла, але сціп ла 

пра маў ча ла, што яна там бы ла ад-

ной з зо рак, бо вы сту пі ла з пес няй, 

якую пуб лі ка ўспры ня ла вель мі на-

ват пры яз на. А яшчэ За лес се пра-

сла ві ла ся пра вя дзен нем са ві ных 

ла ге раў, ка лі сю ды пры яз джа лі ар-

ні то ла гі і ама та ры жы вой пры ро ды з 

роз ных кра ін на зі раць за птуш ка мі. 

Ба ло та Дзі кое мно гія ве да юць як 

тэ ры то рыю пра жы ван ня вярт ля вай 

ча ро таў кі. Ця пер дзя ку ю чы гуч ным 

эка ла гіч ным ме ра пры ем ствам пад 

эгі дай «За лес ся» яго ста лі ве даць 

як мес ца па ся лен ня ба ра да тай ку га-

каў кі. Адзін з та кіх са ві ных ла ге раў 

і зды маў ка ле га Ана толь Кля шчук 

( «Звяз да» за 2 кра са ві ка 2014 г. — 

Аўт.).

НО ВЫЯ ПРА ЕК ТЫ
Аг ра ся дзі ба раз ві ва ец ца, пра во-

дзіць но выя пра ек ты, су стра кае но-

вых гас цей. А по бач з'я ві ла ся яшчэ 

ад на. Дзве су сед нія ха ты на бы ла 

На тал ля Грыц ко з Брэс та і ўлад-

коў вае тут яшчэ ад ну ся дзі бу, якая 

спе цы я лі зу ец ца на вы ра бе чор на-

глян ца вай ке ра мі кі. У іх і пад во рак 

аздоб ле ны ад па вед ным чы нам. 

Пра хо дзі лі пле нэ ры май строў ке-

ра мі кі. Праў да, Грыц ко бы ва юць 

тут на ез да мі, а Сі да ру кі жы вуць 

па ста ян на.

Ця пер яны ўсе ра зам ду ма юць, 

як пра цяг нуць да во лі па пу ляр ны 

ў Поль шчы ту рыс тыч ны марш рут 

«Бе лы бу сел», які пра хо дзіць па 

той бок гра ні цы. Тут жа гра ні ца зу-

сім по бач: ка лі ўлад ка ваць яшчэ 

ад ну ніт ку марш ру та, за ха піць ці-

ка він кі ба лот Дзі кое і Ша ра шо ва — 

мяс тэч ка на бы лым ка ра леў скім 

трак це — мо жа атры мац ца да во лі 

за хап ляль нае па да рож жа.

Стар шы ня сель ска га Са ве та 

га на рыц ца, што на іх тэ ры то рыі 

функ цы я ну юць та кія са ма быт ныя 

аг ра ся дзі бы, якія зай ма юц ца эка-

ла гіч най, асвет ніц кай і куль тур ніц-

кай ра бо тай:

«Ці ка выя лю дзі, яны па кі ну лі го-

рад, пе ра ся лі лі ся ў ад да ле ную вёс ку, 

не ўсе іх ра зу ме юць. Мне ад ной чы 

Сяр гей ска заў, што і ў нас не ка лі на-

ды дзе мо да на пра жы ван не блі жэй 

да пры ро ды. Толь кі ба ю ся, што не 

ско ра прый дзе гэ ты час...» — заў-

ва жы ла Тац ця на На віц кая.

А на маё пы тан не, ці не шка да 

яму вы год цы ві лі за цыі, ад якіх ад-

мо віў ся, Сяр гей Сі да рук ска заў так: 

«Ця пер, ка лі цы ві лі за цыя пе ра мяс-

ці ла ся ў ін тэр нэт, шка да ваць ня ма 

ча го. А тут на огул са мае леп шае 

мес ца».

Вось так і Ма рыя Сіп лі вая лі-

чыць, што За лес се — мес ца са мае 

леп шае на све це, та му і не едзе 

ні ку ды.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Па мПа мяцьяць

СА ЎІН ФАРМ БЮ РО АН ЛАЙН

Вёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха рыВёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха ры

ПЕС НІ, ПТУШ КІ, СУ СЕ ДЗІ
або Аг ра ся дзі ба, якая не дае па мі раць вёс цы

ЗА ЛЕС СЕ, 
ПРУ ЖАН СКІ 

РА Ё Н

Як жа пры ем на бы вае: за ехаць, зда ец ца, на край зям лі, 

у ку ток па між ля са мі і ба ло та мі, дзе ў ма лень кай вё сач цы 

за ста ла ся адзі ная ка рэн ная жы хар ка, і ўпэў ніц ца, што на шу 

га зе ту ве да юць і чы та юць. У 82-га до вай Ма рыі Лук' я наў ны 

Сіп лі вай на тум бач цы цэ лы стос га зет, ся род якіх і «Звяз да». 

Аказ ва ец ца, дач ка вы піс вае, час та ма ці пры во зіць неш та 

ці ка вае па чы таць. Са ма пен сі я нер ка так са ма вы піс вае 

тры вы дан ні, по тым дзе ліц ца з дач кой. Та кі вось аб мен 

ін фар ма цы яй. Адзі ны су сед ба бу лі Ма ні, гас па дар ту тэй шай 

аг ра ся дзі бы Сяр гей Сі да рук ска заў: «Ана толь Кля шчук 

зды маў наш па ля вы са ві ны ла гер, так што, мож на ска заць, 

на ста рон ках «Звяз ды» бы ва лі».

Ма рыя СІП ЛІ ВАЯ.


