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І ў той жа час кра і на жы-
ла па за ко нах ва ен на га ча су: 
10 га доў ту рэм на га зня во-
лен ня — за сы ход з пра цы, 
а п'я ным за чын шчы кам бой-
кі ў сель са ве це — рас стрэл. 
Ра бо ту на сва ім пра цоў ным 
мес цы лю дзі ўспры ма юць як 
ба я вое за дан не. Так, га зе та 
рас каз вае пра дзяў чы ну-тэ-
ле фа ніст ку, якая пра цяг ва ла 
сваю спра ву на ка му та та ры, 
на ват ка лі чут но бы ло, што ў 
вёс цы, дзе яна зна хо дзі ла ся, 
ідзе бой з нем ца мі.

Праз ста рон кі га зе ты аб-
вя шча ец ца па ля ван не на 
ды вер сан таў і шпі ё наў, якія 
мо гуць быць за кі ну ты на на-
шы зем лі. Здрад ні ка мі на зы-
ва юць «бал ба ту ноў», га зе та 
за клі кае быць асця рож ны мі і 
ні чо га не рас каз ваць не зна ё-
мым лю дзям.

Ак ты віс ты дзяжураць на 
да ро гах і ў вёс ках, пра вя-
ра юць кож на га не вя до ма га 
ча ла ве ка, ча сам і асоб ныя 
лю дзі вы кры ва юць шпі ё наў. 
На прык лад, га зе та рас каз-
вае, што ста ры вар та вы 
кал гас ных па лёў за тры маў 
ды вер сан та, які на но сіў на 
кар ты роз ныя аб' ек ты з мэ-
тай да лей ша га іх зні шчэн ня.

ЛЮ ДА Е ДЫ
Як мя ня ец ца го лас «Звяз-

ды» ўся го за два тыд ні! Якія 
моц ныя пад бі ра юц ца сло вы, 
каб уз няць лю дзей на ба-
раць бу. З пер шых дзён вай-
ны бе ла рус кія пісь мен ні кі 
да сы ла лі сю ды свае тво ры. 
Так, вер шы Яку ба Ко ла са 
«Ша лё на га пса — на лан-
цуг» і Пят ра Глеб кі «Смя лей 
у бой!» вый шлі ў «Звяз дзе» 
яшчэ 23 чэр ве ня... Кузь ма 

Чор ны пры да па мо зе мас-
тац ка га сло ва апіс ваў жа хі 
ча су, за клі каў уста ваць на 
аба ро ну род най зям лі, па каз-
ваў, як вай на мя няе лю дзей. 
Так, у ад ным з ар ты ку лаў ён 
рас па вя дае пра 13-га до вую 
дзяў чын ку, якая ідзе ў ка ло-
не бе жан цаў. Яна стра ці ла 
сваю сям'ю, але пры гэ тым 
узя ла пад апе ку двух та кіх 
жа адзі но кіх ма лых.

У мно гіх ма тэ ры я лах га во-
рыц ца пра тое, што фа шыс ты 
гвал цяць жан чын, здзе ку юц-
ца на ват з 13—14-га до вых 
дзяў чы нак, час та на ва чах у 
іх род ных. Улас ныя ін фар ма-
та ры рас каз ва юць пра тое, 
як ра бу юц ца га ра ды і вёс кі, 
пры чым во раг за бі рае ўсё — 
ад пра дук таў, ска ці ны да по-
бы та вых рэ чаў. Ма ра дзё ры 
ва лак лі на ват руч ні кі і дзі-
ця чыя ка шу лі. Акра мя звес-
так Са вец ка га ін фарм бю ро 
і ін фар ма цыі з мяс цін ба ёў, 
у га зе це раз мя шча юц ца рас-
ка зы лю дзей, што вы рва лі ся 
з акру жэн ня ці ўцяк лі з па ло-
ну. З ар ты ку лаў у «Звяз дзе» 
да вед ва еш ся пра та кое, што 
кроў сты не ў жы лах. Раз гром-
ле ны тан ка мі ра дзіль ны дом і 
тру пы жан чын, якія пры ціс ка-
юць да гру дзей пра стрэ ле ных 
не маў лят. Абез га лоў ле ныя ці 
рас се ча ныя це лы стар шынь 
кал га саў, афі цэ раў і іх жо нак. 
Ма са выя за бой ствы і звя-
ры ныя здзе кі. Лю дзей рас-
стрэль ва лі, ка ло лі шты ка мі, 
па лі лі. Ва ен на па лон ным ад-
ра за лі ву шы, вы кол ва лі во чы, 
ад ры ва лі ці ла ма лі ру кі і но гі, 
раз душ ва лі тан ка мі. Пры чым 
у га зе це зме шча ны ар ты ку лы 
і пра па доб ныя здзе кі з ста-
рых, дзя цей і жан чын.

Чым да лей гар та еш ста-
рон кі «Звяз ды», тым больш 

жа ха еш ся. Вель мі цяж ка 
па ве рыць, што та кое бы ло 
ў пер шыя дні ба ёў. Што для 
прос тых лю дзей, якія яшчэ 
не тое што ні я ка га ад по ру не 
да ва лі, а ўпер шы ню ба чы лі 
во ра га, вай на па чы на ла ся з 
ка та ван няў. Мі ма во лі за да-
еш ся пы тан ня мі, што ж гэ та 
бы ло, ча му так жах лі ва? Ад-
куль столь кі лю тас ці, звер-
ства да мір на га на сель ніц тва 
і хто вы ка наў цы па доб ных 
дзі кун скіх апе ра цый?

ПАД НЯ ЛА СЯ 
БЕ ЛА РУСЬ

«Пра яз джа ю чы ад Коў на, 
я ба чыў сам, як над да ро гай, 
на якой ні ко га не бы ло, апра-
ча на тоў пу ста ры коў, жан чын 
і дзя цей, рап там зні зіў ся ня-
мец кі зні шчаль нік, — пі саў 
18 лі пе ня ў ар ты ку ле «Пад-
ня ла ся Бе ла русь» Ян ка Ку-
па ла. — На брэ ю чым па лё це 
фа шысц кі вам пір рас стрэль-
ваў з ку ля мё таў без аба рон-

ны на тоўп і кі нуў ся уця каць, 
як толь кі на га ры зон це па ка-
за лі ся крыл лі са вец кіх «яст-
раб коў...»

А на тоўп бе ла рус кіх ся лян 
астаў ся ля жаць на да ро зе. 
Па сі вых ба ро дах ста ры коў 
паў злі гус тыя па то кі кры ві. 
Мёрт выя ма це ры сціс ка лі ў 
сва іх ру ках мёрт вых дзя цей.

Трус лі выя за бой цы! Яны 
бам бяць без аба рон ныя сё лы 
і мяс тэч кі!

Яны гра бяць, на сі лу юць 
на шых жан чын, як ска ці ну, 
рэ жуць лю дзей.

Ці трэ ба га ва рыць аб тым, 
ча му па ды ма ец ца бе ла рус кі 
на род на за хват чы каў?

...На што ж мя няць нам 
сва бо ду? На пле ці і шы бе-
ні цы фа шыц кіх па ла чоў? На 
лёс ра боў?

...У за ня тых во ра гам ра ё-
нах ства ра юц ца пар ты зан скія 
атра ды — кон ныя і пе шыя. 
«Во ка — за во ка, зуб — за 
зуб» — ад ка жам мы фа шыс-
там, не да дзім ні ад па чын ку, 

ні тэр мі ну. Па ля цяць у па вет-
ра мас ты, скла ды і або зы. 
Лю бяць у Бе ла ру сі зва ных 
гас цей і не лю бяць ня зва ных. 
Па куль бу дзе жыць хоць адзін 
бе ла рус, не бу дзе на бе ла рус-
кай зям лі спа кою фа шысц кім 
за хват чы кам, гор кае бу дзе 
іх жыц цё — з кож на га дрэ-
ва, з кож на га аў ра га бу дуць 
са чыць за ім піль ныя пар ты-
зан скія во чы...»

Па ста рон ках «Звяз ды» 
мож на ба чыць, як за ра джаў-
ся пар ты зан скі рух. У не ка-
то рых ар ты ку лах апіс ва юц ца 
тра ге дыі асоб ных лю дзей ці 
на се ле ных пунк таў. Пас ля 
здзе каў і ка та ван няў род ных і 
зна ё мых лю дзі са мі сы хо дзі лі 
ў ля сы. Так, адзін з ар ты ку лаў 
па чы на ец ца з рас по ве ду, як 
па стух пры нёс сва ім ад на вяс-
коў цам, якія бы лі на се на ко-
се, вест кі, што ў вёс цы па чаў 
лю та ваць во раг. Уна чы муж-
чы ны го лы мі ру ка мі пе ра бі лі 
фа шыс таў, за ха пі лі зброю.

1 жніў ня га зе та пі са ла, 
што «пар ты зан скія атра ды, 
уз бро е ныя зда бы ты мі ў во-
ра га він тоў ка мі, ку ля мё та мі, 
ча сам гра на та мі і тан ка мі, 
якія вод зяць бы лыя трак-
та рыс ты, не толь кі зні шча-
юць пе ра пра вы, раз бі ва юць 
або зы, пад паль ва юць ба зы 
і скла ды, але ў ад важ ных 

схват ках не ча ка ным на па-
дам раз бі ва юць вя лі кія вай-
ско выя час ці во ра га».

Як ба чы це, ужо ў пер шыя 
ме ся цы вай ны сты хій на 
ўзнік шыя на Бе ла ру сі атра-
ды ста но вяц ца гроз най ва ен-
най сі лай, з якой во раг па чы-
нае лі чыц ца. Так, 10 жніў ня 
«Звяз да» пі са ла: «Пад раз-
дзя лен ням гер ман скай ар міі 
за ба ро не на ця пер аста вац ца 
на нач лег у на се ле ных пунк-
тах. Ра ней, чым раз біць бі-
вак у ле се, нем цы доў га аб-
стрэль ва юць яго ўзлес се з 
ку ля мё таў. Пар ты за ны мя рэ-
шчац ца ім за кож ным кус том! 
Адзін з афі цэ раў скар дзіц ца 
ў пісь ме да моў: «Страш на ў 
Ра сіі, тут б'е кож ны».

Нем цы сур' ёз на за не па ко-
е ны па ме ра мі пар ты зан ска га 
ру ху ў Бе ла ру сі. Бе ла гвар-
дзей скі дык тар з Вар ша вы, 
які за гра шы аб слу гоў вае 
ве дам ства Ге бель са, над-
ры ва ю чы ся да хры по ты, па 
ра дыё па гра жае бе ла ру сам 
спаль ван нем кож най вёс кі, 
дзе бу дзе зной дзе ны пар-
ты зан. Але, не хіс та ю чы ся 
ні мі ну ты, усё но выя і но выя 
сот ні ся лян ухо дзяць у ля сы, 
да лу ча ю чы ся да пар ты зан-
скіх атра даў».

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ. 
dziadziula@zviazda.by

Ліч бы, фак ты, 
на вед валь ні кі

Вар та ска заць, што му зей гэ ты 

вель мі су час ны, зна ё міц ца з экс па-

на та мі, да ку мен та мі, звест ка мі мож-

на з да па мо гай ін фар ма цый ных тэх-

на ло гій. Мно гія ві до вішч ныя мо ман-

ты ўраж ва юць, але не гэ та га лоў нае. 

Га лоў нае — гіс то рыі, фак ты. Ну 

вось, на прык лад, эк скур са вод пры-

во дзіць та кі факт для роз ду му. 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...

На ват ка лі ні пра што бо лей не 

га ва рыць, то ад на толь кі гэта ліч-

ба мо жа раска заць пра маш таб 

тра ге дыі і ме ру ча ла ве ча га го ра, 

якое пе ра жыў наш на род. За гад-

чы ца экс па зі цыі Але на ГРЫ ЦУК 

ус па мі нае на вед валь ні каў ме ма ры-

яль на га комп лек су, якія па бы ва лі 

тут год, два, а то дзе сяць га доў 

та му, але асаб лі ва за пом ні лі ся. І 

ў пер шым шэ ра гу іх — ту рыст з 

Ула дзі вас то ка. Муж чы на га доў 50 

вель мі ўваж лі ва вы ву чаў над пі сы 

на стэн дах, з ці каў нас цю слу хаў эк-

скур са во да, за да ваў пы тан ні. А по-
тым рас ка заў, як яшчэ ў школь ным 
дзя цін стве пра чы таў кні гу Сяр гея 
Смір но ва пра Брэсц кую крэ пасць. 
І гэ ты твор па кі нуў та кое моц нае 
ўра жан не ў яго юнай ду шы, што та-
ды на ра дзі ла ся ма ра па бы ваць тут, 
уба чыць усё на свае во чы.

А яшчэ за пом ні ла ся сям'я з Ека-
ця рын бур га: баць ка і дзве дзяў чын-
кі-школь ні цы, яны ха дзі лі па аб' ек-
тах Брэсц кай крэ пас ці га дзі ны ча-
ты ры, а то і бо лей. Га ла ва гэ тай 
сям'і рас ка заў, што кож нае ле та 
яны вы бі ра юц ца ў ней кую мяс ці ну, 
звя за ную з гіс то ры яй бы лой вя лі-
кай ра дзі мы. 

І зу сім ня даў на вось у гэ тым 
му зеі Але ну Яў ге наў ну здзі ві ла 
гру па не зу сім звы чай ных эк скур-
сан таў — на ву чэн цаў Коб рын скай 
дзі ця чай вёс кі. Ня рэд ка школь ні кі 
пад час эк скур сій бы ва юць не вель-
мі ўваж лі выя, а гэ тыя так за хоп ле на 
слу ха лі! Бы ло ві даць, што ім ці ка-
ва, яны пе ра пыт ва лі, вяр та лі ся да 
экс па на таў, якія іх не чым здзі ві лі 
ці ўра зі лі.

Тра ге дыя па ло ну
У дзвюх за лах му зея прад стаў ле-

ныя ма тэ ры я лы па тра ге дыі па ло ну. 
Пры ўва хо дзе ў ад ну з іх нас су стра-

ка юць вяз ні — ма не ке ны, апра ну-
тыя ў «фор му» па лон ных. Усе ўзо ры 
адзен ня са праўд ныя, пры ве зе ныя з 
роз ных ла ге раў. І фо та здым кі, і лё-
сы... Не каль кі ва ен ных ура чоў, што 
ў ла ге ры «Рэ вір» і ін шых ла ге рах 
ра та ва лі жыц ці па ра не ным, хво рым 
та ва ры шам, ра бі лі па спя хо выя апе-
ра цыі, мож на ска заць, у ан ты са ні-
тар ных умо вах. Адзін з ура чоў, які 
на фо та здым ку з пры го жай ма лой 
да чуш кай, не вы тры маў жу дас ных 
умоў і ат мас фе ры пры ні жэн ня, скон-

чыў жыц цё са ма губ ствам. Та кіх бы-

ло ня ма ла. І ні хто ім — не суд дзя. 

Да стат ко ва па гля дзець кар ці ну 

Ана то ля Ка ра лё ва «Фа шысц кая 

цы ві лі за цыя», якую аў тар па да рыў 

му зею. Ён сам прай шоў це раз па-

лон. Па чаў пі саць ра бо ту яшчэ там, 

у ла ге ры. Эс кі зы ра біў кі ёч ка мі на 

пяс ку. По тым нех та даў шмат ок па-

пе ры і агры зак алоў ка. За ры соў ваў 

фраг мен ты на па пе ры, по тым скруч-

ваў яе і ха ваў пад каў ня ром. Бо каб 

знай шлі, за ма лёў кі маг лі б до ра га 

абы сці ся аў та ру. А по тым, ка лі ўсё 

гэ та скон чы ла ся, доў гія га ды не мог 

са брац ца з ду хам, каб за вяр шыць 

кар ці ну. З ча сам вы ра шыў, што гэ-

та яго аба вя зак. І да пі саў ра бо ту. 

Ад эс кі заў да за вяр шэн ня прай шло 

29 га доў.

Гіс та рыч ны зды мак
У мно гіх аль бо мах, бук ле тах, 

пры све ча ных вай не і аба ро не 

Брэсц кай крэ пас ці, ёсць рэ пра дук-

цыя фо та здым ка Мі ха і ла Анань і на 

па чат ку 60-х га доў, на якім ча ла век 

без на гі пры па дае да му роў крэ-

пас ці. На гэ тым здым ку Ула дзі мір 

Фур саў. У гар ні зо не крэ пас ці ён 

пра хо дзіў тэр мі но вую служ бу, ка-

лі па ча ла ся вай на. У пер шыя дні 

быў цяж ка па ра не ны, ру хац ца не 

мог. Па гэ тай пры чы не тра піў у па-

лон. Яго пры вез лі ў ла гер «Рэ вір» 
пад са мым Брэс там. Там па ча ла ся 
ганг рэ на. Ва е ну рач Іван Ма ха вен-
ка пра вёў ам пу та цыю на гі. По тым 
бяз но га га сал да та пе ра вя лі ў ла гер 
пад Бя лай Пад ляс кай, бы лі ін шыя 
ла ге ры. Вы зва лі лі Фур са ва толь кі ў 
1945 го дзе. Пас ля ля чэн ня ў шпі та лі 
сал дат на кі ра ваў ся да до му. Вый-
шаў з цяг ні ка і на пе ро не ўба чыў 
ма ці. Яна па мкну ла ся да яго... і на-
зва ла Ге ор гі ем. Так зва лі ма лод ша-
га бра та. «Я ж твой ста рэй шы, Ула-
дзі мір, ма ма», — па спеў вы ма віць, 
і ма ці стра ці ла пры том насць. Яна 
атры ма ла па сут нас ці па ха валь ную, 
ліст з па ве дам лен нем, што сын пра-
паў без вес так. А на вак зал прый-
шла су стра каць ма лод ша га — Жо-
ру. Яны бы лі вель мі па доб ныя, да 
та го ж абод вух не ба чы ла столь кі 
га доў. Ма ці апры том не ла, аб ня ла 
сы на, а ка лі праз па ру га дзін пры-
быў ін шы по езд і на пе рон вый шаў 
Ге ор гій, ма ці ўба чы ла, што ў ма лод-
ша га ня ма ле вай на гі. Та кім чы нам, 
абод ва яе сы ны вяр ну лі ся, на два іх 
у іх бы ло дзве на гі...

Але на Гры цук га во рыць пра 
ўсплёск ці ка вас ці ма ла до га па ка-
лен ня да па дзей вай ны. Па-пер шае, 
амаль ва ўсіх сем' ях ёсць дзед, 
пра дзед, якія ва я ва лі. І на шчад кі 
імк нуц ца да ве дац ца пра ро дзі ча 
больш, а за ад но пра час і па дзеі. 
Па-дру гое, у све це над та не спа кой-
на, вой ны не кан ча юц ца, іх ста но-
віц ца больш. Зна чыць, ча ла вец тва 
не ах вот на ву чыц ца ў гіс то рыі. Та му 
і па трэб ныя му зеі вай ны як тэ ры-
то рыя мі ру хоць бы на пра сто рах 
асоб на ўзя тай ча ла ве чай ду шы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
yackevіch@zvіazda.by



ПРА КЛЁН ВАЙ НЕ Новая экс па зі цыя за хоў вае мност ва гіс то рый 
ня прос тых лё саў аба рон цаў Брэсц кай крэ пас ці

Сён ня ў Брэс це ад зна чы лі 76-ю га да ві ну па чат ку вай ны. Па тра-
ды цыі, якой ужо паў ве ка, на до світ ку ў крэ пас ці прай шоў мі-
тынг-рэ кві ем. Пас ля ўра чыс та-жа лоб най цы ры мо ніі ад бы ла ся 
маш таб ная рэ кан струк цыя па дзей чэр вень ска га дня 1941 го да. 
На ўсіх ме ра пры ем ствах шмат га ва ры ла ся пра па мяць, якая па-
він на аб' яд ноў ваць лю дзей у іх імк нен ні за ха ваць мір. На гэ та 
на кі ра ва ная і кан цэп цыя са ма га но ва га му зея крэ пас ці. Экс па-
зі цыя пад наз вай «Му зей вай ны — тэ ры то рыя Мі ру», ад кры тая 
роў на тры га ды та му пры фі нан са вай пад трым цы ра сій ска га 
«Газп ра ма» ў Паўд нё ва-ўсход няй ка зар ме крэ пас ці, ужо ў наз ве 
сва ёй за хоў вае кан чат ко вую і най вы шэй шую мэ ту ўсёй ра бо ты.

Фо
 та

 В
а л
е р
ыя

 К
А Р

А Л
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Дзень усе на род най па мя ці ах вяр Вя лі кай Ай чын найДзень усе на род най па мя ці ах вяр Вя лі кай Ай чын най  

ЯК ЖАХ ЛІ ВА ЯНА ПА ЧЫ НА ЛА СЯ...


