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ПРА ГАС ПА ДА РА 
ПА ВЕ ДА МIЦЬ 
МЕ ДАЛЬ ЁН. 
АЛЕ НЕ ЗАЎЖ ДЫ

— У на шай кра i не па ля выя 

по шу ка выя ра бо ты, якiя звя-

за ны з рас коп ка мi па ха ван няў 

вай скоў цаў i ах вяр вой наў, мо-

жа пра во дзiць толь кi аса бо вы 

склад 52-га асоб на га спе цы я-

лi за ва на га по шу ка ва га ба таль-

ё на, — за ўва жыў Сяр гей Ва ра-

но вiч. — Пры ўзгад нен нi з на-

шым упраў лен нем удзель нi чаць 

у гэ тай спра ве мо гуць так са ма 

чле ны гра мад скiх аб' яд нан няў i 

звы чай ныя гра ма дзя не.

За мi ну лае дзе ся цi год дзе на-

шы ва ен ныя по шу ка вi кi знай шлi 

i пе рад алi для пе ра па ха ван ня 

мяс цо вым ор га нам ула ды па-

рэшт кi больш чым 16 ты сяч вай-

скоў цаў Чыр во най Ар мii, якiя за-

гi ну лi пад час Вя лi кай Ай чын най 

вай ны. Гэ тая лiч ба су па стаў ная з 

на сель нiц твам не са ма га ма ло га 

ра ён на га цэнт ра. Пры гэ тым ле-

тась з зям лi бы лi пад ня ты астан-

кi 640 ва я роў. Але гэ тым за да ча 

по шу ка вi каў не аб мя жоў ва ец ца. 

Пас ля пад няц ця астан каў трэ ба 

вы свет лiць, ка му яны на ле жаць. 

А вось гэ та спра ва ўжо больш 

скла да ная.

З агу ча ных вы шэй лiч баў мы 

змаг лi iдэн ты фi ка ваць 1263 за гi-

ну лых за мi ну лыя дзе сяць га доў, 

у тым лi ку ле тась — 122. Агуль-

ная лiч ба на па ра дак мен шая з 

аб' ек тыў ных пры чын. На тое, як 

за ха ва лi ся астан кi, якiя-не будзь 

прад ме ты, зброя i вай ско вая 

аму нi цыя, больш за ўсё ўплы-

вае час. Усё-та кi з ча су апош нiх 

ба ёў на тэ ры то рыi Бе ла ру сi хут-

ка мi не 76 га доў. Сваё ўздзе ян-

не аказ ва юць i глы бi ня, на якой 

зной дзе ны астан кi, і стан гле бы, 

і на яў насць грун то вых во даў... 

Што да аса бiс тых апа зна валь-

ных зна каў ва ен на слу жа чых, то 

вель мi важ на, каб веч ка фу та ра-

ла, у якiм за хоў ваў ся ме даль ён, 

бы ло вель мi доб ра за кру ча на. 

Гэ та спры яе та му, каб па пя ро-

вы ўкла дыш не са тлеў i не згнiў 

пад уз дзе ян нем раз на стай ных 

пры род ных з'яў. Ну i, на ту раль-

на, не ма ла важ на тое, на коль кi 

ахай на сам па пя ро вы ўкла дыш 

быў скру ча ны i па кла дзе ны ў 

ме та лiч ную скрын ку.

На прык лад, на мес цы па ха-

ван ня астан каў са вец кiх ва ен-

на па лон ных у бы лым шта ла гу 

№ 352 у ста лiч най Ма сю коў-

шчы не бы лi зной дзе ны во сем 

ме даль ё наў. Два ўкла ды шы 

ўда ло ся вы цяг нуць амаль без 

стра ты тэкс ту. А вось трэ цi, на 

жаль, за ха ваў ся толь кi фраг-

мен тар на. Та му звест кi з яго 

пра чы таць па куль не ўда ло ся. 

Але мы не тра цiм над зеi, што ў 

нас у рэш це рэшт атры ма ец ца 

раз га даць гэ тую та ям нi цу.

Але год ад го ду та кiх зна хо-

дак, якiя да зва ля юць вы свет лiць 

звест кi, ста но вiц ца ўсё ме ней. За 

апош нюю чвэрць ста год дзя бы ло 

зной дзе на ўся го 76 уз на га род — 

ме да лёў i ор дэ наў. Пры чым ле-

тась — шэсць. Гэ та бы лi па тры 

ме да лi «За ад ва гу» i «За ба я выя 

за слу гi». Па iх ну ма рах i ўда ло ся 

вы свет лiць, ка му яны на ле жа лi. 

А вось ме даль ён — не га ран тыя 

стап ра цэнт най iдэн ты фi ка цыi. 

Ча мусь цi ўкла ды шы зна хо дзяц ца 

толь кi ў тра цi не з 868 та кiх зна хо-

дак. Ды i iх не заў сё ды ўда ец ца 

пра чы таць. На прык лад, ле тась 

25 ме даль ё наў вяр ну лi з не быц-

ця iм ёны ўся го вась мi ча ла век. 

Хто яшчэ 17 — мы мо жам толь кi 

зда гад вац ца... Рэд ка, але ўда ец-

ца ад шу каць пад пi са ныя прад ме-

ты — ка цял кi, лыж кi, гра бян цы. 

Але для нас, по шу ка вi каў, важ на 

на ват ад но вер ну тае iмя. I нам 

вель мi важ на, што хай на ват праз 

столь кi га доў, але сва я кi да вед ва-

юц ца пра лёс сва iх блiз кiх...

77 ГА ДОЎ 
НЕ ВЯ ДО МАС ЦI

По шук сва я коў — гэ та пра цэс 

у кож ным ра зе ўнi каль ны. Мо жа 

прай сцi не каль кi ме ся цаў, ка лi 

ўдас ца вы свет лiць, дзе жы вуць 

род ныя i блiз кiя за гi ну ла га во i на. 

Але зда ра ец ца i так, што ад ка-

заць на гэ тае пы тан не ўда ец ца 

лi та раль на на на ступ ны дзень.

У кра са вi ку 2018 го да блi зу 

вёс кi Ха мi чы Ра га чоў ска га ра ё-

на бы лi зной дзе ны астан кi сал-

да та Чыр во най Ар мii. Вы свет-

лiць яго асо бу ўда ло ся вель мi 

лёг ка — пры ня бож чы ку быў на-

глу ха за кры ты ме даль ён, у якiм 

за ха ваў ся ўкла дыш. Ён на ле жаў 

21-га до ва му ка ман дзi ру ад дзя-

лен ня сяр жан ту Iва ну Ля му но ву. 

Слу жыў ён у 61-й страл ко вай 

ды вi зii, якая тра пi ла ў акру жэн-

не ў жнiў нi 1941 го да на паў днё-

вы ўсход ад Жло бi на. Вый сцi 

з яго ўда ло ся толь кi асоб ным 

гру пам.

Звест кi пра сва я коў бы лi ўста-

ноў ле ны праз су ткi, — ус па мi нае 

Сяр гей Ва ра но вiч. — Iван Ля-

му ноў на ра дзiў ся ў вёс цы За бя-

рэз нiк Ха роў ска га ра ё на Ва ла-

год скай воб лас цi. Яго сяст ра — 

Лi за ве та Пра коп' еў на — жы ла 

ў па сёл ку Ха роўск. Па рэшт кi 

вай скоў ца бы лi пе ра да дзе ны ў 

Ра сiю i ўра чыс та па ха ва ны на 

мо гiл ках ся ла Мi хай лаў скае — 

гэ та цэнтр ад най мен на га сель-

ска га па се лi шча, у склад яко га 

ўва хо дзiў За бя рэз нiк. Дзея слоў 

тут ужы ты ў мi ну лым ча се не па-

мыл ко ва — яшчэ па вы нi ках пе-

ра пi су 2002 го да ў гэ тай вёс цы 

не бы ло нi вод на га па ста ян на га 

на сель нi ка.

Трэ ба за зна чыць, што на-

ша ўпраў лен не i ка ман да ван не 

52-га по шу ка ва га ба таль ё на 

вось ужо 16 га доў уза е ма дзей-

нi ча юць з прад стаў нiц твам 

На род на га са ю за Гер ма нii па 

до гля дзе за ва ен ны мi ма гi ла мi 

ў на шай кра i не. Мы пры трым-

лi ва ем ся Жэ неў скiх кан вен цый 

1949 го да i да паў нен няў да iх, i 

та му пра во дзiц ца па сту по вая 

ла ка лi за цыя па ха ван ня ня мец-

кiх сал дат. Астан кi тых, хто слу-

жыў у вер мах це, пе ра но сяц ца 

на двое збор ных ва ен ных мо гi-

лак. Усё гэ та — за кошт ня мец-

ка га бо ку.

Што да Ра сii, то наш 52-i по-

шу ка вы ба таль ён су пра цоў нi чае 

з ана ла гiч най струк ту рай ва 

Уз бро е ных Сi лах на шай ус ход-

няй су сед кi — 90-м по шу ка вым 

ба таль ё нам. Што год су пра цоў-

нiц тва толь кi ўма цоў ва ец ца. 

А з 2015 го да пра вод зяц ца су-

мес ныя па ля выя по шу ка выя 

ра бо ты. На прык лад, ле тась пад 

Вi цеб скам бы лi зной дзе ны i пе-

ра па ха ва ны астан кi двух вай-

скоў цаў Чыр во най Ар мii, за гi ну-

лых у 1943 го дзе.

— На ша зям ля з ча соў вай-

ны ха вае шмат зброi. У па-

чат ку гэ та га го да на чаль нiк 

iн жы нер ных вой скаў Уз бро-

е ных Сiл — на чаль нiк упраў-

лен ня iн жы нер ных вой скаў 

Ге не раль на га шта ба УС пал-

коў нiк Анд рэй Ку ра коў ка заў, 

што ле тась Уз бро е ныя Сi лы 

знi шчы лi ка ля 11 ты сяч вы бу-

хо ва не бяс печ ных прад ме таў. 

Як час та на шым по шу ка вi кам 

трапляюц ца та кiя не бяс печ-

ныя зна ход кi?

— За апош нiя двац цаць 

пяць га доў во i ны 52-га ба таль ё-

 на знай шлi ка ля дзевяці ты сяч 

мiн, бом баў i гра нат. Пры чым 

толь кi ле тась iх коль касць зу сiм 

кры ху не да цяг ну ла да ты ся чы. 

Абяс шкодж ван нем та кiх зна хо-

дак зай ма юц ца спе цы яль ныя 

гру пы раз мi нi ра ван ня. А вось 

зброя зна хо дзiц ца ку ды ра дзей. 

З 1995 го да бы ло вы яў ле на i 

пе ра да дзе на ор га нам Мi нiс-

тэр ства ўнут ра ных спраў уся го 

242 адзiн кi страл ко вай зброi 

i 138 фраг мен таў, а так са ма 

больш за 37 ты сяч па тро наў 

роз на га ка лiб ру.

ПАР ТАЛ ПА МЯ ЦI
— Як пра хо дзiць ра бо та 

з ар хi ва мi?

— Так, да сле да ван не iн фар-

ма цый ных кры нiц, у лiк якiх ува-

хо дзяць ар хiў ныя ма тэ ры я лы, — 

гэ та не ад' ем ная част ка на шай 

ра бо ты. Су пра цоў нi кi на ша га 

ўпраў лен ня i прад стаў нi кi 52-га 

ба таль ё на па ста ян на пра цу-

юць з да ку мен та мi, якiя зна хо-

дзяц ца ў На цы я наль ным ар хi ве 

Бе ла ру сi, а так са ма ў аб лас ных 

i за наль ных. Iн шая спра ва, што 

з аб' ек тыў ных пры чын асноў ная 

ма са не аб ход ных да ку мен таў фi-

зiч на зна хо дзiц ца ў Ра сii. Апош нi 

раз мы пра ца ва лi там грун тоў на 

ў 2007 го дзе. Але цяпер у гэ-

тым пра мой не аб ход нас цi i ня ма 

дзя ку ю чы раз вiц цю iн тэр нэ ту. 

Цэнт раль ны ар хiў Мi нiс тэр ства 

аба ро ны Ра сiй скай Фе дэ ра цыi 

раз мяс цiў сай ты аб агуль не ных 

бан каў да ных. Гэ та «Ме ма ры-

ял», «Подз вiг на ро да», «Па мяць 

на ро да». Быў на ват ство ра ны 

ад мыс ло вы iн фар ма цый ны пар-

тал, пры све ча ны па мя цi за гi ну-

лых пад час Пер шай су свет най 

вай ны. У воль ны до ступ бы лi 

вы кла дзе ны ар хiў ныя да ку мен-

ты. Мы ак тыў на iмi ка рыс та ем ся 

для та го, каб удак лад нiць iн фар-

ма цыю аб мер ка ва ных ня ўлi ча-

ных во iн скiх па ха ван нях у на шай 

кра i не i лё сах за гi ну лых.

— Атрым лi ва ец ца, што iм ё-

ны вяр та юц ца на ват больш 

чым праз ста год дзе...

— Так, нам уда ло ся вы свет-

лiць iм ёны двух сал дат Рус-

кай iм пе ра тар скай ар мii, якiя 

за гi ну лi на на шых зем лях у 

1916 го дзе. Пад час по шу ка вых 

ра бот блi зу вёс кi Мань ка вi чы 

зной дзе ны па рэшт кi 78 во i-

наў. Ключ да iдэн ты фi ка цыi 

да лi дзве гiль зы з за пiс ка мi. 

Мiж iн шым, на той час iм бы ло 

102 га ды. Нам уда ло ся вы свет-

лiць, што яны на ле жа лi ра да во-

му Г. Зай ца ву, якi на ра дзiў ся ў 

Вяц кай гу бер нi, i унтэр-афi цэ-

ру Ф. Баль ша ко ву, ура джэн цу 

Цвяр ской гу бер нi. Дзя ку ю чы 

да ку мен там Ра сiй ска га дзяр-

жаў на га ва ен на-гiс та рыч на га 

ар хi ва мы вы свет лi лi асо бу 

яшчэ ад на го за гi ну ла га сал да-

та. Гэ та быў вы ха дзец з Кур-

скай гу бер нi, ра да вы Г. Па ля-

коў. А звест кi на iн фар ма цый-

ным пар та ле «Па мя цi ге ро яў 

Вя лi кай вай ны 1914—1918 

га доў» рас кры лi асо бы яшчэ 

34 за гi ну лых. Агу лам жа за чвэрць 

ста год дзя по шу ка вi кi знай шлi 

астан кi звыш 4 ты сяч сал дат Рус-

кай iм пе ра тар скай ар мii.

Больш за тое, да гэ туль су-

стра ка юц ца зна ход кi з ча соў 

яшчэ даў ней шай вай ны — 

1812 го да. Вай скоў цы знай шлi 

па рэшт кi 45 сал дат Рус кай ар-

мii i 442 — на па ле о наў скай. Там 

жа з зям лi пад ня лi i фраг мен ты 

аму нi цыi, гу зi кi, яд ры ад гар мат. 

А ад ной чы пры да сле да ван нi па-

ха ван ня бы ла зной дзе на на ват 

за ла тая ма не та на мi на лам у 

адзiн фрыд рыхс дор, ад ча ка не-

ная ў 1777 го дзе.

— Як вы зна ча ец ца мес ца 

бу ду чых рас ко пак? З ча го па-

чы на ец ца по шук?

— У мi ну лыя га ды асноў най 

кры нi цай ве даў бы лi вi да воч цы 

ва ен ных па дзей. Вось толь кi 

сён ня ўсiм з iх ужо да лё ка за 80. 

I год ад го ду iх, на жаль, ста но-

вiц ца ме ней з на ту раль ных пры-

чын. Але ня рэд ка iн фар ма цыя 

пра мес цы, дзе бы лi па ха ва ны 

чыр во на ар мей цы аль бо за бi ты 

мiр ныя жы ха ры, пе рад аец ца з 

па ка лен ня ў па ка лен не. Та му 

ка лi вы ва ло да е це та кi мi звест-

ка мi, то звяр нi це ся ў ва ен ны ка-

мi са ры ят або рай вы кан кам. Там 

трэ ба бу дзе за поў нiць спе цы яль-

ны iн фар ма цый ны лiст. Пас ля 

ўдак лад нен ня да ку мент трап ляе 

ў 52-i асоб ны спе цы я лi за ва ны 

по шу ка вы ба таль ён. Па вы нi ках 

да сла ных лiс тоў з роз ных рэ гi ё-

наў Бе ла ру сi i скла да ец ца план 

ра бо ты на по шу ка вы пе ры яд. 

Ён доў жыц ца з ся рэ дзi ны кра са-

вi ка да каст рыч нi ка. Пры гэ тым 

перш чым па чы наць рас коп кi, 

по шу ка вi кi му сяць атры маць да-

звол ад мяс цо вых рас па рад чых 

i вы ка наў чых ор га наў.

...Заў сё ды цяж ка ўспа мi наць 

пра вя дзен не рас ко пак на па ха-

ван нях са вец кiх ва ен на па лон-

ных, якiя за гi ну лi ў ня мец кiх 

ла ге рах. Нель га за быць за поў-

не ныя астан ка мi тран шэi i ямы. 

А вось з асоб ных зна хо дак, 

акра мя гiль заў ча соў Пер шай 

су свет най вай ны, за пом нi лi ся 

зной дзе ныя ўзна га ро ды, па ну-

ма рах якiх i бы лi ўста ноў ле ны 

звест кi аб iх ула даль нi ках. На-

прык лад, у Ка лiн ка вiц кiм ра ё не 

быў зной дзе ны ор дэн Аляк санд-

ра Не ўска га ра зам з астан ка мi 

дзядзь кi Ге роя Са вец ка га Са-

ю за, кас ма на ўта i лёт чы ка-вы-

пра ба валь нi ка Аляк санд ра Вiк-

та рэн кi. А ў Баб руй ску сем га доў 

та му бы ла зной дзе на яшчэ ад на 

вы со кая ўзна га ро да — ор дэн 

Чыр во на га Сця га.

МемарыялМемарыял

ЯК ВЯР ТА ЮЦ ЦА IМ ЁНЫ
Дзя ку ю чы бе ла рус кiм ва ен ным по шу ка вi кам

Ва ен ныя 
су праць 

ка ра на вi ру са
У кан цы мi ну ла га 

тыд ня звод ны ба таль ён 

ра ды я цый най, хi мiч най 

i бiя ла гiч най аба ро ны 

пра во дзiў дэз ын фек цыю 

на тэ ры то рыi ААТ 

«Бе лАЗ», што ў Жо дзi не. 

Пра гэ та па ве да мi лi 

ў прэс-служ бе ва ен на га 

ве дам ства.

Вай скоў цы апра ца ва лi тэ ры-

то рыю прад пры ем ства, а так-

са ма ўнут ра ныя па мяш кан нi i 

вы твор чыя цэ хi. У сва ёй ра бо це 

яны вы ка рыс тоў ва юць уз бран не 

i срод кi ра ды я цый най, хi мiч най 

i бiя ла гiч най аба ро ны. У iх лiк 

ува хо дзяць па ра ге не ра та ры i 

апа ра ты вы со ка га цiс ку.

— Ба таль ён вы ка наў дэз ын-

фек цый ныя ра бо ты на пло шчы 

больш чым у 740 ты сяч квад рат-

ных мет раў, — па ве да мi лi ў Мi нiс-

тэр стве аба ро ны. — Iх скла да юць 

аб' ек ты ўста ноў ахо вы зда роўя, 

аду ка цыi, пра цы i са цы яль най 

аба ро ны, а так са ма Мi нiс тэр ства 

ўнут ра ных спраў i, ка неш не ж, 

Уз бро е ных Сiл. Праз апра цоў ку 

прай шлi так са ма 317 аў та ма бi ляў 

хут кай ме ды цын скай да па мо гi.

Вы со кае 
май стэр ства

На па лi го не Лос вi да 

ў Вi цеб скiм ра ё не больш 

за сто вай скоў цаў бу дуць 

зма гац ца за пра ва 

на сiць на груд ны знак 

«Доб лесць i май стэр ства», 

па ве дам ляе Мi нiс тэр ства 

аба ро ны Бе ла ру сi.

Ка ля сот нi ва ен на слу жа чых 

ча ка юць сем эта паў скла да-

ных ква лi фi ка цый ных вы пра-

ба ван няў. Ся род iх — нар ма-

ты вы па па вет ра на-дэ сант най 

пад рых тоў цы i тэс цi ра ван не па 

прад ме тах ба я вой i спе цы яль-

най пад рых тоў кi. За пля чы ма 

iх — так са ма i трэ нi роў кi пе рад 

скач ка мi.

Так са ма ся род удзель нi каў 

ёсць i жан чы ны. Але пры муць 

удзел у спа бор нiц твах яны ўся го 

толь кi трэ цi раз за ўвесь час.

Ця пер, ка лi пас ля вай ны мi ну ла столь кi 

га доў, каш тоў насць апо ве ду яе жы вых 

све дак толь кi па вы ша ец ца. Свае ўспа мi-

ны ў рэ дак цыю да слаў мiн ча нiн Ге ор гiй 

АР ЛОЎ. Ён на ра дзiў ся ў 1924 го дзе на 

Ба ры саў шчы не. Пад час вай ны пар ты-

за нiў. У мiр ны час, ужо ў 1951-м, скон-

чыў Бе ла рус кi по лi тэх нiч ны iн сты тут, 

пас ля ча го шчы ра ваў на нi ве сель скай 

гас па дар кi. Кан ды дат тэх нiч ных на вук. 

Па кар' ер най лес вi цы дай шоў да па са-

ды пер ша га на мес нi ка ды рэк та ра Усе-

 са юз на га на ву ко ва-да след ча га i тэх на ла-

гiч на га iн сты ту та ме ха нi за цыi сель скай 

гас па дар кi, быў да цэн там Бе ла рус ка га 

iн сты ту та ме ха нi за цыi сель скай гас па-

дар кi. Аў тар 60 на ву ко вых прац, мае 

пяць па свед чан няў на вы на ход нiц твы.

Апо вед Ге ор гiя Ар ло ва пра пар ты зан скiя 

апе ра цыi з пер шых вус наў мы i пра па ну ем 

сён ня.

* * *

14 чэр ве ня 1941 го да ад быў ся наш вы пуск-

ны ве чар у ся рэд няй шко ле № 1 го ра да Ба-

ры са ва. Зда ва ла ся б, атэс тат ста лас цi ця пер 

у кi шэ нi i з iм ад кры ты ўсе шля хi да цi ка ва га 

жыц ця i да лей шай ву чо бы. Ма рам, ад нак, не 

на ка на ва на бы ло спраў дзiц ца. Праз ты дзень 

па ча ла ся Вя лi кая Ай чын ная.

Яшчэ пе рад вай ной мы ве да лi, што фа-

шызм наш лю ты во раг. Пер шыя ме ся цы аку-

па цыi на шых га ра доў i вё сак па цвер дзi лi гэ-

та. Па ча лi ся арыш ты i рас стрэ лы. У ла ге рах 

ва ен на па лон ных сот ня мi i ты ся ча мi ма ры лi 

га лод най смер цю, ку ды лю дзей гна лi ка ло на мi 

i за бi ва лi тых, хто фi зiч на не быў у ста не iс цi. 

Мо ладзь гна лi ў Гер ма нiю на ка тарж ныя ра-

бо ты на за во дах i ва ен ных бу доў лях, дзе яны 

па мi ра лi ад го ла ду i хва роб. За мест па мер лых 

пры во зi лi iн шую пар тыю. Сце ны да моў i па бу-

доў стра ка це лi аб' ява мi з па гро зай рас стрэ лу 

пры не пад па рад ка ван нi ўла дам «но ва га па-

рад ку», за ха ван не бы лых чыр во на ар мей цаў 

i ка ман дзi раў, пра слу хоў ван не ра дыё...

У та кiх умо вах дзей нi чаў наш пар ты зан скi 

атрад iмя Фрун зэ ў Ба ры саў скiм, Ха ло пе нiц кiм, 

Круп скiм, Бя гомль скiм ра ё нах. Ад но сiў ся ён да 

бры га ды iмя Кi ра ва.

На ша сям'я сыш ла ту ды ў ад ну з лет нiх на чэй 

1943 го да з вёс кi Не ма нi ца, што мес цiц ца за сем 

кi ла мет раў ад Ба ры са ва. Агу лам нас бы ло ка ля 

двац ца цi сем' яў — мы, Ар ло вы, Ясю кi, Ляў дан-

скiя, Клiм ко вi чы, Хо ра вы, Буй ло, Бя ган скiя, Па-

ля ко вы, Се ра фi мо вi чы... На жаль, праз столь кi 

га доў ужо не па мя таю ўсе проз вi шчы. Сыш лi 

мы, кi нуў шы ха ты, увесь скарб, жы вё лу. Па кла-

лi толь кi на ва зы са мае не аб ход нае i... пай шлi 

ў цем ру, у смя рот ную не бяс пе ку. Мы па кi да лi 

вёс ку з вя лi кай ры зы кай быць схоп ле ны мi ўжо 

на гэ тым эта пе, бо, акра мя па лi цэй ска га гар нi-

зо на, сю ды прый шла ня мец кая часць з фрон ту. 

Та му пра бi ра лi ся ўна чы ага ро да мi.

У най блi жэй шым ле се нас су стрэў ка мi сар 

атра да Iг нат Пан ке вiч з гру пай пар ты за наў, 

якiя ве да лi да ро гу ў атрад па кант ра лю е май 

нем ца мi тэ ры то рыi. Цяж кi шлях за няў аж но 

трое су так. Iш лi мы на ча мi па ле се, без да ра жы, 

увесь час ры зы ку ю чы па тра пiць на ва ро жыя за-

са ды, абы хо дзя чы гар нi зо ны. Ад сто мы па да лi 

жан чы ны, дзе цi, ко нi. Але ней кiм цу дам усё ж 

атры ма ла ся вы вез цi з па лi цэй ска га гар нi зо на 

ў вёс цы амаль усю зброю i бо еп ры па сы. Пас ля 

трох су так да ро гi, зня сi ле ныя, мы пры бы лi на 

ба зу атра да. Мес цi ла ся яна на ад ным з аст ра-

воў ся род ба лот ка ля во зе ра Па лiк i фак тыч на 

ўяў ля ла са бой гру пу зям ля нак.

Та кiм чы нам, мы прый шлi ў атрад не з пус-

ты мi ру ка мi. I пар ты за ны ме лi ў зброi вель мi 

вя лi кую па трэ бу. З нас, не ма нiц кiх, быў утво-

ра ны асоб ны трэ цi ўзвод атра да. Яшчэ два 

бы лi ство ра ны з уце ка чоў з ня мец ка га па ло ну 

ар мей цаў i з дэ сант нi каў.

Не ўза ба ве мы вый шлi ў зна ё мыя род ныя 

мяс цi ны на пер шае ба я вое за дан не. На ша шы 

Мiнск — Маск ва за ме сяц за сад ных ба ёў i рап-

тоў ных на па даў пры да па мо зе су праць тан ка вых 

гра нат i пры пад трым цы аг нём з вiн то вак i ку ля-

мё таў бы ло знi шча на 27 ня мец кiх аў та ма шын. 

Я ўва хо дзiў у ды вер сiй ную гру пу, якая скла да ла-

ся з шас цi ча ла век. На ба ло цiс тым участ ку ша шы 

Мiнск — Маск ва за пяць кi ла мет раў ад Ба ры са ва 

быў уза рва ны мост-тру ба. Аб' ез ды мы за га дзя 

за мi нi ра ва лi. Ня мец кiя ма шы ны на кi ра ва лi ся ту-

ды i... па да рва лi ся на мi нах. Рух на не каль кi нач-

ных га дзiн быў са рва ны на са май важ най для 

пра цiў нi ка транс парт най ар тэ рыi да фрон ту.

Пад час гэ та га ж вы ха ду атра да на ба я-

выя дзе ян нi ў на ва кол лi пад Ба ры са вам мы 

з сяб рам па шко ле атры ма лi тол i ўзры валь-

нiк, тут жа ў ле се змай стра ва лi са ма роб ную 

мi ну, пай шлi па зна ё мых са школь ных га доў 

да рож ках на за дан не. Уста на вi лi на грун то вай 

да ро зе мi ну, на якой кры ху пас ля па да рва ла ся 

ня мец кая аў та ма шы на з сал да та мi. Ха ва ю чы ся 

ад па тру лёў, вы ра за лi вя лi кi ка ва лак на зем-

на га тэ ле фон на га дро ту, у не каль кiх мес цах 

ад ка па лi i пе ра рэ за лi шмат жыль ны пад зем ны 

ка бель. Пас ля ака за ла ся, што тым са мым мы 

на не каль кi га дзiн пе ра пы нi лi су вязь стаў кi Гiт-

ле ра з Цэнт раль ным фрон там. Пас ля вяр тан ня 

атра да на ба зу нам бы ла аб' яў ле на па дзя ка з 

да лей шым прад стаў лен нем да ўра да вай уз-

на га ро ды.

Мы зры ва лi ра бо ту ня мец кай аку па цый най 

ад мi нiст ра цыi, вя лi баi з кар нi ка мi, якiя спра ба-

ва лi пра рвац ца ў пар ты зан скую зо ну, раз гра-

мi лi два па лi цэй скiя гар нi зо ны, вя лi раз вед ку з 

пе ра да чай звес так па ра цыi за лi нiю фрон ту. 

Дзя ку ю чы iс на ван ню пар ты зан скiх зон доў гi 

час з мно гiх вё сак нем цы не маг лi ад пра вiць у 

Гер ма нiю на пры му со выя ра бо ты цi ў канц ла гер 

нi вод на га ча ла ве ка.

...12 кра са вi ка 1944 го да наш атрад ра зам з 

iн шы мi пад раз дзя лен ня мi бры га ды пра вёў па с-

пя хо вы бой з нем ца мi ка ля вёс кi Ся лец. Бры-

га дай бы ло знi шча на ка ля 100 гiт ле раў цаў. На 

на шым участ ку раз га рэў ся са мы жорст кi блiз кi 

бой. Я ўдзель нi чаў у iм у якас цi ку ля мёт чы ка. 

Ня мец кая ку ля за ча пi ла мя не.

Уво гу ле, да ле та 1944 го да ў ня мец кiм ты ле 

ў Бе ла ру сi дзей нi ча ла ўжо шмат ты сяч ная пар-

ты зан ская ар мiя. Яна ства ра ла па ста ян ную вя-

лi кую па гро зу ўда ру па ня мец кай лi нii аба ро ны 

«зза ду». Ня мец кае ка ман да ван не пе ра кi ну ла 

на ба раць бу з пар ты за на мi не каль кi ды вi зiй. 

Во раг быў уз бро е ны моц на, i та му мы з ба я мi 

ады хо дзi лi да во зе ра Па лiк. У бла кад ных ба ях 

у ба ло тах скон чы лi ся бо еп ры па сы, не бы ло 

хар ча ван ня, ме ды ка мен таў.

Ра бiць нi чо га iн ша га не за ста ва ла ся, i на ша 

бры га да вы ра шы ла iс цi на пра рыў. Але ра дыст 

зла вiў у эфi ры вест ку пра тое, што па ча ла ся 

апе ра цыя «Баг ра цi ён». Мы вый шлi да да ро гi 

Ха ло пе нi чы—Бя гомль, каб ата ка ваць ня мец-

кiя час цi. Але за мест чар го ва га бою ад бы ла ся 

су стрэ ча з пе ра да вы мi тан ка вы мi час ця мi Чыр-

во най Ар мii. Яны сва бод на прай шлi па на шай 

пар ты зан скай зо не, каб акру жыць нем цаў пад 

Мiнск ам — пар ты за ны не да лi фа шыс там па-

бу да ваць ума ца ван нi. Бы ло гэ та 28 чэр ве ня 

1944 го да.

Ра зам са мной ва я ваў i баць ка, Ва сiль Нi чы-

па ра вiч Ар лоў. Ка ман дзiр атра да Мi ка лай Кур-

се вiч ў аса бiс тым лiс це па ўлi ку пар ты зан скiх 

кад раў за пi саў: «Зна хо дзя чы ся ў пар ты зан скiм 

атра дзе, та ва рыш Ар лоў В. М. да да ру ча ных 

за дан няў ста вiў ся доб ра сум лен на. Удзель нi чаў 

у ба ях атра да ў Ба ры саў скiм ра ё не на ма гiст-

ра лi Маск ва — Мiнск у каст рыч нi ку 1943 го-

да. А так са ма ў лю тым 1944 го да ўдзель нi чаў 

i вы зна чыў ся ў ба ях су праць кар най экс пе ды цыi 

пад вёс ка мi Жар тай i Ма ке еў шчы на. Ад да ны 

спра ве вы зва лен ня Ра дзi мы ад ня мец кiх аку-

пан таў».

Баць ка ў дзень су стрэ чы з час ця мi Чыр во-

най Ар мii зна хо дзiў ся не ў атра дзе. Ён на кi ра-

ваў дак лад ную ка ман дзi ру з пар ты за нам, якi 

вяр таў ся ў атрад, i пай шоў ра зам з на шы мi 

сал да та мi бiць во ра га да лей. У ча сы Гра ма-

дзян скай вай ны ён быў ар ты ле рыс там, до свед 

тых ча соў спат рэ бiў ся i праз чвэрць ста год-

дзя. Толь кi ця пер ён ужо ад бi ваў ата кi тан каў. 

У ад ным з лiс тоў-тры кут нi каў баць ка з фрон ту 

пi саў: «Ля жу на дне ако па. Ар ты ле рый скi на-

лёт. Атра саю з лiс та пя сок i зям лю ад раз ры ву 

сна ра даў i пi шу». Чы та лi мы гэ ты лiст, i ру кi 

дры жа лi — а цi не на крыў пры чар го вым арт-

на лё це ней кi сна рад акоп з баць кам. Трой чы 

ён быў па ра не ны, у тым лi ку цяж ка — пад час 

штур му Кё нiгс бер га.

Ра зам з усi мi пе ра мож ца мi вяр нуў ся да лю бi-

май жон кi i дзя цей. На гру па вым здым ку баць-

ка ў пi лот цы ў дру гiм шэ ра гу. По бач — ма ма 

i сяст ра. Мой брат Са ша пе рад вай ной зна хо-

дзiў ся на ля чэн нi ў са на то рыi ў Еў па то рыi, што 

мес цiц ца ў Кры ме. Мо рам, а по тым пеш шу праз 

Каў каз скiя го ры пад лет каў пе ра пра вi лi да лей 

ад ба я вых дзе ян няў. Ён пай шоў пра ца ваць на 

наф та про мыс лы ў Азер бай джа не. Ад но з ра-

до вi шчаў вы ра та ваў ад вя лi ка га па жа ру i быў 

за гэ та ўзна га ро джа ны.

Бе ла русь па мя таеБе ла русь па мя тае

СПРА ВА ДЛЯ НА РОД НЫХ МСЦI ЎЦАЎ
Пра пар ты зан скiя апе ра цыi — з пер шых вус наў

Шмат вай ско вых та ям нiц ха вае бе ла рус кая зям ля. Ста год дзя не пра хо дзi ла, 
каб яе не раз дзi ра ла чар го вая вай на, па кi да ю чы за са бой сот нi ты сяч ах вяр, 
а ў ХХ ста год дзi — i не бяс печ ныя бо еп ры па сы, якiя i да гэ туль зна хо дзяц ца 
дзя сят ка мi ты сяч. За да ча ж су час нi каў — па маг чы мас цi вы цяг нуць з ня бы ту 
проз вi шчы сал дат i афi цэ раў, у звест ках аб якiх да гэ туль ста iць грыф 
«пра паў без вес так». Зай ма юц ца гэ тым бе ла рус кiя ва ен ныя по шу ка вi кi. 
Пра iх дзей насць рас ка заў на чаль нiк упраў лен ня па ўве ка ве чан нi па мя цi аба рон цаў 
Ай чы ны i ах вяр вой наў Уз бро е ных сiл Бе ла ру сi пал коў нiк Сяр гей ВА РА НО ВIЧ.

Матэрыялы паласы 

падрыхтаваў 

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.
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