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Пра сла ву та га са вец ка га 

раз вед чы ка і ды вер сан та 

ча соў Вя лі кай Ай чы най 

вай ны Аляк сея Ба ця на, 

які стаў пра та ты пам 

спа чат ку кніж на га, а по тым 

і па пу ляр на га кі на ге роя — 

«ма ё ра Віх ра».

Ця жар сла вы
Скла да на знай сці ча ла ве ка, які 

пас ля вы ха ду на пен сію не ад но 

дзе ся ці год дзе рэ гу ляр на вы клі кае 

шчы ры ін та рэс у СМІ. Пуб лі ка цый 

пра Аляк сея Мі ка ла е ві ча Ба ця на 

на збі ра ла ся ўжо да во лі шмат. Вось 

наз вы асоб ных га зет ных ар ты ку-

лаў: «Пал коў нік Ба цян за ста ец ца ў 

страі», «Аляк сей Ба цян. Вяр тан не 

ге роя», «Аляк сей Ба цян — ле ген да 

са вец кай раз вед кі» і г. д.

Для жур на ліс таў і лі та ра та раў 

пер со на Аляк сея Ба ця на вый-

грыш ная на ўсе 100 пра цэн таў, 

бо на столь кі ба га тая на пры го-

ды і рэз кія па ва ро ты лё су яго 

бія гра фія, што не трэ ба ні чо га 

пе ра больш ваць, да дум ваць для 

пры га жос ці тэкс ту ці аб васт рэн ня 

інт ры гі сю жэ ту.

І чым больш чы та еш гэ тыя апо-

ве ды ка лег, тым больш здзіў ляе 

маш таб асо бы Аляк сея Мі ка ла-

е ві ча, жыц цё яко га час та на гад-

вае вост ра сю жэт ны пры год ніц кі 

ра ман. На жаль, та к і не на пі са-

ны па куль, ка лі не лі чыць ра ма-

на Юлі я на Ся мё на ва, але пра 

яго тро хі ні жэй. Зда ец ца, сён ня 

ска заць што-не будзь прын цы по-

ва но вае пра спра вы пал коў ні ка 

Ба ця на без до пус ку ў ар хі вы КДБ 

прак тыч на не маг чы ма. Сам Аляк-

сей Мі ка ла е віч звы чай на рас каз-

вае тое, што мож на рас ка заць. 

Хоць з та го ча су, як ён «вяр нуў ся 

з хо ла ду», мі ну ла шмат га доў. Але 

мно гія да ку мен ты па-ра ней ша му 

за хоў ва юц ца пад гры фам «сак-

рэт на». Ві даць, на гэ та ёсць важ-

кія пры чы ны. Ды і сам Аляк сей 

Мі ка ла е віч не лю біць вы соў вац ца, 

ці, як сён ня ка жуць, зай мац ца са-

ма пі я рам.

Пры клад на з ся рэ дзі ны гар ба-

чоў скай пе ра бу до вы ён рэ гу ляр на 

ро біц ца жа да ным ге ро ем пуб лі ка-

цый у га зе тах і ча со пі сах, тэ ле- і 

ра дыё сю жэ таў, пра яго пі шуць 

кні гі і зды ма юць філь мы. З на го-

ды 70-год дзя вы зва лен ня 

Бе ла ру сі і юбі лею Пе ра мо-

гі ў Маск ве прай шла прэ-

зен та цыя кні гі бе ла рус ка га 

пісь мен ні ка і да след чы ка 

дзей нас ці са вец кай ва ен-

най контр раз вед кі Аляк-

санд ра Бан да рэн кі «Са-

праўд ная гіс то рыя «ма ё ра 

Віх ра» (Парт рэт раз вед чы-

ка на фо не рас сак рэ ча ных 

да ку мен таў). А пе рад гэ тым 

чар го вы фільм пра Аляк сея 

Ба ця на стаў част кай дзе-

ся ці се рый най кі на стуж кі 

пра вы біт ных са вец кіх раз-

вед чы каў, якая зды мала ся 

пры са дзей ні чан ні Служ бы 

знеш няй раз вед кі Ра сіі.

Жыц цё, 
поў нае ры зы кі 
і не ве ра год ных 
пры год

Ці быў Аляк сей гас па да ром 

свай го лё су? І так, і не. Маг чы ма, 

сён ня ён усё ж стаў бы школь ным 

на стаў ні кам, як ма рыў у юнац тве. 

Але ма гут ная хва ля рэ ва лю цый-

ных і геа па лі тыч ных пе ра ўтва рэн-

няў за хліс ну ла бе ла рус ка га хлоп ца 

і яго ад на вяс коў цаў. Час та ды быў 

не ве ра год ны па сва іх ра ды каль-

ных пе ра ме нах. Аляк сей Ба цян 

на ра дзіў ся 10 лю та га 1917 го да ў 

вёс цы Чар та ві чы ў не ка лі Ві лен-

скай гу бер ні яшчэ цар скай Ра сіі 

(ця пер гэ та Ва ло жын скі ра ён Мін-

скай воб лас ці). У са ка ві ку 1921 го-

да За ход няя Бе ла русь ады шла да 

Поль шчы. Па ча ло ся ма ла прад ка-

заль нае жыц цё ў кра і не, дзе да 

жы ха роў на бы тай тэ ры то рыі но выя 

ўла ды ста ві лі ся, мяк ка ка жу чы, не 

заў сё ды пры яз на, лі чы лі іх не чым 

на кшталт лю дзей дру го га га тун ку. 

Але з па чат кам Дру гой су свет най 

вай ны бе ла рус кіх хлоп цаў у аба-

вяз ко вым па рад ку ма бі лі за ва лі на 

фронт. У ве рас ні 1939 го да кап рал 

поль скай ар міі Аляк сей Ба цян аба-

ра няў Вар ша ву, дзе ка ман да ваў 

раз лі кам зе ніт кі.

По тым быў па лон, уцё кі, вяр тан-

не да моў ляс ны мі сцеж ка мі ўжо ў 

са вец кую Бе ла русь. Скон чыў на-

стаў ніц кія кур сы ў Мін ску, вы кла-

даў у вяс ко вай па чат ко вай шко ле. 

Як быц цам мір нае жыц цё на ладж-

ва ла ся. Ад нак зноў рэз кі па ва-

рот лё су. У 1940 го дзе ма ла дым 

на стаў ні кам за ці ка ві лі ся ор га ны 

НКУС СССР і, дзя куй бо гу, не як 

во ра гам на ро да. Ві даць, зы хо дзя-

чы з ін фар ма цыі аб яго па пя рэд-

няй ар мей скай служ бе ў па ля каў, 

здоль нас цях да вы ву чэн ня моў, 

пры род най кем лі вас ці 23-га до ва га 

ма ла до га ча ла ве ка на кі ра ва лі ўжо 

на зу сім ін шыя кур сы: у раз вед-

валь ную шко лу ў Маск ве, якую ён 

скон чыў у 1941 го дзе на пя рэ дад ні 

вай ны. А з ёй па ча ла ся поў ная тры-

вог, ры зы кі і не ве ра год ных пры год 

служ ба раз вед чы ка і ды вер сан та 

най вы шэй шай ка тэ го рыі, ка лі мож-

на так ска заць. І вы жыў, і пе ра адо-

леў, і вы нес столь кі ўда раў лё су, 

што на не каль кі жыц цяў ха пі ла б.

102 га ды Аляк сея Ба ця на вы клі-

ка юць вя лі кую па ва гу і на ват здзіў-

лен не яшчэ і па той пры чы не, што 

асноў ная част ка яго жыц ця, так бы 

мо віць, у пра ца здоль ным уз рос це 

прай шла ў ста не па ста ян на га стрэ-

су і ва ўмо вах, вель мі да лё кіх ад 

спры яль ных для нар маль на га іс на-

ван ня ча ла ве ка. Ужо ў ліс та па дзе 

1941 го да ён — ка ман дзір раз вед-

валь на-ды вер сій най гру пы, якая за 

лі ні яй фрон ту да па ма га ла аба ро не 

Маск вы. Коль кі ра зоў ён аказ ваў ся 

на гра ні жыц ця і смер ці...

Лёс раз вед чы ка-ды вер сан та — 

су цэль ны эк стрым. Кож ная ба я вая 

апе ра цыя маг ла стаць апош няй 

для Аляк сея Ба ця на. А лік іх ішоў 

на дзя сят кі. У ты лу во ра га да во-

дзі ла ся су тка мі спаць на ха лод най 

зям лі, кро чыць ле сам у ад лі гу ці ў 

вес на вую без да раж шмат кі ла мет-

раў па ка ле на ў ва дзе, зрэд ку, ка лі 

ноч чу рас паль ваць кас цёр, хар ча-

вац ца па мі ні му ме су хім пай ком. 

Акра мя вя дзен ня раз вед кі, да во-

дзі ла ся зай мац ца зні шчэн нем ка-

му ні ка цый, лі ній су вя зі, да па ма гаць 

пар ты за нам пра во дзіць ды вер сіі на 

чы гун цы, уз ры ваць шта бы, скла-

ды са збро яй і аму ні цы яй. Цэнтр 

вы ка рыс тоў ваў Аляк сея Ба ця на 

на са мых га ра чых і ня бяс печ ных 

на прам ках на тэ ры то рыі Укра і ны, 

Бе ла ру сі, Поль шчы і Чэ ха сла ва кіі. 

І ўвесь час ён быў на пе ра да вой 

і, за ўваж це, без ні вод на га 

ра нен ня. Як по тым ён сам 

рас каз ваў ад на вяс коў цам, 

толь кі ад ной чы яго за ча пі ла 

ва ро жая ку ля: тро хі па дра па-

ла шча ку. Шчас ліў чык.

Не Шцір ліц, 
але Кра каў 
вы ра та ваў

Аляк сея Ба ця на на зы ва-

юць пра та ты пам ге роя вя-

до ма га ра ма на «Ма ёр Віхр» 

Юлі я на Ся мё на ва. Воб раз 

кніж на га ма ё ра ўваб раў у са бе 

асоб ныя ры сы ха рак та ру і служ бо-

вай бія гра фіі Ба ця на. Па ма ты вах 

кні гі ў 1967 го дзе быў зня ты ад-

най мен ны трох се рый ны мас тац кі 

фільм «Ма ёр Віхр».

Удзел у апе ра цыі па вы ра та ван ні 

Кра ка ва ад зні шчэн ня фа шыс та-

мі стаў апа ге ем у ба я вой кар'е ры 

Аляк сея Ба ця на. Са вец кае ка ман-

да ван не на да ва ла вя лі кую ўва гу гэ-

тай апе ра цыі. Каб звес ці да мі ні му-

му ве ра год ныя ня ўда чы, па збег нуць 

раз бу рэн ня ве ліч на га і пры го жа га 

го ра да, у кан цы 1944 го да ў яго ва-

ко лі цы бы ло за кі ну та не каль кі раз-

вед валь на-ды вер сій ных груп. Ад ну 

з іх уз на чаль ваў бе ла рус Ба цян, які 

вы дат на раз маў ляў па-поль ску. Яму 

ўда ло ся на ла дзіць су вя зі з поль скі мі 

па тры ё та мі. Тыя праз пэў ны час па-

ве да мі лі вель мі каш тоў ную на той 

мо мант апе ра тыў ную ін фар ма цыю: 

нем цы ўдар ны мі тэм па мі на за па-

шва юць у ста ра жыт ным Яге лон скім 

за мку ве лі зар ную коль касць вы бу-

хо вых рэ чы ваў. Іх, як па ве дам ля лі 

ін шыя кры ні цы, мер ка ва ла ся вы-

ка рыс таць для зні шчэн ня гіс та рыч-

на га цэнт ра Кра ка ва, Раж ноў скай 

пла ці ны і мас тоў праз ра ку Ду на ец. 

Ба цян пры мае та ды, як ака за ла ся 

по тым, адзі нае пра віль нае ра шэн-

не: з да па мо гай па ля каў за мі ні ра-

ваць за мак і на пя рэ дад ні вы зва-

лен ня го ра да ра ні цай 18 сту дзе ня 

1945 го да па да рваць. Усё прай шло 

па пла не.

Апе ра цыя гру пы Аляк сея Ба ця-

на і ця пер лі чыц ца ўзо рам ды вер-

сій най ра бо ты, подз ві гам, вар тым 

са май вы со кай уз на га ро ды. Але 

двой чы крам лёў скае на чаль ства 

ад хі ля ла пра па но вы кі раў ніц тва 

раз вед кі СССР пры сво іць Ба ця ну 

зван не Ге роя Са вец ка га Са ю за. 

Пры чы ны зна хо дзі лі ся роз ныя, 

якія сён ня ўспры ма юц ца як не да рэ-

чныя і на ват смеш ныя. У ві ну яму, у 

пры ват нас ці, ста ві лі ся на ра джэн не 

і жыц цё ў За ход няй Бе ла ру сі, пры-

му со вая служ ба ў поль скай ар міі, 

ус туп лен не ў шлюб без пісь мо ва га 

да зво лу кі раў ніц тва з ін ша зем кай 

пад час пра цы не ле га лам у ад ной 

еў ра пей скай кра і не. Вя до ма, та кое 

стаў лен не крыў дзі ла Аляк сея Міка-

ла е ві ча, але ён не скар дзіў ся. Як 

ад ной чы пры знаў ся жур на ліс там 

наш ге рой, са май вя лі кай уз на га-

ро дай для яго бы ло тое, што ён 

за стаў ся жы вы на той страш най 

вай не.

Чор ная па ла са
Пас ля вай ны — зноў рэз кі па ва-

рот лё су. Аляк сей тра піў пад хру-

шчоў скую чыст ку апа ра та КДБ 

СССР. Ха ця ён ні ко лі не «раз бі-

раў ся» з унут ра ны мі «во ра га мі 

на ро ду», яго зволь ні лі і лі та раль-

на вы кі ну лі на ву лі цу. З да па мо-

гай сяб роў уда ло ся ўлад ка вац ца ў 

шы коў ны рэ ста ран у цэнт ры Маск-

вы, які час та на вед ва лі ін ша зем цы, 

метр да тэ лем-пе ра клад чы кам. Пры 

пра ца ўлад ка ван ні вель мі да па маг-

ло ве дан не моў.

Але апа ла бы ла ад нос на ня доў-

гая. Яго зноў за пра сі лі на сак рэт-

ную служ бу. Ака за ла ся, што без 

пра фе сі я на лаў усё ж цяж ка вы ра-

шаць скла да ныя за да чы да тыч на 

на цы я наль най бяс пе кі. Пад час 

за меж ных ка ман дзі ро вак у еў ра-

пей скія кра і ны яму ня рэд ка зноў 

да во дзі ла ся быць чу жын-

цам ся род сва іх. І та ды ён 

уклю чаў дар пе ра ўва саб-

лен ня, каб не «за па лі цца», 

не вы даць сваё са праўд нае 

па хо джан не. І гэ та са мая за-

кры тая част ка яго бія гра фіі, 

пра якую ён вель мі ску пы 

на сло вы. Не ле гал на доў-

га, ка лі не на заў сё ды, за-

ста ец ца нось бі там важ ных 

сак рэ таў. Та кі ўжо лёс раз-

вед чы ка. А вось з таго, што 

кан суль та ваў бай цоў гру пы 

спе цы яль на га пры зна чэн ня 

«Вы мпел», сак рэ ту не ро-

біць. У 1983 го дзе пал коў нік 

Ба цян вый шаў у ад стаў ку па 

ўзрос це.

І толь кі ў 2000-х спра вяд лі-

васць бы ла ад ноў ле на. Ён на рэш-

це атры маў уз на га ро ду, вар тую 

яго подз ві га. Ука зам Прэ зі дэн та 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі ад 10 мая 

2007 го да «за муж насць і ге ра ізм, 

пра яў ле ныя ў хо дзе апе ра цыі па 

вы зва лен ні поль ска га го ра да Кра-

ка ва і пра ду хі лен ні зні шчэн ня яго 

ня мец ка-фа шысц кі мі за хоп ні ка мі 

ў пе ры яд Вя лі кай Ай чын най вай-

ны 1941—1945 га доў» пал коў ні ку 

ў ад стаў цы Ба ця ну Аляк сею Мі ка-

ла е ві чу пры свое на зван не Ге роя 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі з уру чэн нем 

ме да ля «За ла тая Зор ка».

Лёш ка Ба ця наў — 
па ва жа ны 
ў вёс цы ча ла век

Аса біс та я па чуў пра Аляк сея Мі-

ка ла е ві ча яшчэ за доў га да пе ра бу-

до вы ад яго сва я ка і ад на вяс коў ца 

жур на ліс та Мі ха і ла Ба ця на, май го 

сяб ра і ад на курс ні ка па жур фа ку 

БДУ. Ві даць, невы пад ко ва Мі ха і-

лу бе ла рус кія кі не ма та гра фіс ты 

пра па на ва лі на пі саць сцэ на рый 

да ку мен таль на га філь ма да 65-

год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 

ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. 

Фільм, зра зу ме ла, цал кам 

быў пры све ча ны Аляк сею 

Ба ця ну, які з ча сам на быў 

ста тус ле ген ды са вец кай 

раз вед кі. У Чар та ві чах, дзе 

я бы ваў не ад на ра зо ва па 

за пра шэн ні Мі ха і ла, ён па-

ка заў ха ту баць коў Аляк сея 

Мі ка ла е ві ча. У пры ват нас ці, 

зга даў, што той заў сё ды пры 

маг чы мас ці імк нуў ся на ве-

даць ма лую ра дзі му. На ват 

у 85-га до вым уз рос це сам 

за ру лём на ма шы не пры-

яз джаў з Маск вы ў Чар та-

ві чы. І тыя, хто сяб ра ваў з 

ім у дзя цін стве, за ўва жа лі: Лёш ка 

Ба ця наў (так зва лі яго ў вёс цы) 

амаль не змя ніў ся — раз маў ляе 

на іх мо ве, шмат жар туе, па ва жае 

са ма гонку і з апе ты там за кус вае 

са лё ным гур ком, каў ба сой паль-

цам пха най, кум пя ком, са лам. Ну 

як вяс ко вы му жык. Пры кід ваў ся? 

Не ду маю. Ён зноў быў сва ім ся род 

сва іх і ад па чы ваў ду шой і сэр цам у 

род ных мяс ці нах.

Сло вы з па пу ляр най пес ні «пол-

ковнику никто не пишет» не пра 

пал коў ні ка дзярж бяс пе кі Аляк сея 

Ба ця на. Яму на пя рэ дад ні 100-га-

до ва га юбі лею хто толь кі не да слаў 

він ша ван ні і ад куль толь кі і не пры-

хо дзі лі паш тоў кі і ліс ты...

Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін 

па він ша ваў Аляк сея Ба ця на са ста-

га до вым юбі ле ем. «Та кія лю дзі, як 

вы, па пра ве з'яў ля юц ца го на рам 

Ра сіі, і вель мі важ на, каб ва ша 

ад каз ная гра ма дзян ская па зі цыя, 

шчы рая да тыч насць да лё су Ай чы-

ны бы лі пры кла дам для пад рас та-

ю ча га па ка лен ня», — га во рыц ца ў 

тэ ле гра ме кі раў ні ка дзяр жа вы.

І яшчэ пра адзін зна мя наль-

ны па да ру нак. Ёсць та кая тра ды-

цыя — да ваць зор кам, уні каль ным 

ал ма зам ім ёны зна ка мі тых лю-

дзей. Дык вось у го нар 100-год дзя 

на ша га ге роя ра шэн нем Гах ра на 

Ра сіі 100-ка рат на му ал ма зу да лі 

імя Аляк сея Ба ця на.

Але вест кі з ма лой ра дзі мы са-

мыя ча ка ныя. І ка лі ў Маск ву да 

Аляк сея Мі ка ла е ві ча пры яз джа юць 

зем ля кі з Бе ла ру сі, то ня ма кан ца 

раз мо вам і ўспа мі нам.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

ДЫ ВЕР САНТ

Удзел у апе ра цыі 
па вы ра та ван ні Кра ка ва 
ад зні шчэн ня фа шыс та мі стаў 
апа ге ем у ба я вой кар'е ры 
Аляк сея Ба ця на.

На ват у 85-га до вым уз рос це 
сам за ру лём на ма шы не 
пры яз джаў з Маск вы 
ў Чар та ві чы. І тыя, 
хто сяб ра ваў з ім у дзя цін стве, 
за ўва жа лі: Лёш ка Ба ця наў 
(так зва лі яго ў вёс цы) 
амаль не змя ніў ся — 
раз маў ляе на іх мо ве, шмат 
жар туе, па ва жае са ма гонку 
і з апе ты там за кус вае 
са лё ным гур ком, каў ба сой 
паль цам пха най, кум пя ком, 
са лам.

mk.by

Гэтай прыгажосці магло б і не быць.


