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Азі ра ю чы ся на па дзеі тых ча соў, 

мы ве да ем, што пар ты за ны пра во-

дзі лі шмат апе ра цый па зні шчэн ні 

ня мец кіх гар ні зо наў, пад ры ве стра-

тэ гіч ных ка му ні ка цый, эша ло наў 

во ра га, якія іш лі на фронт. Але не 

менш важ най за да чай быў по шук 

хар ча ван ня. У тым лі ку — і для мір-

ных жы ха роў, якія ха ва лі ся ў ле се 

ад кар ні каў у ся мей ных ла ге рах.

...У той час ляс ныя бай цы і мір-

ныя жы ха ры па ку та ва лі ад не да хо-

пу со лі. А да стаць яе бы ло вель мі 

цяж ка. І гэ та доб ра ра зу ме лі фа-

шыс ты і па лі цаі.

І вось у кан цы жніў ня 1943 го да 

вы клі кае мя не і май го сяб ра-ад на-

вяс коў ца Мі ка лая Чарт ко ва ка ман-

дзір атра да Ры гор Кра вец. У ка-

ман дзір скай зям лян цы за ста лом 

ся дзяць ка ман дзір атра да, на чаль-

нік шта ба Пла тон Астап чук, ка мі сар 

Аляк сандр Ма кей чык і наш ка ман-

дзір уз во да Сум бат Ар зу ма нян.

«Ся дай це, хлоп цы», — па ка заў 

на чаль нік шта ба на дзве ду бо выя 

ка лод кі, якія слу жы лі ім пра ві за ва-

ны мі крэс ла мі.

«Ча му мы вы клі ка лі ме на ві та 

вас? — пра мо віў ён. — Спра ва ў 

тым, што ў нас у атра дзе і ў най блі-

жэй шым ся мей ным ла ге ры амаль 

скон чы ла ся соль. Па ку ту юць і на-

шы бай цы, і мір ныя жы ха ры, асаб-

лі ва дзе ці. Ста но ві шча скла ла ся 

ка та стра фіч нае... На шы раз вед чы-

кі вы свет лі лі, што ў па сёл ку Сос ны, 

там, дзе бы ла гас па дар ка «10 год 

БССР», ка ля вуз ка ка лей кі на ву лі-

цы за ста ла ся ня вы ка ры ста ная ка-

лій ная соль, якую як раз пры вез лі 

на пя рэ дад ні вай ны. Ка неш не, гэ та 

не вый сце, але за няй мен нем леп-

ша га трэ ба зда быць яе».

(Бу даў ніц тва гэ тай вуз ка ка-
лей кі апеў у паэ ме «Над ра кой 
Арэ сай» Ян ка Ку па ла, які пры-
яз джаў у па чат ку 30-х га доў на 
бу доў лю.)

«На пя рэ дад ні мы па сы ла лі пад-

во ду з дву ма на шы мі бай ца мі па 

гэ тую соль, але апе ра цыя не ўда-

ла ся. Бай цы на ша га атра да на вуз-

кай ляс ной да ро зе су тык ну лі ся з 

або зам з нем ца мі і па лі ца я мі. Рас-

па чаў ся хут ка цеч ны бой, адзін наш 

ба ец за гі нуў. Дру гі здо леў ада рвац-

ца ад кар ні каў і прый шоў у атрад. 

Згу бі лі доб ра га ка ня. Але, га лоў-

нае, мы стра ці лі да свед ча на га бай-

ца... Та му мы тут па ду ма лі ра зам 

з кі раў ніц твам атра да і вы ра шы лі 

цал кам змя ніць план па зда бы чы 

со лі, — за ду мен на вы ма віў ка ман-

дзір атра да, уста ю чы з-за ста ла. — 

Ты дзень та му вы вед ка на шай бры-

га ды ра зам з бай ца мі зла дзі ла на 

да ро зе Лю бань — па сё лак Сос ны 

за са ду. Уда ло ся за ха піць штаб ную 

ма шы ну з ахо вай на ма та цык лах. 

Бы лі за хоп ле ны важ ныя да ку мен-

ты. А га лоў нае — мы ўзя лі ў па лон 

важ ную птуш ку, оберш турм фю ра-

ра СС. У яго знай шоў ся ўні каль-

ны да ку мент з гер ба вай пя чат кай, 

пад пі са ны са мім рэйхс фю ра рам 

СС Гім ле рам.

У ім зна чы ла ся на ступ нае: 

«Прад' яў нік гэ та га да ку мен та мае 

пра ва ез дзіць па ўсіх да ро гах рэй-

ха, а так са ма ў за ба ро не ныя і ахоў-

ныя зо ны. У цы віль най фор ме або 

ў ва ен най, з лю бым па са жы рам 

або без яго. А так са ма мае пра ва 

пра вер кі да ку мен таў ва ўсіх асоб, 

у тым лі ку гес та па, СД, па лі цыі бяс-

пе кі, СС, ахоў най па лі цыі. Да дзе-

най асо бе ўсе аба вя за ны аказ ваць 

уся ля кае са дзей ні чан не і да па мо гу 

па яе па тра ба ван ні. Дзей ні чае пры 

на яў нас ці фо та здым ка».

«Я ду маю, хлоп цы, вы зда гад-

ва е це ся, да ча го мы вя дзем гэ тую 

раз мо ву, — пра мо віў Ры гор Кра-

вец, уваж лі ва па гля дзеў шы на мя-

не з Мі ка ла ем. — Па-пер шае, вы 

абод ва з вёс кі Ка му на, а гэ та за 

сем кі ла мет раў ад па сёл ка Сос ны. 

Вы доб ра ве да е це гэ тыя мес цы, у 

тым лі ку і вуз ка ка лей ку, якая ідзе і 

праз ва шу вёс ку. А так са ма ту тэй-

шы лес і па ды хо ды да на се ле ных 

пунк таў. У па сёл ку Сос ны і ў блі-

жэй шай вёс цы Кузь мі чы ха пае нем-

цаў і па лі ца яў, і соль не так прос та 

ўзяць. Ёсць толь кі адзін шанц, і яго 

трэ ба вы ка рыс тоў ваць!»

«Мы ве да ем з ка ман дзі рам, 

што Мі ка лай ня дрэн на раз маў ляе 

па-ня мец ку, — ус ту піў у раз мо ву 

на чаль нік шта ба Пла тон Астап-

чук. — Дык вось, на час апе ра цыі, 

Мі ка лай, та бе да вя дзец ца стаць 

нем цам, оберш турм фю ра рам СС. 

Гэ та вель мі не бяс печ на, але ін ша га 

вый сця ў нас прос та ня ма!»

«На шы пар ты зан скія ўмель цы 

ўкле яць твой фо та зды мак за мест 

ня мец ка га ў па свед чан не. Ду маю, 

да ра ні цы спра вяц ца», — пра га-

ва рыў ка мі сар атра да Аляк сандр 

Ма кей чык.

«А ця пер па пра шу слу хаць мя-

не ўваж лі ва! — пра мо віў ка ман-

дзір. — Заўт ра з ра ні цы ка ман-

дзір уз во да Сум бат Ар зу ма нян з 

раз вед чы ка мі пра вод зяць вас за 

апош няе ба я вое ахоў ван не. Там 

Мі ка лай пе ра апра не цца ў ня мец-

кую фор му оберш турм фю ра ра СС, 

Ва сіль — у фор му стар ша га па лі-

цэй ска га. І да лей пой дзе це са мі. 

Па на шых звест ках, на гэ ты час і ў 

па сёл ку Сос ны, і ў вёс цы Кузь мі чы 

ў асноў ным па лі цаі. Нем цаў ма ла. 

Усё, хлоп цы, трэ ба ра біць хут ка і 

апе ра тыў на, каб нем цы не па спе-

лі пра ве рыць да ку мен ты оберш-

турм фю ра ра больш дас ка на ла. У 

СД і гес та па пра цу юць не пра фа-

ны, а вель мі да свед ча ныя кад ры. 

Ну а пад во ду з ка нём зда бу дзе це 

на мес цы. Бу дзе це дзей ні чаць па 

аб ста ноў цы. Уда чы вам, сын кі, — 

да даў ка ман дзір, аб ня ўшы нас. — 

І яшчэ: у су тыч кі з нем ца мі і па лі-

цая  мі па ста рай це ся не ўсту паць, хі-

ба толь кі ў эк стран ным вы пад ку!»

Як толь кі раз від не ла, мы ўжо 

мы бы лі за апош нім ба я вым ахоў-

ван нем.

«Хут ка пе ра апра на цца!» — за-

га даў на чаль нік вы вед кі Сця пан, 

да ста ю чы з рэ ча ва га мяш ка аку-

рат на вы гла джа ную ня мец кую і 

па лі цэй скую фор му.

Мі ка лай хут ка апра нуў фор му 

оберш турм фю ра ра СС. Сця пан 

па даў яму да ку мен ты, яшчэ раз 

дбай на пра ве рыў іх, пра цяг нуў 

па ра бэ лум з дзвю ма за па сны мі 

абой ма мі, за ма ца ваў на мун дзі ры 

жа лез ны крыж.

Я апра нуў ся ў чор ную па лі цэй скую 

фор му. На гру дзі па ве сіў ня мец кі аў-

та мат MP40. Ка ман дзір уз во да па даў 

мне яшчэ ня мец кую він тоў ку Mauser 

і цяж кі штык-нож да яе.

«Ну, зда ец ца, усё, — пра мо-
віў Сця пан. — І гля дзі це ўваж-
лі ва, каб вас не па зна лі мяс цо-
выя па лі цаі, бо вы ро дам з тых 
мяс цін... На шы хлоп цы бу дуць 
уве ча ры ча каць вас на гэ тай 
да ро зе. Ка лі спы та юць па роль, 
ад ка жа це: «Ле нін град». Па роль 
бу дзе дзей ні чаць тры дні».

Асця рож на, на до світ ку, зай шлі 

мы ў па сё лак з паў ноч на га бо ку. 

Па сту ка лі трой чы ў акно край няй 

ха ты. На пад ва кон ні з ле ва га бо ку ў 

бла кіт ным гарш ку ста яў ста лет нік.

«Усё доб ра, рас лі на на мес цы, 

мож на за хо дзіць», — пра мо віў Мі-

ка лай, па праў ля ю чы эсэ саў скую 

фу раж ку.

Ад чы ніў шы нам дзве ры, ма-

ла дая дзяў чы на па да ла ся на зад, 

не па знаў шы Мі ка лая і мя не. Але 

су па ко і ла ся і за па лі ла свеч ку. Гэ-

та бы ла на ша су вяз ная На стас ся. 

Мі ка лай ко рат ка рас ка заў пра бу-

ду чую апе ра цыю.

«Нем цаў у па сёл ку ня шмат. Яны 

ся дзяць у асноў ным у дзо тах на 

ўскра і не па сёл ка. Ас тат нія ра зам 

з па лі ца я мі зна хо дзяц ца ў бу дын-

ку бы лой баль ні цы. Усе па лі цаі ў 

асноў ным з вёс кі Кузь мі чы, яны не 

па він ны вас па знаць. І яшчэ. Па 

да но се па лі цая сён ня на мо гіл ках 

бу дуць рас стрэль ваць тры сям'і, 

якія ні бы та да па ма га лі пар ты за-

нам. Трэ ба не як іх вы ра та ваць! — 

са сля за мі на ва чах па пра сі ла нас 

На сця. — Гэ та бу дзе а вось май 

ра ні цы».

«Трэ ба тэр мі но ва ду жы конь з 

тры ва лым во зам, — пра мо віў Мі-

ка лай. — І не ад клад на!»

«А вунь праз ву лі цу па лі цай жы-

ве са сва ёй ка хан кай, у яго ду жы 

жа ра бец, і больш за тое, воз на 

гу ма вых ко лах!» — хут ка пра мо ві-

ла дзяў чы на, з на дзе яй гле дзя чы 

на нас.

«Хут ка ідзём да яго, Ва ся!» — 

да ста ю чы па ра бэ лум з ка бу ры, 

пра мо віў Мі ка лай.

...І вось ён, уз вёў шы за твор 

па ра бэ лу ма, гру кае на гой у за-

чы не ныя дзве ры. Сон ны па лі цай 

у тру сах, тры ма ю чы ў ад ной ру цэ 

він тоў ку, ад чы няе за са ўку. За хо-

дзім у ха ту. На лож ку, па да браў шы 

пад ся бе коў дру, ся дзіць ка хан ка, 

спа ло ха на гле дзя чы на ня мец ка га 

афі цэ ра...

«Шнэль, шнэль, хут ка ўста-

ваць! — кры чыць Мі ка лай. — Наў-

кол па сёл ка бан ды ты, а яны пес-

цяц ца ў лож ку. Хут ка за пра гай 

ка ня, па е дзеш з на мі, шнэль, рус 

швайн!» — кры чаў Мі ка лай, пад-

га ня ю чы па лі цая.

Праз 10 хві лін мы ўжо пад'-
яз джа лі да мо гі лак. Там уба чы-
лі страш ную кар ці ну. Па лі цаі 
і не каль кі нем цаў пад сто га-
до вай са сной пі лі га рэл ку, на 
да мат ка ным руч ні ку ля жа ла 
за кус ка. А ка ля дрэ ва ста яў 
ку ля мёт з за праў ле най стуж-
кай, по бач ля жа лі він тоў кі. Тры 
ма ла дыя жан чы ны са сва і мі 
дзець мі ка па лі са бе ма гі лу. Па-
лі цаі, ра го чу чы, пад га ня лі іх...

Мі ка лай да стаў па ра бэ лум і стрэ-

ліў у па вет ра. Па лі цаі, уба чыў шы 

ня мец ка га оберш турм фю ра ра СС, 

ус ко чы лі, па ха па лі зброю, вы цяг-

ну лі ся.

«Што тут ад бы ва ец ца, ад каз-

ваць не ад клад на?!» — крык нуў 

па-ня мец ку Мі ка лай.

«Бу дзем бан ды таў рас стрэль-

ваць», — ад ка заў стар шы па лі-

цай.

«Я не ба чу тут ні я кіх бан ды таў. 

Тут жан чы ны і дзе ці. Усе бан ды-

ты ў ле се, якіх вы ло ві це да гэ-

та га ча су і не мо жа це зла віць... 

Вось га дзі ну та му на нас на па-

ла па да ро зе бан да, мы ледзь 

ад бі лі ся, згу бі лі ахо ву, ма шы ну 

да вя ло ся кі нуць... А вы тут у па-

сёл ку ака па лі ся, за га ра дзі лі ся 

дзо та мі і зай ма е це ся п'ян ствам 

і жан чы на мі, а не ло ві це бан ды-

таў. Вас усіх трэ ба па ве сіць за 

не вы ка нан не за га ду рэйхс фю ра-

ра СС. Усе ма ла дыя і зда ро выя, 

му сяць пра ца ваць на да бро вя лі-

кай Гер ма ніі, бан ды таў па він ны 

зні шчаць. А вы ўсё ро бі це на ад-

ва рот, рас стрэль ва е це дзя цей і 

жан чын, а дак лад ва е це ў Бер лін, 

што зні шча е це пар ты зан. Ка ра-

цей, за раз вы бе ра це рыд лёў кі і 

ла мы і ідзя це са мной. Жан чы ны 

з дзець мі так са ма ідуць з на мі. 

Усю зброю склас ці ў воз. Мо жа, 

вы ўсе пра ва ка та ры, па да сла ныя 

пар ты за на мі. Яшчэ трэ ба з ва мі 

ра за брац ца!» — кры чыць Мі ка-

лай, раз мах ва ю чы піс та ле там і 

пад га ня ю чы па лі ца яў.

Я на ўся кі вы па дак уз вёў за твор 

аў та ма та, пад рых та ваў за па сныя 

раж кі, не пры кмет на ўста віў за па лы 

ў гра на ты.

Праз пят нац цаць хві лін мы ўжо 

бы лі ка ля вуз ка ка лей кі на паў днё-

вым ба ку па сёл ка. Ка ля за кі ну та-

га скла да, ся род вы со кай тра вы 

ба чы ла ся гор ка чыр во на га ўгна-

ен ня.

«Усе ідзём сю ды», — звяр нуў ся 

Мі ка лай да па лі ца яў, тры ма ю чы на 

ба я вым уз вод зе па ра бэ лум.

«Тэр мі но ва ўсё ўгна ен не да 

апош няй пяс чын кі за гру зіць у 

гэ ты воз! Вы ве да е це, лай да кі, 

што бан ды ты ў ля сах вы ка-

рыс тоў ва юць угна ен не за мест 

со лі, а вы ў гэ тым ім да па ма-

га е це. Ужо даў но трэ ба бы ло 

пры браць яго ў склад і вы ста-

віць ахо ву, а вы за мест гэ та га 

зай ма е це ся ра баў ніц твам, 

п'ян ствам і жан чы на мі. Я заўт-

ра аса біс та па зва ню рэйхс-

фю ра ру СС у Бер лін і да ла жу 

яму, чым вы тут зай ма е це ся. 

Да рэ чы, я маю на гэ та поў нае 

пра ва...»

Мі ка лай па да зваў ня мец ка га 

яф рэй та ра, да стаў з кі шэ ні па-

свед чан не, пад пі са нае Гім ле рам, 

і за га даў чы таць услых.

«Я ду маю, ця пер да мя не і май го 

па моч ні ка, які, да рэ чы, сён ня вы-

ра та ваў мя не ад бан ды таў, больш 

ні я кіх пы тан няў не бу дзе?» — пра-

мо віў Мі ка лай, ха ва ю чы па ра бэ лум 

у ка бу ру.

Праз га дзі ну воз быў за гру жа-

ны.

«Усім ра за браць сваю зброю і 

ад праў ляц ца ў па сё лак. Праз тры 

дні я зноў пры еду сю ды. Усе вы 

бу дзе це пра ве ра ны на ад да насць 

Гер ма ніі служ бай СД і гес та па! — 

кры чаў Мі ка лай. — Усе па лон ныя 

пой дуць з на мі на збор ны пункт, а 

за тым бу дуць ад праў ле ны на пра цу 

ў Гер ма нію. Угна ен не ад во зім пад 

на дзей ную ахо ву ў склад».

Чор ны жа ра бец кра нуў з мес-

ца цяж кі воз. Жан чы ны, пад лет кі 

і дзяў чын кі пай шлі з на мі. Праз 

хві лін дзе сяць вы еха лі на да ро гу 

Сос ны — Бу да. Рап там на пыль-

най да ро зе з бо ку вёс кі Бу да па-

ка заў ся ня мец кі гру за вік, поў ны 

ўзбро е ных эсэ саў цаў. Рэз ка за-

тар ма зіў шы, спы ніў ся ка ля нас. 

З ка бі ны вый шаў ня мец кі обер-

лей тэ нант і за па тра ба ваў да ку-

мен ты. З ку за ва на нас па гроз лі-

ва гля дзе лі чор ныя зрэн кі ду лаў 

аў та ма таў.

Мі ка лай па ка заў обер-лей тэ-

нан ту сваё па свед чан не, той толь-

кі ка зыр нуў і па жа даў да ро гі без 

пар ты зан.

Праз дзве га дзі ны, не су-
стрэў шы больш ні ко га на да-
ро зе, не лі ча чы двух п'я ных 
па лі ца яў, якія вез лі звя за нае 
па ра ся, мы ўжо па ва роч ва лі ў 
та кі доў га ча ка ны, род ны, вы-
ра та валь ны лес... Праў да, па-
ра ся Мі ка лай, па ка заў шы сваё 
па свед чан не, кан фіс ка ваў на 
ка рысць Гер ма ніі.

Яшчэ праз га дзі ну мы да еха лі 

да апош ня га ба я во га ахоў ван ня 

на шай пар ты зан скай зо ны. Ужо 

цям не ла. Рап там з гус то га ель ні ку 

па чуў ся го лас ка ман дзі ра раз вед кі 

Сця па на:

«На за ві це ваш па роль».

«Свае. Наш па роль — Ле нін-

град».

«Што за лю дзі з ва мі?» — спы-

таў Сця пан.

«На шы лю дзі, вы ра та ва ныя ад 

рас стрэ лу», — ад ка за лі мы.

«Доб ра. Хут ка пе ра апра на цца 

і сы хо дзім на ба зу!» — пра мо віў 

Сця пан.

...Мі ка лай Чарт коў па-ге рой ску 

за гі нуў во сен ню 1943 го да. Зна-

хо дзя чы ся ў раз вед цы, Мі ка лай і 

яго ба я вы та ва рыш на рва лі ся на 

за са ду ў вёс цы Вя лі кія Ся лю ці-

чы Пет ры каў ска га ра ё на. Сяб ры 

пры ня лі ня роў ны бой. Абод ва бы лі 

цяж ка па ра не ны і за хоп ле ны ў па-

лон. Та ва ры ша Мі ка лая за му чы-

лі на мес цы. Мі ка лая да ста ві лі на 

стан цыю Кап цэ ві чы. Яго пад верг лі 

не ча ла ве чым ка та ван ням. Хлоп ца 

за му чы лі да смер ці, так ад яго ні-

чо га і не да біў шы ся.

Доў га мы ні чо га не ве да лі пра 

яго. Але ўвес ну 1944 го да ўзя лі ў 

па лон нем ца, які пры сут ні чаў пры 

до пы це Мі ка лая. Ён нам усё і рас-

ка заў пра апош нія хвіліны жыц ця 

ге роя...

«...ЗДА БЫЦЬ СОЛЬ ЛЮ БОЙ ЦА НОЙ!»
ГІС ТО РЫЯ АД НОЙ ПАР ТЫ ЗАН СКАЙ СПЕЦ АПЕ РА ЦЫІ

Гэ ты апо вед да слаў нам у рэ дак цыю наш даў ні чы тач з Вя лі-

кай Бе рас та ві цы Мі ха іл Мас каль чук. Ён за пі са ны са слоў яго 

баць кі, Ва сі ля Мас каль чу ка, які ва я ваў у атра дзе 130-й Пет ры-

каў скай пар ты зан скай бры га ды. Дзей ні ча ла яна на тэ ры то рыі 

та га час най Па лес кай воб лас ці, якая ўклю ча ла ў ся бе част ку 

су час ных Мін шчы ны і Го мель шчы ны.
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