
21 чэрвеня 2018 г. 13ЛЮСТЭРКА

Заўт ра ў Брэс це ад зна чаць 77-ю га-

да ві ну па чат ку вай ны. Па тра ды цыі, 

якой больш за паў ве ка, на до світ ку 

ў крэ пас ці прой дзе мі тынг-рэ кві ем. 

Пас ля — рэ кан струк цыя па дзей та го 

да лё ка га чэр вень ска га дня.

У гэ ты дзень лю дзі збі ра юц ца ў Брэсц-

кай крэ пас ці яшчэ да ра ні цы. А па ло ве на 

чац вёр тую, ка лі з роз ных кан цоў го ра да 

па чы на юць пад цяг вац ца га ра джа не, яшчэ 

ста іць нач ны змрок, не спя ваюць птуш кі, 

цы та дэль су стра кае на пру жа най ці шы нёй. 

Та ды ахоп лі вае асаб лі вае па чуц цё, ві даць, 

яго мож на на зваць па чуц цём вай ны. Яна 

прый шла, аб ры ну ла ся ў та кі ж пе рад сві таль-

ны час. І па чуц цё гэ тае на рас тае, за хоп лі-

вае, тры во жыць...

За рад ком ме му а раў
Даў на ва та ўжо ў Му зеі аба ро ны Брэсц-

кай крэ пас ці да вя ло ся гар таць ста рон кі кні гі 

ня мец ка га гіс то ры ка П. Ка рэ ла. Ён адзін з 

тых, што на сту па лі на брэсц кім на прам ку 

ў 1941 го дзе. Гэ тыя рад кі і сён ня вы клі ка-

юць дры жы кі: «Бы ло тры га дзі ны 12 хвілін. 

Кож ны гля дзеў на цы ферб лат. У кож на га 

быў ка мяк у гор ле. У кож на га па ча шча на 

бі ла ся сэр ца. Ці шы ня бы ла не вы нос най. 

3 га дзі ны 13 хвілін. Яшчэ бы ло не поз на 

змя ніць ход па дзей. Па ча так не зва рот на га 

яшчэ не ад быў ся. Але да лей паў злі па цы-

ферб ла це стрэл кі, і вай на су праць Са вец-

ка га Са ю за, які ля жаў на пе ра дзе, у мёрт вай 

ці шы ні, на блі жа ла ся ня ўхіль на. 3 га дзі ны 

14 хвілін. Як пры від, драў ля ная ве жа Вуль кі 

Да брынь скай вы зна ча ла ся на фо не не ба. 

Пер шае блед нае свят ло з'я ві ла ся на га ры-

зон це. Мёрт вая ці шы ня ўсё яшчэ па на ва ла 

па ўсім участ ку гру пы ар мій «Цэнтр». Ля сы 

спа лі. Па лі бы лі спа кой ныя... Роў на ў 3.15 

па чаў ся ўра ган і пра нёс ся над на шы мі га-

ло ва мі з та кой сі лай, якой мы ні ра зу не 

ад чу ва лі ні да гэ та га, ні ва ўсім на ступ ным 

хо дзе вай ны. Гэ ты гі ганц кі кан цэнт ра ва ны 

аг ня вы вал лі та раль на ска лы нуў зям лю. Над 

цы та дэл лю як гры бы вы рас лі гус тыя чор ныя 

фан та ны зям лі і ды му».

Так гэ та ба чы ла ся з бо ку тых, хто пры-

нёс сю ды смерць. А ў крэ пас ці, на прык лад, 

дзя сят кі лю дзей за гі ну лі, на ват не па спеў-

шы зра зу мець, што зда ры ла ся. І не толь кі ў 

крэ пас ці. Зга да ны ня мец кім ме му а рыс там 

гі ганц кі аг ня вы вал аб ры нуў ся так са ма і на 

на ва коль ныя вёс кі, на па гра ніч ныя за ста вы, 

якія зна хо дзі лі ся ўздоўж мя жы. У вёс ках за-

га рэ лі ся ха ты, у по шу ках ра тун ку лю дзі бег лі 

ў по ле і лес. Ка рэл у сва ёй кні зе згад вае 

не толь кі Вуль ку Да брынь скую, яшчэ Ка-

цель ню Ба яр скую, ін шыя на се ле ныя пунк ты. 

Дык вось Вуль ка Да брынь ская ця пер зна хо-

дзіц ца з поль ска га бо ку, а Ка цель ня Ба яр-

ская — у Брэсц кім ра ё не, амаль на са май 

мя жы. Толь кі апош ні ка рэн ны жы хар вёс кі 

ўжо ады шоў у ін шы свет, а ня бед ныя брас-

таў ча не, якія па бу да ва лі там лет нія да мы, 

пра вай ну рас ка заць не мо гуць.

За ста ва ка ля вёс кі Чы ле е ва
Што здзіў ляц ца? 77 га доў прай шло. Але 

і праз столь кі га доў унук ка пі та на Гры ненкі, 

аба рон цы 5-й па меж най за ста вы, якая дыс-

ла цы ра ва ла ся ка ля вёс кі Чы ле е ва, шу кае 

ма гі лу свай го дзе да. Бай цы чы ле еў скай 

за ста вы ад ны мі з пер шых су стрэ лі вай ну, 

боль шасць з іх за гі ну ла. А род ныя Ся мё-

на Гры нен кі атры ма лі па ве дам лен не, што 

іх муж і баць ка пра паў без вес так. Са мая 

крыўд ная фар му лёў ка та го ча су. Бо вы раз 

«пра паў без вес так» мае ней кую двух сэн-

соў насць. Жон ка Ся мё на Мак сі ма ві ча Ма-

рыя Ула дзі мі ра ўна, па куль жы ла, спра ба ва-

ла ад шу каць ма гі лу му жа. Ёй да па ма га ла 

дач ка Ала Ся мё наў на Пі чу гі на. Спра ву пра-

цяг нуў унук фран та ві ка ра сі я нін Аляк сандр 

Пі чу гін.

Не каль кі га доў та му Аляк сандр звяр нуў-

ся ў брэсц кія га зе ты, у са вет ве тэ ра наў з 

прось бай да па маг чы, па дзя ліц ца звест ка-

мі. Мно гае пра яс ні ла ся. На прык лад, у кні зе 

Ула дзі мі ра Цяль ца «Мя жа 41», а так са ма ў 

кні зе «Па мяць. Брэсц кі ра ён» пад ра бяз на 

апі са ныя апош нія дні і апош нія га дзі ны чы-

ле еў скай за ста вы.

Пя тая за ста ва 17-га Чыр ва на сцяж на га 

па гра ніч на га атра да ахоў ва ла ўчас так мя жы 

па ра цэ За ход ні Буг пра цяг лас цю шэсць кі-

ла мет раў. Лі та раль на за дзень да вай ны на 

за ста ву пры бы лі на чаль нік 1-га ад дзя лен ня 

шта ба атра да ка пі тан Гры нен ка і па літ рук 

ад дзе ла пра па ган ды атра да Гра чу хін. Ка-

ман да ван не лі чы ла гэ ты ўчас так над звы чай 

важ ным, та му ўзмац нен не яго бы ло пра-

ве дзе на яшчэ ў маі, сю ды ка ман дзі ра ва лі 

3-і ба таль ён 125-га страл ко ва га пал ка 6-й 

ды ві зіі. Уся го на за ста ве з улі кам уз мац-

нен ня бы ло са бра на больш за 100 ча ла век. 

21 чэр ве ня бай цы ка па лі ако пы, ста ві лі аба-

рон чыя збу да ван ні, а на сві тан ні па ча ла ся 

бам бёж ка, і нем цы пай шлі ў на ступ лен не.

Ка ман да ван не аба ро най, як стар шы па 

зван ні і па са дзе, пры няў ка пі тан Гры нен-

ка. Па гра ніч ні кі су стрэ лі во ра га ку ля мёт-

ным аг нём і змаг лі ад біць пер шую ата ку, 

але сам ка пі тан пад час бою за гі нуў. Пас ля 

гэ та га ка ман да ван не ўзяў на ся бе лей тэ-

нант Ба га маз — на чаль нік чы ле еў скай за-

ста вы. Нем цы, кры ху ачо маў шы ся, пус ці лі 

ў ход ар ты ле рыю і пад пры крыц цём агню 

акру жы лі за ста ву. По тым пай шлі тан кі. Ка-

лі ста ла ві да воч на, што да лей стрым лі ваць 

на ступ лен не пра ціў ні ка не маг чы ма, бы ло 

пры ня тае ра шэн не вы хо дзіць з акру жэн ня. 

У гру пе пры крыц ця бы ло 20 бай цоў на ча ле 

з па літ ру ком Са ро кі ным. Амаль усе яны за гі-

ну лі, цяж ка па ра не ныя тра пі лі ў па лон. Уся го 

не каль кі ча ла век здо ле лі ады сці ў бок Лыш-

чыц. Не ка то рыя па ра не ныя даб ра лі ся да 

Чар наў чыц, ту тэй шы фель чар Са ра чын скі 

ў сва ім до ме ар га ні за ваў шпі таль. Ён ля чыў 

і Пят ра Ба га ма за. Нем цы да ве да лі ся пра 

ла за рэт і ад ной чы «за ві та лі» ў двор да Са-

ра чын ска га. Не цяж ка ім бы ло вы свет ліць, 

хто гэ тыя цяж ка па ра не ныя. Але пры ня ўшы 

да ўва гі той факт, як стой ка тры ма лі ся вар-

та выя мя жы, іх не ста лі ча паць, не за ча пі лі і 

фель ча ра. Паз ней ён бу дзе ўзна га ро джа ны 

ме да лём «За ад ва гу». А Ба га маз пад ле чыц-

ца, да бя рэц ца да фрон ту, бу дзе ге ра іч на 

ва я ваць і за гі не пры вы зва лен ні Пскоў скай 

воб лас ці.

Пом ніць — веч на
У ся рэ дзі не 60-х га доў рэшт кі мно гіх за гі-

ну лых у пер шыя дні вай ны і пры вы зва лен ні 

зво зі лі ў брац кую ма гі лу ў вёс цы Чар наў-

чы цы. Але на гэ тай ма гі ле ім ёны бай цоў 

5-й за ста вы не зна чац ца. І толь кі ня даў на 

мяс цо выя края знаў цы вы свет лі лі, што за-

гі ну лыя па гра ніч ні кі зна хо дзяц ца ў зям лі 

ва кол чы ле еў скай за ста вы. Там, вя до ма, 

па трэб ны па мят ны знак. Але ж для гэ та га 

на ле жыць пра вес ці вя лі кую ра бо ту, перш 

за ўсё, по шу ка вую. Бо, як вя до ма, вай на не 

скон ча на, па куль не знай шоў су па ка ен не 

апош ні яе сал дат.

Ся род бай цоў 5-й за ста вы, тых, хто за-

стаў ся ка ля вёс кі Чы ле е ва на веч на, бы лі і 

зу сім юныя. Згад ваю сло вы за гад чы цы экс-

па зі цыі «Му зей вай ны — тэ ры то рыя мі ру» ў 

крэ пас ці Але ны Гры цук: «Як вя до ма, у 41-м 

на вай ну пры зы ва лі ўжо юна коў 1923 го да 

на ра джэн ня, тых, ка му споў ні ла ся ва сям-

нац цаць. Дык вось са ста фран та ві коў зга-

да на га го да на ра джэн ня ў жы вых за стаў ся 

толь кі адзін...»

Вось для гэ та га і пра вод зяц ца Дні па мя ці, 

каб не за бы ваць 99 — з сот ні юных, і ста-

рэй шых, тых, хто су стрэў вай ну і за гі нуў у 

крэ пас ці, хто муж на зма гаў ся за кож ны метр 

зям лі на па гра ніч ных за ста вах, і мір ных жы-

ха роў, якія па лег лі, бо ака за лі ся на шля ху 

за хоп ні каў. Да рэ чы, брэсц кія па гра ніч ні кі ў 

го нар па пя рэд ні каў, якія за гі ну лі ў 41-м, пра-

вод зяць ак цыю «Ба я вы раз лік». 21 чэр ве ня 

яны за сту па юць у га на ро вы «Ба я вы раз лік» 

на зям лі крэ пас ці, каб ус пом ніць бай цоў, для 

якіх той раз лік па аба ро не ру бя жоў кра і ны 

ака заў ся апош нім
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ВекапомнаеВекапомнае  

Бай цам апош ня га «Ба я во га раз лі ку»
Брэсц кі ра ён ака заў ся пер шым на шля ху за хоп ні каў

Ча ка лі ў спя ко це 
пры ціх лыя тра вы, 

Угля да лі ся ў да леч ста рыя ду-
бы —
Ад куль пры плы вуць 

ра та валь ныя хма ры?
Ад куль пры ня суць пра ха ло ду 

вят ры?

Ча кан не даж джу... 
Лёс па зна чыў ча кан нем

Ка хан не і здра ды 
для кож на га з нас.

І час на ра джэн ня, 
і час раз ві тан ня —

Усё праз ча кан не пры хо дзіць 
што раз.

І дождж пры ля цеў. 
Той, што ўсі мі ча каў ся,

У спё ку для кож на га 
ма раю быў —

Ён це шыў ся квет ка мі, 
з ду бам шап таў ся

І шчод ра брыль ян ты 
даж джы нак да рыў.

Да тэ мыДа тэ мы  

Ім гнен ні ста год дзя 
У Брэс це ад кры ла ся фо та вы ста ўка, пры мер ка ва ная 
да 100-га до ва га юбі лею Бе ла рус ка га тэ ле граф на га 
агенц тва.

Вер ні саж пра хо дзіць у кі на тэ ат ры «Бе ла русь» на ву-
лі цы Са вец кай. Ме на ві та тут што год 22 чэр ве ня па чы на-
юц ца ме ра пры ем ствы, пры све ча ныя Дню ўсе на род най 
па мя ці ах вяр Вя лі кай Ай чын най вай ны. Аў та ры вы ста-
ўкі пра па на ва лі гле да чам экс клю зіў ныя здым кі Брэс та, 
зроб ле ныя ў 1944 го дзе, а так са ма фа та гра фіі Брэсц кай 
крэ пас ці роз ных га доў. Цэнт раль най част кай вы ста ўкі 
ста лі 36 шы ро ка фар мат ных фа та гра фій, якія ад люст-
роў ва юць асноў ныя ве хі гіс то рыі Бе ла ру сі з 1918 го да 
да на ша га ча су.

— Вы стаўка ці ка вая для нас най перш тым, што тут 
прад стаў ле на Брэсц кая крэ пасць, — за ўва жы ла на ад-
крыц ці на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най 
ра бо ты і па спра вах мо ла дзі абл вы кан ка ма Тац ця на 
ГА ГА КА ВА. — Ге ра іч ныя ста рон кі мі ну ла га вы клі ка юць не 
толь кі ці ка васць, але і го нар за сваю гіс то рыю і жа дан не 
да ве дац ца больш пра ма лую ра дзі му.

Каб пом ні ліКаб пом ні лі  

ЗАЎТ РА БЫ ЛА 
ВАЙ НА

Больш за 500 рэ кан струк та раў 

ва ен ных па дзей збі ра юц ца ў 

Брэс це, каб у ноч на 22 чэр ве-

ня ад на віць па дзеі 77-га до вай 

даў ні ны. Свой злёт яны так і 

на зва лі «22 чэр ве ня. Брэсц кая 

крэ пасць».

Па тра ды цыі ўдзель ні кі ва ен-

на-гіс та рыч ных клу баў ад наў ля-

юць па дзеі апош ня га мір на га дня. 

У дру гой па ло ве чац вяр га яны 

прой дуць ад Брэсц кай крэ пас ці па 

ву лі цах Зу ба чо ва і Го га ля да Са вец-

кай. На Са вец кай у гэ ты час іг рае 

му зы ка 40-х га доў, пра гуль ва юц ца 

па рач кі ў адзен ні та го ча су.

Га лоў ная ж дзея раз гор нец ца 

на Коб рын скім ума ца ван ні Брэсц-

кай крэ пас ці. Пас ля мі тын га-рэ-

кві е ма ў пяць га дзін ра ні цы пач-

нец ца рэ кан струк цыя аба ро ны 

ле ген дар най цы та дэ лі.

Па дзеі той страш най но чы па ка-

жуць ама та ры гіс та рыч ных рэ кан-

струк цый з Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і-

ны, Із ра і ля, Аў стрыі, Япо ніі, Кі тая, 

Эс то ніі, Лат віі, ін шых кра ін.

Матэрыялы падрыхтавала 

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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