
518 сакавіка 2017 г. ПЛАЦДАРМ

За 125 га доў іс на ван ня 
пры зна чэн не гэ та га мес ца 
не змя ні ла ся. Сён ня, ужо на 
Абуз-Ляс ноў скім па лі го не, або 
230-м агуль на вай ско вым па-
лі го не Уз бро е ных Сіл, удас ка-
наль ва юць баявое май стэр-
ства ва ен на слу жа чыя су час-
най бе ла рус кай ар міі.

— Гіс то рыя Ско бе леў ска га 
ла ге ра ўні каль ная, — лі чыць 
вя до мы ка лек цы я нер, лаў-
рэ ат прэ міі Прэ зі дэн та «За 
ду хоў нае ад ра джэн не» Ула-
дзі мір ЛІ ХА ДЗЕ ДАЎ. — За-
сна ва ны ў 1892 го дзе, па лі гон 
ні ра зу не за кры ва ўся, ні ко лі 
не пус та ваў. З мо ман ту яго 
ўтва рэн ня ён на ле жаў вой-
скам цар скай ар міі. У га ды 
Пер шай су свет най тут раз-
мя шча лі ся па лі гон і ла гер для 

нем цаў. У між ва ен ны пе ры яд, 
ка лі гэ тая тэ ры то рыя зна хо дзі-
ла ся пад Поль шчай, — поль скі 
вай ско вы па лі гон, які пад час 
Дру гой су свет най вай ны пе-
ра ўтва рыў ся ў кан цэнт ра-
цый на-пра цоў ны ла гер для 
са вец кіх гра ма дзян. Пас ля 
Вя лі кай Ай чын най вай ны гэ та 
быў па лі гон агуль на са юз на га 
зна чэн ня. Ця пер ён на ле жыць 
на шай ар міі.

Ідэя рас ка заць пра гіс то рыю 
Ско бе леў ска га ла ге ра ўзнік ла 
не вы пад ко ва. Збі ра ю чы ста-
рыя фо та здым кі і паш тоў кі, 
Ула дзі мір Лі ха дзе даў знай шоў 
да во лі рэд кія і ма ла вя до мыя 
вы явы. Пры да лей шым вы ву-
чэн ні ён да ве даў ся, што на іх 
ад люст ра ва ны Ско бе леў скі 
ла гер, які да гэ туль амаль не-
да сле да ва ны гіс то ры ка мі.

Ця пер у ка лек цыі Лі ха дзе-
да ва — больш як 100 фо та-
здым каў з вы явай па лі го на. 

На фа та гра фі ях па-
чат ку мі ну ла га ста-
год дзя — шы коў ныя 
бу дын кі афі цэр скіх 
схо даў, ма неў ры, 
стрэль бы. Тут мож-
на ўба чыць не толь кі 
ба я вую пад рых тоў ку 
войск Рус кай ар міі, 
а і тое, як уз на га-
родж ва лі леп шых 
вай скоў цаў, як быў 
на ла джа ны іх по быт, 
якім чы нам афі цэ ры і сал да ты 
ба ві лі воль ны час...

Гэ тыя экс клю зіў ныя кад ры, 
а так са ма не менш ці ка выя ар-
хіў ныя ма тэ ры я лы, зной дзе-
ныя ка лек цы я не рам Ула дзі-
мі рам Пеф ці е вым і док та рам 
цар коў най гіс то рыі Гар дзе ем 
Шчаг ло вым, увой дуць у кні гу, 

пры све ча ную гіс то рыі Ско бе-
леў ска га ла ге ра.

Да рэ чы, ча му ён так на зы-
ва ец ца? Быў час, ка лі Мін скім 
гар ні зо нам, на ба лан се яко га і 
зна хо дзіў ся ла гер, ка ман да ваў 
ге не рал Мі ха іл Ско бе леў. Вы-
дат ны рус кі во е на чаль нік ХІХ 
ста год дзя пра сла віў ся пад час 
Рус ка-ту рэц кай вай ны 1877—
1878 га доў. За лю боў да бе-
лых кі це ляў і ко ней увай шоў у 

гіс то рыю як «бе лы ге не рал». У 
Ско бе леў скім ла ге ры па ві нен 
быў з'я віц ца пом нік ге не ра лу, 
але пла ны пе ра рва ла Рус ка-
япон ская вай на. Як лі чаць 
экс пер ты, хут чэй за ўсё гэ тыя 
гро шы пай шлі на зна ка мі ты 
пом нік Ско бе ле ву ў Маск ве.

— У да рэ ва лю цый ны час 
Ско бе леў скі ла гер уяў ляў са бой 
не прос та па лі гон для ма неў раў 
і ву чэн няў, гэ та быў жы лы ла-
гер са скла да най інф ра струк-
ту рай, — га во рыць пра фе сар 
Мін скай ду хоў най ака дэ міі, 
свя тар Гар дзей ШЧАГ ЛОЎ. — 
На яго тэ ры то рыі зна хо дзі лі ся 
цэ лыя ву лі цы, вель мі пры го жыя 
аса бня кі афі цэр скіх схо даў, ста-
я ла царк ва, у якой у тым лі ку 
ма лі лі ся жы ха ры на ва коль ных 
вё сак. Та му нель га ска заць, 
што гэ та бы ло за мкнё нае жыц-
цё ва ен на га гар ні зо на.

Як рас ка заў ды рэк тар 
Дзяр жаў на га му зея ва ен-

най гіс то рыі Бе ла ру сі Сяр-
гей АЗА РО НАК, за апош няе 
дзе ся ці год дзе вы ста вы, якая 
рас каз ва ла б на вед валь ні кам 
аб ар га ні за цыі ба я вой пад-
рых тоў кі ў су час най ар міі, а 
тым больш у ра ней шыя ча сы, 
не бы ло. «Тут жа на шы вы-
то кі вя дуць яшчэ ў цар скую 
Ра сію, дзе Бе ла русь бы ла 
Паў ноч на-за ход нім кра ем, — 
ка жа ды рэк тар му зея. — І 
слу жы лі там бе ла ру сы, якія 
па каз ва лі доб рыя вы ні кі сва-
ёй ба я вой пад рых тоў кі. Сён-
ня ство ра на су час ная ву чэб-
на-ма тэ ры яль ная ба за за бес-
пя чэн ня ба я вой пад рых тоў кі 
вой скаў, але ўмо вы, у якіх 
удас ка наль ва лі сваё ба я вое 
май стэр ства на шы прод кі, 
ма ла чым са сту па юць. На 
ма неў ры ў Ско бе леў скі ла гер 
пры яз джа ла знаць. Гэ та бы лі 
цэ лыя свя ты! Ка лі гля дзім на 
тыя па дзеі праз фо та здым кі, 
ад чу ва ец ца лю боў на ро да да 
сва ёй ар міі».

Да рэ чы, да 100-год дзя 
Уз бро е ных Сіл у Дзяр жаў-
ным му зеі ва ен най гіс то рыі 
Бе ла ру сі бу дзе ство ра на вя-
лі кая вы ста ва, якая рас ка жа 
не толь кі пра вы то кі су час-
най бе ла рус кай ар міі, а і пра 
тое, што ад бы ва ец ца ў вой-
ску сён ня.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
kanyuta@zvіazda.by
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Пра та кія вай ско выя апе ра цыі, як Та ро пец ка-Холм ская, 
якая доў жы ла ся з 9 сту дзе ня па 6 лю та га 1942 го да, у 
звод ках Са ўін фарм бю ро па ве дам ля ла ся: на та кімсь ці 
на прам ку ідуць баі мяс цо ва га зна чэн ня. А між ін шым, за 
29 су так гэ тай апе ра цыі стра ты са вец кіх вой скаў скла лі 
29 210 ча ла век — што дзень гі ну ла па ад ной ты ся чы вай-
скоў цаў Чыр во най Ар міі...

У Та ро пец ка-Холм скай апе ра цыі ўдзель ні ча лі вой скі 3-й і 4-й 
удар ных ар мій Паў ноч на-За ход ня га (з 22 лю та га 1942 го да — 
Ка лі нін ска га) фрон ту. Аб на пру жа ных ба ях свед чыць на ступ ны 
факт. За го рад Холм два ме ся цы іш лі ву ліч ныя баі. 1 лю та га 
1942 го да вой скі Паў ноч на-За ход ня га фрон ту па ды шлі да Ві цеб-
ска на ад лег лас ць уся го ў 4 кі ла мет ры. Пад час апе ра цыі бы ло 
вы зва ле на звыш 20 на се ле ных пунк таў Ме хаў ска га (ця пер Га-
ра доц ка га) ра ё на Ві цеб скай воб лас ці. Гэ та бы ла пер шая спро ба 
Чыр во най Ар міі па чаць вы зва лен не Бе ла ру сі.

У ба ях на Ві цеб шчы не асаб лі ва вы зна чы лі ся 249-я страл ко-
вая ды ві зія і 51-я страл ко вая бры га да, 62-і, 67-ы і 68-ы лыж ныя 
ба таль ё ны.16 лю та га 1942 го да 249-я страл ко вая ды ві зія, якой 
ка ман да ваў ге не рал-ма ёр Гер ман Та ра саў, ста ла 16-й гвар дзей-

скай і бы ла ўзна га ро джа на ор дэ нам Ле ні на. Ар ты ле рыя ды ві зіі 
пад па рад коў ва ла ся бе ла ру су пал коў ні ку Іо сі фу Ха ру ку, які ў 
1953 го дзе на ват аба ра ніў ды сер та цыю на тэ му «Ар ты ле рыя ў 
Та ро пец ка-Холм скай апе ра цыі», а праз тры га ды стаў ге не ра-
лам. На чаль ні кам су праць па вет ра най аба ро ны 51-й страл ко вай 
бры га ды быў пал коў нік Ва лян цін Грэ каў, ка ва лер пя ці ор дэ наў 
Чыр во на га Сця га. У пас ля ва ен ныя га ды ге не рал-пал коў нік Грэ-
каў — чле н Ва ен на га Са ве та Бе ла рус кай ва ен най акру гі.

Пад час Та ро пец ка-Холм скай апе ра цыі на лі ніі фрон ту ўтва-
рыў ся раз рыў у 40 кі ла мет раў, які іс на ваў з лю та га па 28 ве рас ня 
1942 го да. У гіс то рыю гэ ты раз рыў увай шоў пад наз вай «Ві цеб-
скія (Су раж скія) ва ро ты». Яны за бяс печ ва лі бес пе ра бой ную 
су вязь бе ла рус кіх пар ты за наў з Вя лі кай зям лёй. За 7,5 ме ся ца 
ў са вец кі тыл бы ло ад праў ле на 200 ты сяч жан чын, ста рых і 
дзя цей. Да пар ты за наў бы лі на кі ра ва ны дзя сят кі раз ведг руп, 
бое п ры па сы, ра дыё стан цыі і ме ды ка мен ты. У 1977 го дзе ў 
вёс цы За пол ле Ві цеб ска га ра ё на быў уз ве дзе ны пом нік, які 
сім ва лі зуе «Ві цеб скія (Су раж скія) ва ро ты».

Ба рыс ДАЎ ГА ТО ВІЧ, кан ды дат гіс та рыч ных на вук
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ПРА ПУС ЦІЦЬ 
ПРАЗ СЭР ЦА...
Та кі прын цып пал коў ні ка ў ад стаў цы 
Ула дзі мі ра Фа лец ка га, які больш за 30 га доў 
ад даў са ма ах вяр на му слу жэн ню Ай чы не

Ве тэ ран Уз бро е ных Сіл СССР чвэрць ста год дзя 
пра цуе ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным му зеі гіс то рыі 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. Яго на зы ва юць «за ла-
тым фон дам» му зея і пры ма юць пер са наль ныя 
за яў кі як на эк скур са во да.

Ула дзі мір Па лі кар па віч прый шоў у му зей ужо ў ста-
лым уз рос це, але дзя ку ю чы кар пат лі вай пра цы за ка-
рот кі час асво іў аб' ём ны ма тэ ры ял па гіс то рыі Вя лі кай 
Ай чын най, не са ро меў ся ву чыц ца эк скур сій най спра ве 
ў ма ла дых, але больш во пыт ных ка лег.

За хоп ле ны, твор чы ча ла век, ён увесь час пра цуе 
над са бой. Пры пад рых тоў цы да эк скур сій шмат чы тае 
да ку мен таль ных ма тэ ры я лаў, ме му ар най лі та ра ту ры, 
вы ву чае ўспа мі ны ве тэ ра наў, па ста ян на ка рыс та ец ца 
да ку мен та мі фон даў му зея. Ула дзі мір Фа лец кі ва ло дае 
рэд кім да рам — умее вы клі каць пры хіль насць да ся бе 
ў слу ха чоў, на вед валь ні каў му зея, пе ра ка наць іх у гіс-
та рыч най праў дзе аб мі ну лай вай не.

Па спя хо ва ва ло даць пра фе сі яй му зей на га ра бот ні ка 
яму да па ма гае ўвесь яго шмат га до вы жыц цё вы шлях. 
Ула дзі мір Па лі кар па віч па пра ву на зы вае ся бе дзі цем 
вай ны: ён на ра дзіў ся ў маі 1940 го да ў вёс цы Рас свет 
Ак цябр ска га ра ё на, што на Го мель шчы не. З па чат кам 
Вя лі кай Ай чын най яго сям'я, як і ты ся чы ін шых, спаз на ла 
ўсе жа хі ня мец кай аку па цыі. Але ўсё ж са мым яр кім ус-
па мі нам дзя цін ства для Ула дзі мі ра стаў дзень вы зва лен-
ня ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў, ка лі на ўскрайку 
яго вёс кі спы ніў ся са вец кі танк. І хлап чу кі, ся род якіх 
быў і ма ла лет ні Ва ло дзя, на вы пе рад кі бег лі да ба я вой 
ма шы ны, за ча ра ва на гля дзе лі на яе, уз бі ра лі ся на бра-
ню, пры мя ра лі тан ка выя шле ма фо ны. Стаць тан кіс там 
з тых ча соў ста ла за па вет най ма рай Ула дзі мі ра.

У 1960 го дзе ён быў пры зва ны слу жыць у гвар дзей-
скую ву чэб ную тан ка вую ды ві зію, што ў Пе чах. Ме на ві та 
фран та вік Бра ні слаў Кар пен ка (ця пер ён уз на чаль вае 
ве тэ ран скую ар га ні за цыю Ле нін ска га ра ё на ста лі цы) 
даў сель ска му хлоп цу са праўд ную пу цёў ку ў вай ско вае 
жыц цё, пад тры маў імк нен не юна ка стаць афі цэ рам. Ула-
дзі мір Фа лец кі скон чыў кур сы па пад рых тоў цы ка ман дзі-
раў уз во даў, экс тэр нам здаў эк за ме ны ва Уль я наў скім 
тан ка вым ву чы лі шчы. Іні цы я тыў ны і ста ран ны афі цэр 
шмат га доў па спя хо ва слу жыў на роз ных ка манд на-па-
лі тыч ных па са дах, аб чым свед чыць ор дэн «За служ бу 
Ра дзі ме ва Уз бро е ных Сі лах СССР» 3-й сту пе ні.

Не за быў ная ста рон ка ў бія гра фіі Ула дзі мі ра Фа лец-
ка га — два га ды, пра ве дзе ныя ў Аф га ні ста не. Бу ду чы 
на чаль ні кам па літ ад дзе ла 5-й гвар дзей скай мо та страл-
ко вай ды ві зіі, ён не раз удзель ні чаў у апе ра цы ях су праць 
душ ма наў, аса біс тым пры кла дам на тхняў во і наў-гвар-
дзей цаў на па спя хо вае вы ка нан не ба я вых за дач. За 
пра яў ле ныя муж насць і ад ва гу афі цэр узнагароджаны 
ор дэ нам Чыр во най Зор кі.

Па вяр тан ні на Ра дзі му слу жыў на ад каз най па са дзе 
ў Го мель скім аб лва ен ка ма це. Тут глы бо кія і не за гой ныя 
ра ны ў яго лё се па кі нуў Чар но быль. З пер шых дзён 
страш най бя ды, якая не ча ка на прый шла ў на шу кра і ну, 
ён ра зам з ін шы мі ўдзель ні чаў у шы ро ка маш таб ных лік-
ві да цый ных ра бо тах на тэ ры то рыі воб лас ці.

Уну кі Ула дзі мі ра Па лі кар па ві ча па пры кла дзе дзе да 
сваё жыц цё пры свя ці лі слу жэн ню Ай чы не. Ста рэй шы 
скон чыў Мін скае су во раў скае ва ен нае ву чы лі шча і ва-
ен ны фа куль тэт БДУ, ця пер ён ма ёр, на мес нік ка ман-
дзі ра ба таль ё на. Дру гі ўнук — ка пі тан, пас ля за кан чэн-
ня Ва ен най ака дэ міі пра хо дзіць служ бу ў па гра ніч ных 
вой сках.

У што ме сяч ным ча со пі се Мі ніс тэр ства аба ро ны СССР 
«Во ен ный вестник» у свой час та ды яшчэ гвар дыі пад-
пал коў ні ку бы ла пры све ча на пуб лі ка цыя. У ар ты ку ле 
ёсць рад кі, якія яр ка ха рак та ры зу юць афі цэ ра: «Ко-
ла за ня ткаў пад пал коў ні ка Фа лец ка га та кое шы ро кае, 
што цыр ку лем двац ца ці ча ты рох га дзін акрэс ліць яго 
не маг чы ма. Ён вы ра шае служ бо выя спра вы ў шта бе і 
ў по лі, да яго пры хо дзяць лю дзі да до му ў лю бы час су-
так, а ня рэд ка ён сам вы яз джае за мно гія кі ла мет ры ад 
гар ні зо на, каб ра за брац ца ў чы імсь ці лё се. Праб ле мы 
і за да чы на валь ва юц ца на яго з усіх ба коў. І ўсё трэ ба 
зра зу мець, пра пус ціць праз сэр ца, ні ад ча го нель га 
ад мах нуц ца...»

Мі ка лай ШАЎ ЧЭН КА,
член Бе ла рус ка га са ю за жур на ліс таў
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Ма ла вя до мыя ста рон кі гіс то рыіМа ла вя до мыя ста рон кі гіс то рыі  ��

Пер шы крок да вы зва лен ня

Ра курсРа курс  ��

УНІ КАЛЬ НАЕ МЕС ЦА
У Дзяр жаў ным му зеі ва ен най 

гіс то рыі Бе ла ру сі экс па ну ец ца 
вы ста ва, якая рас каз вае 

пра Ско бе леў скі ла гер

Па чы на ю чы з кан ца ХІХ ста год дзя, 

не вя лі кае по ле пад Ба ра на ві ча мі ста но віц ца 

эпі цэнт рам ба я вой пад рых тоў кі. На ма неў ры 

ў Ско бе леў скі ла гер, на зва ны ў го нар 

«бе ла га ге не ра ла», пры бы ва юць вай скоў цы 

Рус кай ім пе ра тар скай ар міі. У асноў ным — 

ура джэн цы Бе ла ру сі.
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