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Пад Пра пой скам 
ня мец кі ге не рал 
ледзь не тра піў у 
па лон

Да экс пе ды цыі ў Слаў га-
рад скім ра ё не по шу ка ві кі аб-
лас но га гіс то ры ка-па тры я -
тыч на га клу ба «Вік кру» ра-
зам з прад стаў ні ка мі 52-га 
асоб на га спе цы я лі за ва на га 
по шу ка ва га ба таль ё на па-
спе лі па пра ца ваць у Буй ні-
чах у Ма гі лёў скім ра ё не, а 
так са ма ў Бы ха ве і Ча ву сах. 
У апош нім ме ся цы яны пад-
ня лі 17 бай цоў і знай шлі ме-
даль «За ад ва гу». Па ім уста-
на ві лі імя бай ца 1905 го да 
на ра джэн ня з Іва наў скай 
воб лас ці Іва на Куз ня цо ва. 
Але на по шу кі пад Слаў га-
ра дам у ва ен ных ар хе о ла гаў 
пер ша па чат ко ва бы лі вя лі кія 
над зеі.

— Гэ та по ле пад Слаў га ра-
дам вель мі ці ка вае, — ка жа 
за сна валь нік і кі раў нік клу-

ба Мі ка лай БА РЫ СЕН КА. 
— Па гэ тым мес цы да-
ку мен ты ў нас бы лі яшчэ 

з 1995 го да. Я та ды вы вез з 
Па доль ска га ар хі ва ўсё, што 
ёсць па 25-м мех кор пу се ге-
не ра ла Ся мё на Кры ва шэ і на. 
Та го са ма га, які 23 ве рас ня 
1939 го да ў Брэс це ра зам з 
Гу дэ ры я нам пры маў па рад 
ня мец кіх і са вец кіх вой скаў, 
а ў лі пе ні 1941 го да ўжо пад 
Пра пой скам тан кіс ты Кры-
ва шэ і на ледзь не ўзя лі ў 
па лон гэ та га ге не ра ла. На 
жаль, ён збег, па кі нуў шы 
сваю аса біс тую ма шы ну. 
Сё ле та мы ўпер шы ню за-
ча пі лі ся за гэ тае мес ца. Мы 
ўдзяч ныя на шым бай цам 

Паў лу Кон чы ка ву і Яго ру 
Шча на ву, якія не ад на ра зо ва 
вы яз джа лі сю ды на раз вед-
ку, раз маў ля лі з мяс цо вы мі 
жы ха ра мі, «пры вяз ва лі» да 
гэ та га по ля ня мец кую аэ ра-
фо та здым ку.

На Слаў га рад скі ра ён у 
по шу ка ві каў ад ве дзе ны два 
дні, і яны імк нуц ца вы ка рыс-
таць іх як ма га больш пра-
дук цый на. На ват ка лі па ліў 
дождж, най больш упар тыя 
не ах вот на па кі да лі свае па-
зі цыі.

У ка ман дзе спрэс во пыт-
ныя по шу ка ві кі. Не ка то рыя 
пра цу юць сем' я мі. Як Ала і 
Яў ген Ба ца на вы. Яў ген ад-
пра сіў ся з ра бо ты, каб пры-
няць удзел у слаў га рад скай 
экс пе ды цыі, а пе рад гэ тым 
дзе ля по шу каў у Ча вус кім 
ра ё не ах вя ра ваў сва і мі вы-
хад ны мі. І та кіх апан та ных 
шмат...

Пе ра ка паць усё по ле сі-
ла мі «Вік кру» не маг чы ма, 
та му вель мі важ на як ма га 
дак лад ней вы зна чыць рас-
коп кі. На кож ным пра цуе 
па 2-3 ча ла ве кі. За гі ну лыя 

ля жаць амаль на па верх ні — 
глы бі ня 50–70 сан ты мет раў. 
Дзіў на, што кал гас ная тэх-
ні ка за столь кі га доў іх не 
за ча пі ла.

— За Пра пойск пас ля та-
го, як яго ўзя лі нем цы, яшчэ 
цэ лы ме сяц іш лі баі, але без-
вы ні ко ва — за хоп ні кі яго так 
і не зда лі, — ка жа Мі ка лай 
Ба ры сен ка. — На шых сал-
дат тут па ляг ло стра шэн-
на шмат. Ва кол Пра пой ска 
ва я ва лі бай цы 219-й ме-
ха ні за ва най ды ві зіі ге не-
рал-ма ё ра Паў ла Кор зу на, 
42-й страл ко вай ды ві зіі Іва-
на Ла за рэн кі, 6-й страл ко-
вай ды ві зіі Мі ха і ла Па псуй-
Шап ко, 55-й страл ко вай 

ды ві зіі пал коў ні ка Ге вор ка 
Тэр-Гас па ра на, 50-я тан ка-
вая ды ві зія. Мы тут зна хо дзі-
лі аб па ле ныя дэ та лі пад бі-
тых са вец кіх ма шын. Ды ві зія 
бы ла част ко ва ўкам плек та-
ва ная най ноў шы мі Т-34. На 
жаль, пад рых тоў ка са вец-
кіх тан кіс таў бы ла не са май 
леп шай, у не ка то рых на езд 
скла даў уся го 5–6 га дзін. 
У нем цаў ме ха ні кі на яз джа лі 
не ме нш за 100 га дзін. Яны 
бы лі ўжо пра фе сі я на лы, якія 
маг лі ма неў ра ваць.

На дзея на ме даль ён
Гэ та ўлас на тое, дзе ля 

ча го і пра цу юць по шу ка-
ві кі. Для іх вель мі важ нае 
на ват ад но імя, вы рва нае з 
не быц ця. Ме даль ён, да рэ-
чы, — асноў ная пры кме та 
па чат ку вай ны. У 42-м іх ужо 
ад мя ні лі.

Рап тоў на ці шы ню над 
кал гас ным по лем пра ра зае 
крык. Гэ та зна чыць, што пер-
шы ме даль ён ёсць. Шчас ліў-
чык — ка ман дзір по шу ка вай 
гру пы «Сі ры ус» Ягор Шча-
наў. Усе бя гуць да яго. Ягор 
за ча піў пры бо рам пад су мак 

яшчэ пад час раз вед кі гэ та га 
мес ца. І не па мы ліў ся. По-
бач з астан ка мі бай ца і яго 
аму ні цы яй ля жаў і ме даль-
ён. Зной дзе на так са ма не-
каль кі «ку бі каў» — зна каў 
ад роз нен ня, гэ та зна чыць, 
што за гі ну лы быў як мі ні мум 
ма лод шым лей тэ нан там.

Хут ка раз да ец ца яшчэ 
адзін крык. На гэ ты раз 
знай сці ме даль ён па шчас-
ці ла Аляк санд ру Юр чы ну і 
Дзміт рыю Па клон ска му з 
«Дняп роў ска га ру бя жу».

У за ву ча 34-й шко лы Га лі-
ны Бя ля е вай і су пра цоў ні ка 
ма гі лёў ска га ін сты ту та МУС 
Аляк сея Цю цюн ко ва на огул 
не стан дарт ная зна ход ка — 

ней кая скры нач ка. А што 
ка лі там да ку мен ты? Ака за-
ла ся — парт сі гар з ты ту нём. 
І за ха ва насць ад мен ная. На 
па крыў цы ма лю нак — тэ ніс-
ная ра кет ка. Вель мі ве ра-
год на, што сал дат у мір ным 
жыц ці зай маў ся гэ тым ві дам 
спор ту. Ме даль ён ёсць, але 
зла ма ны. На жаль да ве дац-
ца імя ўжо не атры ма ец ца.

Ан тон Пра кап нёў ра зам 
з Сяр ге ем Та га е вым да ста-
юць з зям лі ком пас, га дзін-
нік, про ці ва газ. Мяр ку ю чы 
па аму ні цыі, імі зной дзе ны 
ба ец з лі ку ка ман дзі раў.

— Ком пас, ка ман дзір-
ская сум ка — гэ ты на бор 
не ха рак тэр ны для ра да во-
га скла ду, — ка жа Ан тон. — 
Ме даль ён жа свед чыць, што 
гэ та ма лод шы ка ман дзір. 
У ка ман дзі раў ся рэд ня га 
звя на ме даль ё ны бы лі вель-
мі рэд ка. Сал дат зной дзе-
ны ў ва рон цы, хут чэй за ўсё, 
за гі нуў ад вы бу ху. Ся род 
астан каў дробныя аскол кі. 
На га дзін ні ку час пры пы ніў ся 
на 15 хві лі нах на дзя вя тую.

Экс гу ма цый ныя ба не ры 
ка ля рас ко паў хут ка за паў-
ня юц ца астан ка мі сал да т. 
По шу ка ві кі бес па мыл ко ва 
мо гуць рас ка заць пра кож-
на га бай ца, рас тлу ма чыць, 
як той за гі нуў.

— Ра ней кост кі пе ра бі ра лі 
на ўзда гад, не ўсе ж ана то мію 
ве да юць, — ка жа Мі ка лай 
Ба ры сен ка. — З гэ ты мі ба не-
ра мі ста ла на шмат пра сцей. 
Імі ка рыс та юц ца і на шы ра-
сій скія і ўкра ін скія ка ле гі.

Ра бо та амаль юве лір-
ная — пэнд злі, скраб кі, губ-
кі. Пар ту пеі, кос ці, кас кі ля-
жаць упе ра меш ку. Бай цоў 
по шу ка ві кі збі ра юць, лі чы, 
па «дэ та лях». Асоб на склад-
ва юц ца іх рэ чы.

Ма нет кі, штык-нож, на-
ган, на ват плас ка губ цы — 
зна хо дак шмат. Але са мыя 
каш тоў ныя — пад пі са ныя, іх, 
на жаль, адзін кі. Той жа ком-
пас, які знай шлі Ан тон Пра-
кап нёў і Сяр гей Та га еў. На 

на ступ ны дзень Па вел Кон-
чы каў доў га круціў яго ў ру-
ках, угляд ва ю чы ся ў іні цы я-
 лы на веч ку — тры лі та ры 
«І». І рап там уба чыў збо ку 
проз ві шча цал кам — Іль ін. 
Гэ та бы ло не ве ра год на. 
Пра бі лі па ба зах і вы свет лі лі, 
што гэ та Іван Іль іч Іль ін з Ма-
рый скай АССР! А ў лін зе ад 
про ці ва га за быў зной дзе ны 
ліст бай ца да род ных. Гэ та 
так са ма бы ло фан тас тыч на, 
бо звы чай на на гэ тым мес-
цы ля жыць ін струк цыя. А тут 
та кі не звы чай ны па ва рот. 
На па мін пра тое, што гіс то-
рыя па тра буе ўваж лі вас ці. 
Па шчас ці ла так са ма знай сці 
ка ця лок з на дра па ным на ім 
проз ві шчам. За раз бай цы 
клу ба ак тыў на зай ма юц ца 
по шу кам ін фар ма цыі пра гэ-
та га ча ла ве ка.

— На гэ ты раз нам асаб лі-
вым чы нам шчас ці ла, — за-
да во ле на вы ні ка мі экс пе ды-
цыі на чаль нік шта ба клу ба, 

ме та дыст аб лас но га Цэнт-

ра твор час ці Свят ла на 

БА РЫ СЕН КА. — Быц цам 
ней кая не вя до мая ру ка па-

каз ва ла, дзе шу каць. Толь кі 
па Слаў га рад скім ра ё не за 
два дні рас ко пак бы лі пад ня-
тыя астан кі 18 бай цоў і зной-
дзе на восем ме даль ё наў. 
Так што не вя до мых ге ро яў 
вай ны ста ла на не каль кі ча-
ла век менш.

Па тры я тызм 
вы хоў ва ец ца 
ў па ля вых умо вах

Па на зі раць за ра бо тай 
по шу ка ві каў і ака заць ім да-
па мо гу па чар зе пры яз джа-
лі са сва і мі вы клад чы ка мі 
на ву чэн цы слаў га рад ска га 
пра фе сій на га лі цэя, а так са-
ма стар ша клас ні кі пер шай 
і дру гой школ Слаў га ра да і 
шко лы з вёс кі Вась ка ві чы.

— Мой пра дзед Ва сіль 
быў ар ты ле рыс там, — з го -
на рам па ве да міў слаў га рад-
скі школь нік Стас АК СЁ НАЎ. 
— І мне ці ка ва да кра нуц ца 
да ва ен най гіс то рыі.

— У Слаў га рад скім ра-
ё не вы хо дзі ла з акру жэн ня 
137-я страл ко вая ды ві зія, 
якая бы ла сфар мі ра ва ная ў 
Гор каў скай воб лас ці, а мая 
ма ці ро дам з Ніж ня га Ноў га-
ра да — бы ло га Гор ка га, — 
ка жа на мес нік ды рэк та ра 

па вы ха ваў чай рабоце

СШ № 2 Слаў га ра да На-

тал ля ПА ХО МА ВА. — Ар-
за ма саў скія по шу ка ві кі не-
ад на ра зо ва пры ма лі ўдзел 
у су мес ных вах тах па мя ці на 
тэ ры то рыі ра ё на. І я ад чу-
ваю, як моц на нас звя за ла 
гэ та зям ля.

Слаў га рад скі по шу ка вік 
Аляк сандр Ха ле еў за ўва-
жае, што па тры я тызм лепш 
за ўсё вы хоў ва ец ца ў па ля-
вых умо вах. Ка лі пад лет кі 
на свае во чы ба чаць не пры-
кры тую ні чым праў ду вай ны, 
якая вы гля дае са зроб ле ных 
по шу ка ві ка мі рас ко паў. Не 
вы клю ча на, што ка гось ці гэ-
та па-са праўд на му за цяг не і 
ён па жа дае стаць ва ен ным 
ар хе о ла гам. А гэ та, лі чы, ужо 
на ўсё жыц цё. Не ка то рыя ў 
да дзе ным ру ху ўдзель ні ча-
юць з дня яго ўтва рэн ня — 
больш за 20 га доў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та аў та ра 

і Свят ла ны БА РЫ СЕН КІ,

Слаў га рад скі ра ён.

Сямнаццаць вярнуліся 
з небыцця...

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Вось яно пе рад на мі, мір нае і ці хае, з ад на го бо ку ад яко га тра са Слаў га рад – 

Доўск — ста рая Вар шаў ка, з дру го га — ра ка Сож. Зу сім ня даў на тут ка ла сі ла ся 

пша ні ца, а за раз тыр чыць ка лю чы ржэў нік. Але ў лі пе ні 1941-га тут быў зу сім 

ін шы пей заж. Ме на ві та ў гэ тым мес цы 25-ы мех кор пус па ві нен быў пры крыць 

пра вы фланг і пры няць фа шысц кі ўдар на ся бе. 21-я ар мія вя ла контр на ступ лен не 

ў ра ё не Ра га чо ва і Жло бі на і 12 лі пе ня ўпер шы ню з па чат ку вай ны вы зва лі ла два 

гэ тыя ра ё ны. Па куль чыр во на ар мей цы стрым лі ва лі фа шыс таў пад Пра пой скам 

(сён няш ні Слаў га рад), 63-і кор пус Ры го ра Пят роў ска га па спра ба ваў ад біць у нем-

цаў Баб руйск. Але апе ра цыя па вы зва лен ні са рва ла ся. За хоп ні кі знач на ўзмац ні лі 

свае па зі цыі — яны пад цяг ва лі ўсё но выя і но выя сі лы. А 14 лі пе ня ма та ры за ва ныя 

ка ло ны Гу дэ ры я на за ха пі лі Пра пойск.

Бай ца пры хо дзіц ца збі раць па «зап част ках».

А што пад на крыў кай?
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