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НЕ ЗА ВА ЁЎ НІ КІ, 
А ВЫ ЗВА ЛІ ЦЕ ЛІ

— У апош ні час да во дзіц ца 
чуць, што ча го толь кі не ра бі лі 
са вец кія вай скоў цы на под сту пах 
да Бер лі на, — пра цяг вае апо вед 
фран та вік. — У скла дзе свай го 
ба таль ё на я прай шоў амаль усю 
Гер ма нію, і ні ра зу не бы ло вы-
пад ку, каб хтось ці з на шых афі цэ-
раў, сяр жан таў або сал да таў ма-
ра дзёр ства ваў або здзе ка ваў ся 
з жан чын.

Нем цы ду ма лі інакш. Па сло-
вах ве тэ ра на, мно гія на се ле ныя 
пунк ты Гер ма ніі бы лі пус ты мі: 
лю дзі ўця ка лі на за хад. Ба рыс Мі-
ка ла е віч пры гад вае, як у го ра дзе 
Прэй сіш-Хо ланд спы ні лі цяг нік, на 
якім ха це лі з'е хаць мір ныя жы ха-
ры. «Ка лі яны вый шлі з ва го наў, 
то, уба чыў шы «вар ва раў» у фор-
ме са вец ка га сал да та, бы лі моц-
на на па ло ха ны, — рас каз вае ве-
тэ ран. — Дзе ці і жан чы ны на ват 
іш лі з пад ня ты мі ру ка мі, дры жэ лі 
ад стра ху. Мно гія ча мусь ці зды ма лі 
свае на руч ныя га дзін ні кі, спра бу ю-
чы ад даць іх нам. Ні адзін сал дат 

не асме ліў ся ўзяць са бе та кі «па-
да ру нак». Уба чыў шы гэ та, нем кі 
су па ко і лі ся».

АР ХІ ВЫ СВЕД ЧАЦЬ
Свой пер шы ме даль «За ад ва-

гу» Ба рыс Му за леў скі атры маў ужо 
па за кан чэн ні вай ны, амаль праз 
паў го да пас ля яго пры сва ен ня. Бы-
ло гэ та ў ва ен ным га рад ку Цэль, 
што пад Асі по ві ча мі, ку ды са сва ёй 
бры га дай пры быў у лі пе ні 1945 го-
да. Тут і слу жы лі па пер шым ча се.

Пра тое, што ён уз на га ро джа-
ны яшчэ ад ным ме да лём «За ад-
ва гу», ве тэ ран Вя лі кай Ай чын най 
да ве даў ся дня мі. І ўсё дзя ку ю чы су-
час ным тэх на ло гі ям: ад па вед ныя 
да ку мен ты знай шлі ў элект рон ным 
ар хі ве Мі ніс тэр ства аба ро ны Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі «Подз віг на ро да 
ў Вя лі кай Ай чын най вай не 1941—
1945 гг.». Вы со кую ўзна га ро ду 
фран та ві ку ўру чы лі ў ва ен ным ка мі-
са ры я це Баб руй ска, Баб руй ска га, 
Глус ка га і Кі раў ска га ра ё наў.

Ба рыс Му за леў скі рас каз вае 
пра свай го та ва ры ша Аляк сея Се-
бя ля е ва, які дру гі ме даль «За ад ва-
гу» атры маў ад ра зу ж пас ля вай ны. 
«Я яшчэ па ду маў, як гэ та: ва я ва лі 
ж ра зам, да кан ца вай ны адзін за 
ад ным іш лі, — ка жа ве тэ ран. — Па-

ду маў і ад ра зу ж за быў ся пра тое. 
І каб не та кая ра дасць, то і па сён-
няш ні дзень не ўспом ніў бы».

Акра мя та го, на па рад ным кі це-
лі фран та ві ка — ор дэн Ай чын най 
вай ны ІІ сту пе ні, ме да лі «За ба я выя 
за слу гі», «За ўзяц це Кё нігс бер га», 
«За пе ра мо гу над Гер ма ні яй».

«ЧА ЛА ВЕК 
ПА ВІ НЕН РУ ХАЦ ЦА»

У Цэ лі 47-ю асоб ную ме ха ні-
за ва ную бры га ду, у скла дзе якой 
ва я ваў Ба рыс Му за леў скі, рас фар-
мі ра ва лі.

— Злу чэн не вя лі кае бы ло: дзесь-
ці 3,5 ты ся чы ча ла век аса бо ва га 
скла ду, — пры гад вае Ба рыс Мі ка ла-
е віч. — Пе рад бо ем на ма шы не мог 
змяс ціц ца ўзвод: 28—30 ча ла век. 
Ка лі вяр та лі ся з Гер ма ніі, на ма шы-
не ся дзе ла да пя ці, не больш...

Узім ку 1946 го да яны ўпер шы ню 
за доў гія га ды вай ны ад чу лі шчас-
це і ра дасць. Уча раш нія фран та ві кі 
спа лі ў цёп лых ка зар мах, па бу да ва-
ных сва і мі ру ка мі, ды ха лі во да рам 
сма лы хва ё ва га ле су. Ба рыс Му-
за леў скі не пла на ваў за ста вац ца 
ў ар міі: до ма ча ка ла ма ці з сяст-
рыч ка мі, трэ ба бы ло ад наў ляць 
раз бу ра ную нем ца мі ха ту. Але ка-
лі прый шоў за гад аб зваль нен ні, 

па пра сі лі кры ху па слу жыць: 
вай ско выя шэ ра гі бы лі спус-
то ша ны вай ной. За стаў ся на 
цэ лых 39 га доў, у ад стаў ку 
пай шоў пал коў ні кам.

Дзе Ба рыс Му за леў скі 
толь кі не слу жыў: Пскоў ская 
і Кі раў ская воб лас ці, Бай ка-
нур, Арэн бург, Крас на дар скі 
край, Вар ку та... І заў сё ды 
з ім бы ла лю бя чая жон ка, 
Соф'я Ва сі леў на. Не ўза ба ве 
споў ніц ца 65 га доў, як яны 
ра зам.

...Мы раз маў ля ем з Ба ры-
сам Мі ка ла е ві чам, і ні коль кі 
не ад чу ва ец ца, што яму ідзе 
ўжо 91-ы год. Пры го жы, ін тэ-
лі гент ны, ён не вы гля дае на 
свой уз рост. Не пад во дзіць 
і па мяць. «Прос та не трэ ба 
ся дзець на ка на пе і гля дзець 
тэ ле ві зар, — дзе ліц ца сак-
рэ там свай го даў га лец ця 
ве тэ ран. — Ча ла век па ві нен 
ру хац ца. За клі каю су се дзяў 
на су бот нік, а не кож ны з іх 
ах вот ны па пра ца ваць».

Вяс ной і ле там да Ба ры са Мі ка-
ла е ві ча не да зва ніц ца. На ім — усе 
клум бы ад на го з баб руй скіх дво-
ры каў. Ён іх са дзіць, по ле, пры во-
дзіць у па ра дак да зі мы. Дзя ку ю чы 
90-га до ва му ве тэ ра ну, рас цві туць 

тут квет кі і на гэ тае ле та. Жадаем, 
каб пры го жа і дух мя на тут было як 
ма га даў жэй.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
kanyuta@zvіazda.by

г. Бабруйск.

Больш фота на сайце zviazda.by.
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Ан тон Кан дра та віч Кар пюк у свае 
94 га ды да гля дае ку ра чак, 

сёе-тое ро біць па гас па дар цы, 
аба вяз ко ва ўдзель ні чае 
ва ўсіх ме ра пры ем ствах 
з на го ды Дня Пе ра мо гі, 

на якія яго за пра ша юць. Ця пер 
ве тэ ран жы ве з сы нам Пят ром 

у до ме, які ў свой час уз вёў 
сва і мі ру ка мі. І не толь кі ўлас ны 

дом на яго ра хун ку. Амаль уся 
пра цоў ная бія гра фія ша ноў на га 

вяс коў ца звя за ная 
з бу даў ні чай га лі ной.

А сваё пер шае ба я вое хры шчэн не Ан тон 
Кар пюк атры маў за доў га да фрон ту, у род-
най вёс цы з па чат кам аку па цыі. Ка лі нем цы 
за ня лі Ка ма роў ку, у якой Ан тон на ра дзіў ся і 
жыў з баць ка мі, хлоп цу бы ло 18 га доў. Да сяг-
нуў паў на лец ця, зна чыць, у лі ку ін шых да рос-
лых муж чын атрым лі ваў на ра ды на ра бо ту 
ад но вай ула ды. Не па да лё ку ста я лі ня мец кія 
час ці, бы ла ка мен да ту ра. Ан тон ра зам са 
ста рэй шы мі хлоп ца мі ва зі лі на ўлас ных пад-
во дах дро вы. Ва зі лі ту ды, ку ды на кі роў ваў 
ста рас та вёс кі. Ад ной чы та кі на рад вы паў у 
на се ле ны пункт Ка ша ры, пры клад на за 15 
кі ла мет раў.

— Пры вез лі, як заў сё ды, ста лі вы гру-
жаць, — рас каз вае ве тэ ран, — а тут па ды-
шлі два ўла саў цы, бы лі і та кія на служ бе ў 
нем цаў, адзін стаў да мя не над та ўваж лі ва 
пры гля дац ца, а по тым ад кры та чап ляц ца: 
«Ты ўжо і дро вы во зіш, пад вяс коў ца пад-
строй ва еш ся, а мы ця бе кру гом шу ка ем». 
Ака за ла ся, у іх адзін ва ен на па лон ны ўцёк, 
і знеш не той сал дат быў на мя не па доб ны, 
ці, мо жа, ім так па да ло ся. Я стаў пя рэ чыць, 
га ва рыў, што мне толь кі ва сям нац цаць ня-
даў на споў ні ла ся, я ў ар міі не слу жыў, та му 
не ма гу быць ва ен на па лон ным. Але слу-
жа ка быў не па хіс ным у сва іх па да зрэн нях. 
Ска заў, што пой дзе, пры вя дзе ка го трэ ба 
і яны раз бя руц ца. Дру гі ж ула са вец, зда-
ец ца, па ве рыў мне. Ска заў: «Вы гру жай, 
хло пец, свае дро вы ды хут чэй з'яз джай». 
Та ва ры шы па маг лі скі нуць груз з во за, і я 
знік ад туль умо мант. Ду маў, што пра нес-
ла. По тым хлоп цы рас каз ва лі, што той, 
пер шы, вяр нуў ся і шу каў мя не па між шта-
бя ля мі дроў — Ан тон Кан дра та віч ро біць 
паў зу. Ві даць, што ве тэ ра ну цяж ка да юц-
ца тыя ўспа мі ны. Тым больш што злыя 
пры го ды тым не да рэ чным па да зрэн нем 
не скон чы лі ся.

Ад бы ла ся блы та ні на з на ра да мі на да стаў-
ку дроў. І іх чац вёр ка, адзін ра вес нік Ан то на, 
двое ста рэй шых ды ён, па еха лі не ту ды, ку ды 

раз мер ка ваў ста рас та. А на чаль ству нех та 
да нёс, што хлоп цы на огул не за ха це лі вый-
сці на ра бо ту.

— Нас па вя лі ў шко лу на раз бо ры, — 
згад вае ве тэ ран. — А вы свят ляць пы тан не 
па ста ві лі да сця ны. Там быў вель мі вы со кі 
фун да мент. Чац вё ра нем цаў на ста ві лі на нас 
він тоў кі, я ба чыў ствол амаль на ўзроў ні сва іх 
ва чэй... Мы ду ма лі, што гэ та ўсё... Як ця пер 
пе рад ва чы ма — не мец у ску ра ной курт цы, 
які раз маў ляў па-рус ку, яму вар та бы ло б 
мах нуць ру кой, па даць знак, і яны на ціс ну лі 
б на спус ка выя круч кі. Мы ста лі пра сіць, тлу-
ма чыць, што па е дзем сён ня, ку ды ска жуць, 
ні я ка га са ба та жу, у якім нас аб ві на вач ва юць, 
не бы ло. І ка лі нас на рэш це ад пус ці лі, то я так 
ля цеў, што пра мі нуў сваю ха ту, і апа мя таў ся 
не дзе праз дзве су сед скія ся дзі бы.

«Яшчэ па шан ца ва ла, — раз ва жае ве тэ-
ран, — маг ло б скон чыц ца на шмат горш». 
Як па шан ца ва ла і з ад праў кай у Гер ма нію. 
Ан тон так са ма атры маў «па вест ку на бу ду-
чае шчас лі вае жыц цё», як лю бі лі га ва рыць 
нем цы. Ра зам з ін шы мі хлоп ца мі і дзяў ча та мі 
яго за вез лі ў Да ма ча ва. Там Ан тон Кар пюк 
су стрэў свай го бы ло га школь на га на стаў ні-
ка, які пра ца ваў пе ра клад чы кам у ка мен да-
ту ры. Да вай ны наш ге рой скон чыў ча ты ры 
кла сы поль скай шко лы. Па пра сіў на стаў ні ка 
па спры яць та му, каб іх ад пус ці лі да моў. Баць-
кі на кла лі ў да ро гу са ла, мас ла, яек. Трое 
та ва ры шаў скла лі ў тор бу ўсе баць коў скія 
хар чы, і, на шчас це, знай шоў ся ах вот нік да 

пра ві ян ту. На стаў нік прый шоў, тор бу за браў, 
а хлоп цам ска заў вяр тац ца да до му. Вы хо-
дзіць, ад ку пі лі ся.

На па чат ку 1944-га згу ля лі вя сел ле з вяс-
ко вай дзяў чы най Ва лян ці най. Да рэ чы, аб 
сва ім на ме ры ла дзіць вя сел ле трэ ба бы ло 
па ве да міць прад стаў ні кам ула ды, зга даў та-
кую дэ таль Ан тон Кан дра та віч. Ён і сха дзіў у 
ка мен да ту ру, па ве да міў пра да ту вя сел ля. У 
час гу лян ня прый шлі два нем цы, мо жа, каб 
упэў ніц ца, што тут са праў ды ад бы ва ец ца вя-
сел ле, а не ін шая сход ка лю дзей.

Ну а ле там прый шло вы зва лен не. І ўжо 
8 жніў ня Ан тон Кар пюк ра зам з 18-га до вым 
бра там Пят ром бы лі на збор ным пунк це, дзе 
фар мі ра ва ла ся па паў нен не для фрон ту.

— За два дні да гэ та га я яшчэ ска сіў па-
лос ку жы та на на шым по лі, — ус па мі нае ве-
тэ ран. — А 8-га мы пры еха лі ў Да ма ча ва, 
та ды гэ та быў рай цэнтр. Ад туль нас па вез лі 
на тэ ры то рыю Поль шчы, па мя таю, стан цыя 
Са ба лё ва. Там мы пра хо дзі лі ка рот кае наву-
чанне, мож на ска заць, курс ма ла до га бай ца. 
Пас ля не пра цяг лых збо раў — на фронт.

Ва я ваць да вя ло ся ў пя хо це. Ан тон стаў 
ку ля мёт чы кам.

Ус па мі ны ша ноў на га ве тэ ра на пра тыя 
га ды да во лі эпі за дыч ныя. Яно і не дзіў на, 
столь кі ча су прай шло. Па мяць вы дае асоб-
ныя кар цін кі на кшталт та го, што ў Віс ле ва да 
сі няя, а ў Одэ ры ме ла зе ле на ва тае ад цен не. 
А яшчэ пом ніц ца, з які мі цяж кас ця мі да во дзі-
ла ся фар сі ра ваць рэ кі. І на огул са мая цяж кая 

ра бо та на вай не — гэ та ра бо та пе ха цін ца. 
Ме на ві та пра іх пес ню скла лі: «Мы пол-Ев-
ро пы по-пластунски пропахали». Коль кі іх 
па лег ла на фран тах, асаб лі ва вось та кіх ма-
ла дых, не аб стра ля ных! Не вяр нуў ся і брат 
Пе ця, які пай шоў на фронт 18-га до вым, за-
стаў ся ў чу жой зям лі. Паз ней Ан тон на за ве 
ў яго го нар сы на.

У ад ным з ба ёў Ан тон атры маў цяж кае 
ра нен не, доў га ля чыў ся ў шпі та лі. По тым 
вяр нуў ся ў часць. Па мя тае, як са лю та ва лі 
з на го ды Пе ра мо гі. Стра ля лі з усіх ства-
лоў, якія толь кі бы лі. Ра да ва лі ся, што вай на 
скон чы ла ся, што мож на на рэш це вяр нуц ца 
да моў.

Ан тон Кар пюк вяр нуў ся ў род ныя мяс ці-
ны ў пер шай па ло ве 1946 го да. Спа чат ку 
ку піў не вя лі кую ха ту ў Та ма шоў цы, по тым 
на гэ тым участ ку ўзвёў дом для сва ёй сям'і. 
«Тут у мя не тры спаль ні», — не без го на ру 
па каз вае сваё жыл лё ве тэ ран. Яго ў акру зе 
ве да юць як май стра на ўсе ру кі. Да пен сіі 
пра ца ваў у бу даў ні чай бры га дзе. З жон кай 
Ва лян ці най Дзміт ры еў най вы га да ва лі тра-
іх дзя цей. Дач ка жы ве ў Та ма шоў цы. Сын 
Пётр, бы лы мін ча нін, спа чат ку быў тут на-
ез да мі, а ка лі не ста ла ма ці і ў са мо га паў-
ста ла пы тан не аб рэ абі лі та цыі пас ля цяж кай 
хва ро бы, пе ра браў ся да баць кі зу сім. Тут 
све жае па вет ра, спа кой, род ныя сце ны. Гас-
па дар чыя кло па ты па дзя лі лі па пры кме це 
хо бі, сын зай ма ец ца ага ро дам, баць ка да-
гля дае свой скую птуш ку.

Дзень Пе ра мо гі ў до ме па-ра ней ша му са-
мае вя лі кае свя та. Аба вяз ко ва пры яз джа-
юць уну кі, праў ну кі, на кры ва ец ца свя точ ны 
стол.

«Сё лет няе свя та ў Та ма шоў скім сель са ве-
це су стра кае ўжо адзі ны ве тэ ран вай ны», — 
рас ка за ла стар шы ня сель вы кан ка ма Але на 
БУ РАК. Па тра ды цыі з він ша ван ня мі і па да-
рун ка мі да Ан то на Кан дра та ві ча пры хо дзяць 
прад стаў ні кі мяс цо вай ула ды, ак цы я нер нае 
та ва рыст ва «Ка ма роў ка», прад пры маль нік з 
вяс ко ва га пры ват на га ма га зі на. Вуч ні Та ма-
шоў скай шко лы за пі са лі ўспа мі ны ве тэ ра на, 
вы пус ці лі ад мыс ло вы ві дэа кліп. Дзя ду ля смя-
ец ца: «Дзе ці прый дуць, пы та юц ца, што мне 
да па маг чы. А мы з сы нам са мі спраў ля ем ся 
са сва ёй ня хіт рай гас па дар кай. Але ж кло пат 
пры ем ны».

Ме ра пры ем ствы з на го ды Дня Пе ра мо гі, 
як заў сё ды, прой дуць у Та ма шоў скім до ме 
куль ту ры. І ве тэ ра на па традыцыі за про сяць 
на ўра чыс ты сход Брэсц ка га ра ё на. Быць там 
ён лі чыць сва ім аба вяз кам. І сва ім, і чу жым 
дзе цям, уну кам, праў ну кам ён заў сё ды жа-
дае, каб ні ко лі не па ба чы лі вай ны.

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

Брэсц кі ра ён.

«Я СТА ЯЎ ПАД РАС СТРЭ ЛАМ»
ЯК ВЯС КО ВЫ ВЕ ТЭ РАН СУ СТРА КАЕ ЧАР ГО ВУЮ ВЯС НУ ПЕ РА МО ГІ
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)


