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Гіс то рыя Вя лі кай Ай чын най 

вай ны: глы бо ка да сле да-

ва ная і ў той жа час шмат 

у чым не вя до мая. Гэ та акі ян 

тра гіч ных і ге ра іч ных лё саў, 

су свет слёз і пе ра жы ван няў, 

го ра і па кут, страт і су стрэч... 

Дзён ні каў звы чай на не вя лі 

на вай не: нель га бы ло да пус-

ціць, каб сак рэт ныя аль бо 

ін шыя важ ныя звест кі тра пі лі 

ў баі да са пер ні ка або ў ру кі 

шпі ё на. Та му знай сці фран та-

вы дзён нік — вя лі кая ўда ча.

Яго маг лі вес ці ня мно гія, на-

прык лад фран та выя жур на ліс ты, 

па коль кі за пі сы ста на ві лі ся каш-

тоў най пад мо гай у іх пра фе сій най 

дзей нас ці.

Ці мож на апі саць маю ра дасць, 

ка лі я, Аляк сандр Ся вен ка, — гро-

дзен скі края зна вец і ка лек цы я нер, 

па пра фе сіі — ва ен ны жур на ліст — 

стаў шчас лі вым ула даль ні кам та ко-

га дзён ні ка, на быў шы яго на мяс-

цо вай ба ра хол цы. Ста ры дзён нік 

ака заў ся са праўд ным пар та лам у 

ча се, з шэп там ста ро нак, які пе ра-

но сіць чы та ча ў гроз ны час вай ны. 

Я не змог за плю шчыць ва чэй у тую 

ноч, па куль не да чы таў яго да кан ца 

ад вок лад кі да вок лад кі. Не ўза ба ве 

я зра зу меў, што трэ ба па дзя ліц ца 

гэ тай ін фар ма цы яй з ін шы мі, апуб-

лі ка ваць каш тоў ныя ма тэ ры я лы. 

Аў та рам фран та во га дзён ні ка ака-

заў ся мін ча нін Дзміт рый Ма ле віч. 

Дзміт рый Паў ла віч да вай ны пра-

ца ваў у рэ дак цыі га зе ты «Звяз да». 

Вось най больш ці ка выя фраг мен ты 

з дзён ні ка фран та во га жур на ліс та, 

якія пуб лі ку юц ца ўпер шы ню.

1941 год.
22 чэр ве ня. Ня дзе ля. Зна хо-

джу ся з жон кай у Ціт ве. У па вет ры 

з'я ві лі ся са ма лё ты дзіў най фор мы 

і з не пры ем ным гу кам. Ней кае ня-

доб рае прад чу ван не, тры вож на. 

Апоўд ні атры маў па ве дам лен не ад 

мяс цо вых кал гас ні каў, якія пры бы-

лі з Мін ска, што ў го ра дзе па жа ры, 

во раг ро біць на лё ты. Не ве ру.

А 17-й га дзі не ка ля Ціт вян скай 

шко лы пра хо дзіць ка рот кі мі тынг. 

Прад стаў нік рай ка ма пар тыі аб' яў ляе, 

што Гер ма нія на па ла на СССР. На-

строй цяж кі. Ад пра віў ся на стан цыю, 

каб ехаць у Мінск. Там упер шы ню па-

чуў раз ры вы ня мец кіх бом баў...

23 чэр ве ня. У Мінск пры ехаў 

а 9-й га дзі не ра ні цы. Над стан цы яй 

раз ры вы, кру жаць ня мец кія са ма-

лё ты. На сель ніц тва з ча ма да на мі 

і звяз ка мі кі да ец ца па пе ро не, ву-

лі цы не як не звы чай на шмат люд-

ныя... За хо джу ў «Звяз ду». За спеў 

Шля фе ра (на мес нік га лоў на га рэ-

дак та ра га зе ты. — Аўт.). Ад бяс-

сон ных на чэй у яго за па лі во чы, 

ус куд ла ча ныя ва ла сы. Ка ля ста ла 

ся дзяць Гры ша Кля ба наў, Па вел 

Ка ва лёў. Ва ўсіх стом ле ны вы гляд. 

Га зе ту вы пус ці лі на дзвюх па ло сах. 

Аб эва ку а цыі ні хто не ду мае...

А 10-й га дзі не з за ха ду па чуў ся 

страш ны гул ма то раў, якія злі лі ся ў 

адзін гук. З бо ку па са жыр ска га вак-

за ла на га ры зон це па ка за ла ся чор-

ная па ла са. Вось ужо ві даць са ма-

лё ты... Я ўпаў ка ля трох тон кі і моц на 

ўча піў ся ў тра ву. І прос та на мя не 

ля цяць бом бы. Ад раз ры ву ад ной 

з іх ма шы на, пад якой я ля жаў, за-

хіс та ла ся, яе ад кі ну ла ў бок. Бом бы 

раз ры ва лі ся ва кол мя не, стаг на ла 

зям ля. Ка лі я пад ня ўся, ка ля га ла вы 

ўба чыў ва рон ку, у якой сха ва ла ся б 

тая трох тон ка, пад якой я зна хо дзіў 

схо ві шча ад смер ці. Ка ля яе ва ля лі ся 

чы есь ці но гі, шмат кі шта ноў... Го рад 

аху та ны га рам і пы лам, што хві лін на 

па вет ра пра рэз ва ец ца ня мец кі мі ку-

ля мі з са ма лё таў...

Жы ха ры са звяз ка мі хат ніх рэ-

чаў мі ту сі лі ся па ага ро дах, ха ва-

лі ся ў пад ва лах. Па ча ло ся неш та 

страш нае...

24 чэр ве ня. На ча ваў у скле пе... 

Го рад апус цеў. Для та го каб пе рай-

сці на дру гі бок ву лі цы, трэ ба пе ра-

сту паць це раз тру пы, го ры цэг лы...

Ру ха ем ся на Ма гі лёў... Гэ тая ма-

гіст раль ні ко лі не ба чы ла столь кі 

лю дзей, як у той дзень. Іш лі ста рыя, 

цяг ну чы на спі нах свой скарб, які 

га да мі зда бы ва лі мір най пра цай... 

Бы вай, род ны мой го рад. Мы хут ка 

вер нем ся. Аба вяз ко ва вер нем ся.

30 чэр ве ня. Пры еха лі ў Рос лаў. 

На ча ваў у ку за ве. Зму ча ны, бруд-

ны і стом ле ны, я ра ні цай пай шоў у 

рэ дак цыю га рад ской га зе ты. Да-

маў ля ю ся аб ра бо це сак ра та ром 

рэ дак цыі. На дру гі дзень пры ез ду 

пры пі саў ся ў ва ен ка ма це, а 9 лі пе-

ня атры маў па вест ку аб пры зы ве.

14 лі пе ня. Са мы па мят ны дзень 

у ма ім жыц ці. На 38-м го дзе жыц-

ця ўпер шы ню над зеў сал дац кую 

гім нас цёр ку. Він тоў кі не атры маў. 

Уве ча ры на кі ра ва лі ў Кры чаў. Ту ды 

пра ры ваў ся во раг. Мя не за лі чы лі 

ра да вым 1-га ўзво да, 1-й ро ты, 

2-га ра бо ча га ба таль ё на. Па ча ло-

ся ва ен нае жыц цё...

Жон ка не пла ка ла, толь кі па-

дзі ця чы ўгля да ла ся ў ры сы май-

го тва ру, імк ну чы ся за пом ніць іх. 

У гэ тым та ям ні чым по гля дзе я зра-

зу меў тое, ча го не мог зра зу мець 

усе пра жы тыя ра зам 13 га доў. Мы 

раз ві та лі ся, жон ка спы та ла:

— Што ра біць да лей, ку ды та бе 

пі саць?

Ад ра са я яшчэ не меў, 

але ад ка заў:

— Пі шы ку ды-не будзь.

Сля за па ка ці ла ся па яе 

тва ры. Яна вы цер ла яе ба-

тыс та вай на соў кай і пе ра-

дала яе мне:

— Вазь мі, спат рэ біц ца.

Гэ тую на соў ку я пра нёс 

праз усе га ды вай ны...

8—27 жніў ня. Раз мяс-

ці лі ся за 5 кі ла мет раў ад 

стан цыі Бя лын ка ві чы Ма-

гі лёў скай воб лас ці. Нем-

цы зна хо дзяц ца за ле сам. 

А 21-й га дзі не атры ма лі 

за гад эва ку і ра вац ца. Усе 

пра ца ва лі на па груз цы бо е-

пры па саў... 12 дзён эша лон 

ста яў у Ста ра ду бе... Не мец 

зай маў Уне чу, і ўсе шля хі 

для эва ку а цыі бы лі ад рэ-

за ныя. Я сеў на ад кры тую 

плат фор му, ад крыў скры ню 

з гра на та мі і пад рых та ваў-

ся да су стрэ чы з нем ца мі... 

Сем кі ла мет раў наш эша-

лон су пра ва джа лі ня мец кія 

тан кі, якія імк ну лі ся ў Ста-

ра дуб. Ві даць, нем цы вы ра-

шы лі, што гэ та быў іх эша лон. На 

стан цыі Ху тар-Мі хай лаў скі тра пі лі 

пад моц ную бам бёж ку...

5 ліс та па да. Пры бы лі на стан-

цыю Атрош кі Ва ро неж скай воб-

лас ці. Тут упер шы ню за ўвесь час 

па мыў ся ў лаз ні. Ад доў гіх па хо-

даў на ступ ні ад ба ле ла так шмат 

ску ры, што ў лаз ні ад яе ад ста ва лі 

цэ лыя плас ты.

17 снеж ня. Лі пецк — вы дат ны 

ку рорт ны га ра док. Тут су стрэў Ра-

бі но ві ча, Гур ска га, Кра пі ву і ін шых 

мін чан...

1942 год.
З 8 са ка ві ка да 20 чэр ве ня... 

Хут ка год, як не атрым лі ваю пісь-

маў ад жон кі. Па сы лаю ва ўсе ва ен-

ка ма ты кра і ны пісь мы з прось бай 

па ве да міць ад рас ма ёй жон цы. 

Па слаў ужо 310 паш то вак. Атры-

маў 150 ад ка заў: «Не зна чыц ца». 

151-ы ад каз у са ка ві ку 1942 го да 

быў са мы ра дас ны — атры маў 

паш тоў ку ад жон кі. Яна па ве дам-

ля ла, што зна хо дзіц ца на Ура ле...

1943 год.
18 лю та га. Па ча ло ся на ступ лен-

не... У вёс ку Жыт ко ва Ар лоў скай 

воб лас ці прый шлі на сві тан ні.

Па ся рэ дзі не вёс кі вя лі кая пло-

шча, аб не се ная ка лю чым дро там. 

За ёй — ба ра кі, ха лод ныя, бруд-

ныя і сы рыя. Тут што дня ад го ла ду 

і хо ла ду па мі ра ла па не каль кі дзя-

сят каў чыр во на ар мей цаў. Кар мі-

лі сал дат ба лан дай раз на дзень, 

а пра ца ва лі па 18—20 га дзін 

у су ткі.

5 лі пе ня. Па ча ла ся Кур ская біт-

ва. У па вет ры ўвесь дзень і ноч ві-

сіць за ры ва агню.

6 лі пе ня. Моц ны ма сі ра ва ны на-

лёт на шых са ма лё таў на пя рэд ні 

ня мец кі край. Гэ тая ноч бы ла па-

доб ная на парк з міль ё на мі роз на-

ка ля ро вых аг нёў.

27 лі пе ня. Пе ра еха лі ў вёс ку Гні-

лу ша. Увесь ве чар нем цы кі да лі на 

вёс ку сна ра ды. Каб ра біць га зе ту, 

прый шло ся пе рай сці ў блін даж.

6 жніў ня. Рэ дак цыя пе ра еха ла 

ў па сё лак Над зеж да. У па сёл ку — 

ні вод на га до ма. Нем цы ўсё спа лі лі 

за тое, што пчо лы па ку са лі сал дат 

і іх ко ней.

8 жніў ня. Я прад стаў ле ны да 

ўзна га ро ды — ор дэ на Ай чын най 

вай ны 2-й сту пе ні.

12 жніў ня. Злу чэн не пе рай шло 

да ба я вых спраў. Я пай шоў на пя-

рэд ні край па ма тэ ры ял. Па да ро зе 

да КП усе вёс кі спа ле ныя. На сель-

ніц тва ту ліц ца ка ля куч аб га рэ ла-

га бяр вен ня і цэг лы. Ад вё сак Ха-

лод ная Ва да, Па парт нае ні чо га не 

за ста ло ся, усю ды гру ды по пе лу, 

тру пы мір ных жы ха роў.

28 ве рас ня. Пе ра пра віў ся це раз 

Днепр. Каб тра піць на КП, прый-

шло ся віх ляць, як зай цу па ско ша-

ным лу зе. Апош ні пра стрэль ваў ся 

нем ца мі што хві лін на. У ад ной з 

коп се на я знай шоў штаб пал ка і 

яго ка ман дзі ра — тав. Пе ча ню ка. 

Ня гле дзя чы на аб ста ноў ку (не мец 

зна хо дзіў ся за 150 мет раў), ка-

ман дзір, па ва ен най за вя дзён цы, 

спы таў, ці еў я, і за га даў ад' ютан ту 

пры га та ваць све жай ры бы. Яе тут 

бы ло ба га та — за не каль кі мет раў 

пра ця каў сі вы Дняп ро.

Са браў шы ма тэ ры ял, я ад пра-

віў ся ў сваю часць. Ішоў тым жа 

лу гам, толь кі ўжо ноч чу. Ішоў 28 кі-

ла мет раў. У вёс цы Са по на ва Гу та 

ня ма ні ад на го до ма. Яшчэ ды мяц-

ца ха ты, а ўжо чу ваць стук ся кер. 

Кал гас ні кі ўзво дзяць но выя да мы.

14 каст рыч ні ка. Дзень спа кой-

ны, пі шу пе ра да ві цу і збі ра ю ся ў 

ка ман дзі роў ку. 17-га на шы вой скі 

вы зва лі лі Ло еў. На поў дзень ад Ло-

е ва па спя хо ва фар сі ра ва лі Дняп ро 

і пра рва лі аба ро ну па фрон це на 

20 кі ла мет раў.

27 каст рыч ні ка. У вёс цы Кра сі-

лаў цы ад бы ла ся не звы чай ная су-

стрэ ча. За хо джу ў ква тэ ру на мес-

ні ка на чаль ні ка па літ упраў лен ня 

фрон ту і за мест та го, каб дак лад-

ваць аб пры быц ці, я, пе ра сту піў шы 

па рог ха ты, пра мо віў:

— Та ва рыш пал коў нік, вы не з 

Бе ла ру сі?

У ад каз па чуў:

— А ты ад куль ве да еш?

— Мяр кую па ва шым сня дан ку. 

Буль бу ў мун дзі рах і са лё ныя агур кі 

ядуць толь кі ў Бе ла ру сі.

— Ну, та ды пад са джвай ся да 

ста ла, — ад ка заў мне пал коў нік. Ён 

па вяр нуў ся, і я па знаю ў ім Лу ка шэ-

ві ча (паз ней — сак ра тар Прэ зі ды у-

ма Вяр хоў на га Са ве та БССР).

14 снеж ня. Еду ў 17-ы страл-

ко вы кор пус. У вёс цы Стаў роў ка 

су стрэў Аў дзю шы на і Іо фе — су-

пра цоў ні каў «Со вет ской Белорус-

сии»...

31 снеж ня. Но вы год су-

стра каў у Аў дзю шы на. Са-

бра лі ся ў ад ным аца ле лым 

до мі ку. Ён быў на столь кі 

ма лень кі, што прый шло ся 

су стра каць у дзве чар гі.

1944 год.
24 сту дзе ня. Пад пал-

коў нік Чар ня хоў скі вы клі каў 

да ся бе. Ён пра ма па ста віў 

пы тан не:

— Ве да еш тан кі?

— Ба чыў, та ва рыш пад-

пал коў нік.

— Ні чо га. Ка лі не ве да-

еш, то бу дзеш ве даць...

З гэ та га дня я — лі та-

ра тур ны су пра цоў нік га-

зе ты «Защитник Родины» 

6-й тан ка вай ар міі...

Па ехаў да Сця па на Фё-

да ра ві ча Шу та ва — зем ля-

ка. Ары гі наль ны ка ман дзір, 

сме лы і ад важ ны тан кіст. 

Нем цы ўвесь дзень бам-

бяць вёс ку Ры жа наў ку. 

Ка лі ўзнік ла яў ная па гро за 

акру жэн ня ня мец кі мі тан ка-

мі, Шу таў на цяг вае зі мо вую 

шап ку і ка жа кі роў цу:

— Пай шлі, ня ма ча го тут ся-

дзець.

Ад бы ла ся дзіў ная кар цін ка. 

Нем цы збі ра лі ся акру жыць са вец-

кіх тан кіс таў, а атры ма ла ся на ад-

ва рот — Шу таў акру жыў нем цаў 

і за даў ім лаз ню. Апе ра цыя доў-

жы ла ся не больш за га дзі ну. Ён 

вяр нуў ся стом ле ны і бруд ны. Пе-

ра сту па ю чы па рог, звяр та ю чы ся 

да мя не, ска заў:

— Па еха лі. Ну іх к чор ту, яшчэ 

за б'юць.

2 лі пе ня. Вой скі Ра ка соў ска-

га вы зва лі лі Ві лей ку, Сма ля ві чы, 

Стоўб цы, Га ра дзею, Ня свіж, пе ра-

рэ за лі да ро гу Мінск — Віль ня і чы-

гун ку Мінск — Ба ра на ві чы.

3 лі пе ня. На шы вой скі вы зва-

лі лі Мінск. Яго вы зва лен не, якое 

прад каз ва ла хут кае вы зва лен не 

ўсёй Бе ла ру сі, — гэ та вя лі кае, 

свет лае свя та бе ла рус ка га на-

ро да...

У Лель чыц кім ра ё не нем цы за-

бі лі 8 ты сяч і са гна лі ў Гер ма нію 

3800 ча ла век. З 7562 да моў за ста-

ло ся толь кі 32.

У Жло бі не, раз бу ра ным ушчэнт, 

жы ха роў ня ма зу сім.

У Мін ску за ка та ва на 120 ты сяч 

жы ха роў, у Баб руй ску — 19 ты-

сяч.

17 лі пе ня. Нем цы ў коль кас ці 

57 600 уба чы лі Маск ву. Толь кі не 

тую Маск ву, пра якую ма ры лі гіт-

ле раў цы. Яны прай шлі па ву лі цах 

як па лон ныя.

20 лі пе ня. За мах на Гіт ле ра. 

Абы шло ся апё ка мі і ўда ра мі. Яго 

не за бі лі, за б'ём мы.

22 лі пе ня. 16 ня мец кіх ге не ра-

лаў, якія зда лі ся ў па лон, звяр ну лі ся 

да ге не ра лаў і афі цэ раў гер ман скіх 

уз бро е ных сіл: «На шы апош нія баі 

і, асаб лі ва, па ра жэн не цэнт раль-

най гру пы, якое кан чат ко ва прад-

вы зна чы ла зы ход вай ны, пры вя лі 

нас да поў на га пе ра ка нан ня ў без-

на дзей нас ці да лей шай ба раць бы і 

тым схі лі лі нас вы сту піць з гэ тым 

за клі кам»...

Нем цы на зва лі Нё ман «Лі ні яй 

ка та стро фы». Трэ ба мер ка ваць, 

для нас. Але вый шла, што ты ся чы 

аба рон цаў «Лі ніі ка та стро фы» — 

сал да ты ў ха лод ных шэ рых кі це-

лях, пай шлі на дно Нё ма на, скла лі 

га ло вы на бе ра зе слаў най гэ тай 

ра кі або пас ля бес па спя хо ва га су-

пра ціў лен ня пад ня лі ру кі са сло ва мі 

«ка пут».

4 жніў ня... На но вым па ка заль-

ні ку да рог «На Каў нас» не цярп лі-

вай ру кой уні зе на пі са на крэй дай: 

«І на Кё нігс берг, і на Бер лін»...

8 ліс та па да. Слу хаў сён ня па 

ра дыё род ны Мінск. Хо чац ца ў Бе-

ла русь. На да ку чы ла гэ та «цы ві лі-

за ва ная» Еў ро па.

23 ліс та па да. За гі нуў брат 

Алесь. Аба рва ла ся на 37-м го дзе 

жыц цё во і на, афі цэ ра, жур на ліс-

та — ак тыў на га і бяс страш на га 

аба рон цы Ра дзі мы, ад да на га ка-

му ніс та. За гі нуў пра мы, чыс ты і 

вы са ка род най ду шы ча ла век, не-

за быў ны брат.

31 снеж ня. А 22-й га дзі не гвар-

дыі ма ёр Іван Ці ма фе е віч Каз лоў 

уру чыў мне ор дэн Чыр во най Зор кі 

за № 943482.

1945 год.
13 лю та га. На шы вой скі, пас ля 

паў та ра ме сяч най аб ло гі, скон чы лі 

ачы шчэн не ад нем цаў Бу да пеш та.

17 са ка ві ка. Пе рай шоў бла кіт-

ны Ду най. Стаў ён не бла кіт ны. 

Ка вал кі до шак, бяр вё ны плы вуць 

па па верх ні яго во даў... Зноў па чуў 

пес ню «ка цю шы», гу дзен не са ма-

лё таў.

22 кра са ві ка. Зна хо джу ся ў 

Берн гард ста лі. З вёс кі толь кі што 

сыш лі нем цы. Яны рас ка за лі жы-

ха рам, што баль ша ві кі з ра га мі. 

І ка лі я ўвай шоў у дом, гас па ды ня 

спы та ла:

— А біць нас бу дзе це?

30 кра са ві ка. За гад аб уз на га-

ро джан ні мя не ор дэ нам Ай чын най 

вай ны 1-й сту пе ні.

12 мая. Пры ўез дзе ў Пра гу жы-

ха ры вы коч ва лі на ву лі цы боч кі з 

ві ном, пі вам, час та ва лі рус кіх во і-

наў. Ву лі цы ў гэ ты дзень бы лі чыс та 

пад ме це ныя і па лі тыя ва дой — гэ та 

ў знак удзяч нас ці жы ха роў во і нам 

Са вец кай ар міі. «Нех жые Ру да Ар-

ма да!» — чу ла ся з усіх ба коў...

Пад рых та ваў 

Аляк сандр СЯ ВЕН КА, «Ва яр».

Поў ны тэкст ма тэ ры я лу чы-

тай це на сай це zvіazda.by

ПАР ТАЛ У ЧА СЕ

Ліпень 1944 г. Рэдакцыя і тыпаграфія газеты «Защитник Родины» 
(трэці ў ніжнім радзе Дзмітрый МАЛЕВІЧ).

З ус па мі наў фран та во га З ус па мі наў фран та во га 
жур на ліс та-звяздоўцажур на ліс та-звяздоўца

«Месершмітт», 
збіты ў Будапеште, 
1945 год. 
Фота з альбома 
Дзмітрыя Малевіча.


