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Па спей па гля дзець!Па спей па гля дзець!  ��

МУЖ НАСЦЬ З ЭФЕК ТАМ 
ЗБРО Е ВАЙ СТА ЛІ

З уча раш ня га дня ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным му зеі гіс-
то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны пра цуе вы стаў ка «Зброя 
Пе ра мо гі». Та кім чы нам, пра цяг ва ец ца фо та пра ект, ар-
га ні за ва ны рэ дак цы яй га зе ты «Го мель скія ве да мас ці» і 
Го мель скім аб лас ным му зе ем ва ен най сла вы да 70-год-
дзя Вя лі кай Пе ра мо гі.

На фо та здым ках — ве тэ ра ны са збро яй у ру ках. Ме на ві та з 
ёй (ця пер гэ та му зей ныя экс па на ты) яны вы зва ля лі на шу кра-
і ну ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў, зма га лі ся за бу ду чы ню 
свай го на ро да на чу жы не.

За кож най він тоў кай і ку ля мё там, ар ты ле рый скім і тан ка вым 
вы стра лам, кі ну тай гра на тай і гу лам са ма лё та сха ва ны лёс ча-
ла ве ка, у ру ках яко га зброя і тэх ні ка ў жорст кім баі з во ра гам 
пе ра ўтва ра лі ся ў ма гут ную сі лу. Кож на му з ге ро яў пра ек та — не 
менш як 90 га доў. Але і сён ня, поў ныя ба дзё рас ці і ап ты міз му, 
ве тэ ра ны на сва ім пры кла дзе ву чаць ма ла дое па ка лен не зма-
гац ца з жыц цё вы мі цяж кас ця мі.

Да паў ня юць экс па зі цыю га зет ныя ста рон кі, што рас па вя да-
юць пра фран та ві коў, чые во ля і муж насць па сва ёй мо цы не 
са сту па лі збро е вай ста лі. Па зна ё міц ца з ве тэ ра на мі, якія шмат 
га доў та му прай шлі да ро га мі вай ны, мож на па 26 лю та га ўключ-
на. На вед ван не вы ста вы — па ўва ход ным бі ле це ў му зей
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Фір мен ная кра ма 
«Зо рач ка», 
што зна хо дзіц ца 
ў До ме ва ен на га 
адзен ня, тра ды цый на 
ка рыс та ец ца 
па пу ляр нас цю ся род 
лю дзей у па го нах. 
Каб на быць но вую 
фу раж ку, па го ны, 
шаў ро ны, эмб ле мы 
і ін шую вай ско вую 
ат ры бу ты ку, якую 
не зной дзеш 
у звы чай най 
пра мыс ло вай кра ме, 
яны едуць сю ды 
з роз ных кан цоў 
ста лі цы.

Вя до ма, па доб ныя кра мы 
ёсць і ў не ка то рых мін скіх ра-
ё нах, і ў ін шых га ра дах. Толь кі 
на ўрад ці іх асар ты мент за да-
во ліць ін та рэ сы прад стаў ні коў 
усіх сі ла вых струк тур кра і ны.

Па куль ка рэс пан дэн ты 
«Звяз ды» вы ву ча лі та ва ры, якія 
пра па нуе «Зо рач ка», у кра му 
за ві та ла з дзя ся так ча ла век. 
Мі лі цы я не ры прый шлі сю ды па 
ат ры бу ты, якія ўпры го жаць іх 
фор му. Муж чы ны ў цы віль ным 
пры гля да лі ся да вай ско вых 
бер цаў. А сал дат тэр мі но вай 
служ бы, на быў шы са бе «муш-
кі» на каў не ры кі, спы ніў ся по-
бач з кніж най сек цы яй.

Па гар таў шы ста рон кі кніг, 
ва ен на слу жа чы ба таль ё на 
ка ман да ван ня Ва ен на-па-
вет ра ных сіл і вой скаў су-
праць па вет ра най аба ро ны 
Ар цём Раб ке віч знай шоў для 

ся бе шмат ці ка ва га. Гэ та і 
лі та ра ту ра па гіс то рыі Вя лі-
кай Ай чын най вай ны, збор-
нік страл ко вай зброі, пры го-
жыя аль бо мы з бе ла рус кі мі 
края ві да мі...

На чым спы ніц ца, у юна-
ка ёсць яшчэ час па ду маць. 
У фір мен най кра ме ганд лё-
ва-вы твор ча га ўпраў лен ня 
пры Мі ніс тэр стве аба ро ны ён 
бы вае час та. Ар цём — паш-
таль ён час ці, якая зна хо дзіц-
ца по бач.

«У кра ме мож на знай сці 
ўсё, што не аб ход на вай скоў-
цу, — га во рыць хло пец. — 
Асаб лі ва гэ та ак ту аль на для 
но ва га па паў нен ня. Ні ко лі не 
ад маў ляю, ка лі нех та з ва ен-
на слу жа чых па про сіць мя не 
неш та на быць, та му ча сам ха-
джу сю ды з цэ лым спі сам».

Кніж ная сек цыя ў «Зо рач-
цы» з'я ві ла ся не так даў но. 

У асноў ным, тут прад стаў ле на 
лі та ра ту ра ва ен на-гіс та рыч най 
і ва ен на-па тры я тыч най скі ра-
ва нас ці, якую пра па ну юць ай-
чын ныя вы да вец твы. Чым не 
доб ры па да ру нак для ча ла ве ка 
ў па го нах або ад яго?

— Су час ныя муж чы ны 
вель мі за ня тыя, та му ў іх ня-
ма ча су, каб ха дзіць па кні-
гар нях, — лі чыць на чаль нік 
сек та ра мар ке тын гу і кан'-
юнк ту ры рын ку ганд лё ва-
вы твор ча га ўпраў лен ня пры 
Мі ніс тэр стве аба ро ны Люд-
мі ла ЛЕ БЕ ДЗЕ ВА. — Не вы-
пад ко ва мы вы ра шы лі ўлад-
ка ваць у на шай «Зо рач цы» 

кніж ны ад дзел. Ця пер, каб на-
быць доб рую кні гу, не аба вяз-
ко ва спе цы яль на не ку ды іс ці. 
У перс пек ты ве мы пла ну ем 
ад ра дзіць Дом ва ен най кні гі, 
які ра ней у Мін ску іс на ваў. У 
гэ тай спе цы я лі за ва най кні-
гар ні бу дзе прад стаў ле на ўся 
пад бор ка су час най лі та ра ту-
ры на ва ен ную тэ ма ты ку.

Па коль кі фір мен ная кра-
ма пра цуе пры До ме ва ен-
на га адзен ня, ня дзіў на, што 

знач ную част ку асар ты мен ту 
скла да юць рэ чы ўлас най вы-
твор час ці. Пры чым тут мож-
на знай сці не толь кі ва ен ную 
фор му, фу раж ку, бя ліз ну і ін-
шыя прад ме ты з гар дэ ро ба 
прад стаў ні ка сі ла во га ве дам-
ства. На па лі цах «Зо рач кі» — 
і экс клю зіў ныя рэ чы. На прык-
лад, су ве нір ная пра дук цыя ў 
вы гля дзе мі ні я цюр ных фу ра-
жак, бу дзё на вак і пі ло так, не-
звы чай ныя кам плек ты ва ен-
най фор мы, па шы тыя спе цы-
яль на для рэс пуб лі кан ска га 
фес ты ва лю-кон кур су мо ды і 
фо та «Млын мо ды».

Мы ўжо пі са лі пра сум ку 
пры зыў ні ка, якая ка рыс та ец-
ца па пу ляр нас цю ў тых, хто 
збі ра ец ца па поў ніць ра ды Уз-
бро е ных Сіл. Ад на з апош ніх 
на ві нак ганд лё ва-вы твор ча га 
ўпраў лен ня — ар мей скі не сэ-
сэр, або па вай ско ва му «тры-
вож ны ча ма дан».

— Та кі ча ма дан вель мі 
зруч ны ў по бы це афі цэ ра, — 
рас каз вае вя ду чы спе цы-
я ліст сек та ра мар ке тын гу 

і кан' юнк ту ры рын ку ганд-
лё ва-вы твор ча га ўпраў-
лен ня пры Мі ніс тэр стве 
аба ро ны Воль га БОН ДА РА-
ВА. — У ад нос на не вя лі кай 
су мач цы ад на ча со ва мо гуць 
змя шчац ца срод кі гі гі е ны, 
руч нік, кам плект за па сной 
бя ліз ны, швей ная фур ні ту ра, 
су тач ны су хі па ёк і на ват ку-
бак са ста ло вы мі пры бо ра мі. 
Цэ лас насць і чыс ці ню прад-
ме таў за бяс печ вае ахоў ная 

плён ка, што раз дзя ляе кож ны 
з ад дзе лаў ча ма да на, тка ні на 
яко га, да рэ чы, не пра ма каль-
ная. Пры чым не ка то рыя ад-
дзе лы ад шпіль ва юц ца, што 
да дае больш зруч нас ці пры 
вы ка ры стан ні. На прык лад, 
каб па чыс ціць зу бы, не аба-
вяз ко ва браць з са бой у ду-
ша вую ўвесь ча ма дан.

Да рэ чы, та кую дэ таль пра-
па на ва лі са мі афі цэ ры. Уво-
гу ле, перш чым пры сту піць 
да вы твор час ці, спе цы я ліс ты 
ўпраў лен ня пра вод зяць цэ-
лае да сле да ван не, пад час 
яко га ўліч ва юць пра па но-
вы тых, дзе ля ка го і бу дуць 
ства раць тую ці ін шую рэч. 
Пры слу хаў шы ся да жан чын у 
па го нах, вы твор цы вы пус ці лі 
і жа но чы ва ры янт «тры вож-
на га ча ма да на». Ці ка ва, што 
ця пер ён ка рыс та ец ца по пы-
там не толь кі ў вай скоў цаў, а 
і ў прад стаў ніц ін шых сі ла вых 
струк тур.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by
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Мно гія з нас, на пэў на, ве да юць, 
а пры вы пад ку на ват на пя ва юць 
ад ну са шмат лі кіх пе сень ча соў 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. Ма ец ца 
на ўва зе пес ня пра ва ен ных паш-
таль ё наў, якія нес лі вель мі па-
трэб ную служ бу — пад трым лі ва лі 
су вязь па між во і на мі і іх род ны мі, 
бліз кі мі. «Ког да приходит по чта 
по ле вая, сол дат теп лом далеким 
обог рет...»

Са гра ва ла ду шу, уз ні ма ла на строй, 
на да ва ла сі лы па ля вая пош та і май му 
зем ля ку, фран та ві ку-пе ха цін цу Пят ру 
Гал до ві чу. Пры зва ны ў ар мію ў лі пе ні 
1944 го да, ён ва я ваў на 3-м Бе ла рус-
кім фрон це, яко му вы па ла вы зва ляць 
паў ноч на-за ход нія зем лі Бе ла ру сі, на-
сту паць у на прам ку на Кё нігс берг, штур-
ма ваць яго і адо лець во ра га ў гэ тым 
не пры ступ ным, на дум ку гіт ле раў цаў, 
го ра дзе-крэ пас ці.

Пра свае ар мей скія спра вы, ня го ды і 
пе ра жы ван ні Пётр Юль я на віч рас каз ваў 
у пісь мах, якія ён ад ра са ваў ста рэй шай 
да чцэ Та ма ры. Акра мя яе, па кі нуў ён до-
ма пры ма ці яшчэ тра іх дзя цей. Збе раг ла 
баць ка вы ліс ты і пе рад ала іх (а гэ та каля 

двух дзя сят каў) у Ла гой скі гіс то ры ка-
края знаў чы му зей дач ка Ва лян ці на.

У кож ных з гэ тых па слан няў на ра дзі-
му ад чу ва ец ца не спа кой, пе ра жы ван ні 
за сва іх род ных — жон ку і дзя цей. Ду-
ма ла ся сал да ту, як яны без яго спраў-
ля юц ца з убор кай ура джаю. У ад ным з 
пісь маў пры зна ваў ся, што дзе ці сняц ца 
кож ную ноч. Вы каз ваў за па вет нае жа-
дан не: «Скон чым вай ну, бу ду жы вы — 
па ба чым ся». І ра зам з тым — ба лю чае: 
«Не ве даю, ці ўба чым ся ка лі, ад на му 
Бо гу вя до ма...»

Тры вож ныя прад чу ван ні ра да во га 
Пят ра Гал до ві ча, на жаль, абяр ну лі ся 
тра ге ды яй: ён па мёр у шпі та лі ад аско-
лач на га ра нен ня ў га ла ву 31 сту дзе ня 
1945 го да.

Перш чым яго сям'я атры ма ла па ха-
валь ную, су мную вест ку ў сва ім ліс це 
Та ма ры па ве да міў яе стры еч ны брат 
Кан стан цін Па пкоў скі, які так са ма ва я-
ваў на тым жа 3-м Бе ла рус кім фрон це. 
Да са ма га апош ня га мо ман ту ён пад-
трым лі ваў праз пош ту су вязь са сва ім 
род ным дзядзь кам.

Фран та выя пісь мы Па пкоў ска га, якія 
так са ма пе ра да дзе ны ў му зей, вы зна-
ча юц ца ап ты міс тыч най та наль нас цю, 

а мес ца мі на ват лі рыз мам. «Твае пісь мы, 
Та ма ра, на поў ні лі маё сэр ца ра дас цю і 
гор дас цю за вас. Апош нія з іх пра чы-
таў на рас кош ным лу зе ка ля буй но га 
ня мец ка га го ра да, ка лі ва ро жыя сал да-
ты зда ва лі ся ў па лон ра зам з тан ка мі, 
гар ма та мі і кух ня мі. На шы ж бай цы грэ-
лі ся на со ней ку і бес кла пот на ку ры лі». 
Да рэ чы, ра зам з чар го вым пісь мом яго 
стры еч ная сяст ра атры ма ла пры све ча ны 
ёй верш з та кі мі рад ка мі:

Ні што так шчас цем не асве ціць
Жыц ця сал дац ка га май го,
Як змя ты сі нень кі кан вер цік,
А ў ім ма лень кае пісь мо.
З вай ны Кас ту сю Па пкоў ска му лё-

сам бы ло на ка на ва на вяр нуц ца да до му 
і па спя хо ва ўлад ка ваць сваё аса біс тае 
жыц цё. Не ка то ры час ён пра ца ваў на-
стаў ні кам па чат ко вых кла саў (да вай ны 
скон чыў дзе ся ці год ку), за тым пе ра ехаў 
у Мінск. Ву чыў ся ў БДУ, дзе на быў жур-
на лісц кую пра фе сію. Пра цяг лы час Кан-
стан цін Па пкоў скі пра ца ваў у «На стаў-
ніц кай га зе це», дзе спаў на рэа лі за ваў 
свае твор чыя здоль нас ці.

Вік тар НЕ СЦЯ РО ВІЧ, г. Ла гойск

�

Лё сыЛё сы  ��

ВЕЧ НАЯ ПА МЯЦЬ 
НА ШЧАД КАЎ

Пе рад вай ной у Да выд-Га рад ку іс на ва ла вя лі кая яў рэй-
ская аб шчы на, якая скла да ла трэ цюю част ку на сель ніц-
тва і на ліч ва ла ка ля трох ты сяч ча ла век. У га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны на до лю гэ та га на ро да вы па ла шмат 
вы пра ба ван няў і здзе каў.

Рас стрэл яў рэ яў Да выд-Га рад ка быў учы не ны праз не каль кі 
тыд няў пас ля аку па цыі го ра да ня мец ка-фа шысц кі мі за хоп ні ка мі 
ў 1941 го дзе. Та ды ў Да выд-Га ра док пры бы ла зон дэр ка ман да 
СС. А пад ста вай для рас стрэ лу па слу жыў да нос ад на го з мяс-
цо вых здрад ні каў аб тым, што да выд-га ра доц кія яў рэі рых ту юць 
уз бро е нае на па дзен не на аку пан таў. Эсэ саў цы та ды зра бі лі 
аб ла ву і за бі лі больш за 450 муж чын, а чле наў іх ся мей — жан-
чын, дзя цей і ста рых — вы гна лі з го ра да. Тыя пай шлі ў роз ных 
на прам ках шу каць пры тул ку.

Тро хі паз ней, ка лі аб ста ноў ка кры ху нар ма лі за ва ла ся, не ка-
то рыя лю дзі вяр ну лі ся ў Да выд-Га ра док. І хут ка тра пі лі ў ге та, 
якое ня мец ка-фа шысц кія за хоп ні кі ства ры лі ў 1942 го дзе на 
бе ра зе рэч кі Сеж ка, пры то ка Га ры ні. Ту ды зга ня лі яў рэ яў, якія 
за ста лі ся пас ля кар най апе ра цыі 1941 го да, пры тым не толь кі 
з Да выд-Га рад ка, але і з су сед ніх вё сак: Аль шан, Ся мі гос ціч. 
У ге та зна хо дзі лі ся пе ра важ на жан чы ны і дзе ці. Ежы і ва ды не 
бы ло. Па ча лі ся хва ро бы. Мес ца за клю чэн ня стро га ахоў ва ла ся, 
каб ні хто не змог уця чы.

З ус па мі наў жы хар кі Да выд-Га рад ка Ні ны Се ра фі маў ны Сі-
ма но віч: «У 1941 го дзе я бы ла яшчэ дзяў чын кай, але мно гае 
з та го, што ба чы ла, за ста ло ся ў па мя ці, бо та кое не маг чы ма 
за быць. Спа чат ку з ге та нем цы вы ве лі дзе вяць ча ла век. Гэ та 
бы лі са мыя ба га тыя лю дзі Да выд-Га рад ка. Кры ху паз ней вы ве лі 
дру гую вя лі кую гру пу вяз няў, якую скла да лі ад ны муж чы ны. У 
апош нюю чар гу да мес ца па ка ран ня па вя лі жан чын, дзя цей і 
ста рых. Шлях на Гал го фу ля жаў з цэнт ра го ра да на ўскра і ну, у 
ра ён ху та ра Ха бі шча, по тым іш лі да ху та ра Хі ноўск, дзе ў ле се 
ўжо ча ка лі за га дзя пад рых та ва ныя ямы.

На мес цы ма са ва га 
па ка ран ня яў рэ яў пры-
му ша лі рас пра на цца, 
склад ваць воп рат ку ў 
ку чы, ад да ваць каш тоў-
нас ці. За тым фа шыс ты 
скід ва лі лю дзей у ямы і 
рас стрэль ва лі».

Спе цы я ліст па ахо-
ве гіс то ры ка-куль тур най 
спад чы ны Сто лін ска га края знаў ча га му зея Аляк сей Вя рэ ніч 
ад зна чае, што Хі ноўск — ад но з буй ней шых па ха ван няў яў рэ-
яў на Сто лін шчы не. Сё ле та ме ма ры яль ны комп лекс на ве да лі 
46 яў рэ яў з Із ра і ля і Аме ры кі, каб уша на ваць па мяць за гі ну лых 
прод каў. На шчад кі пры яз джа юць сю ды за ты ся чы кі ла мет раў 
кож ныя тры га ды, каб па ма ліц ца за ду шы па мер лых.

Па яў рэй скай тра ды цыі, на ма гі ле па кі даюць ка мя ні з над-
пі са мі, што сім ва лі зу юць веч ную па мяць, якая заўж ды бу дзе 
жыць у сэр цах на шчад каў.

Ма ры на ЛЯШ КЕ ВІЧ

�

Ар мей скі не сэ сэр, або «тры вож ны ча ма дан», — 
вель мі зруч ная рэч для вай скоў ца.
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Ве ка пом наеВе ка пом нае  ��

Са гра ва ла пош та па ля вая...
Баць ка вы ліс ты з фрон ту дач ка пе рад ала ў мяс цо вы му зей

Ноу-хауНоу-хау  �� БЛІ ЖЭЙ ДА АСВЕ ТЫ
Ганд лё ва-вы твор чае ўпраў лен не пры Мі ніс тэр стве аба ро ны 

пла нуе ад ра дзіць Дом ва ен най кні гі

У кніж най сек цыі «Зо рач кі» мож на знай сці ці ка вую кні гу 
на ва ен ную тэ ма ты ку і не толь кі.


