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Брэсц кія пісь мен ні кі так-

са ма да лу ча юц ца да гэ тай 

па трэб най і важ най твор чай 

пра цы, пры ма юць ак тыў ны 

ўдзел у збо ры ін фар ма цыі 

аб тых страш ных ва ен ных 

па дзе ях на шмат па кут най 

зям лі род най Брэст чы ны. 

Па жаў це лыя да ку мен ты 

фран та ві коў і пар ты зан, 

дзён ні кі ка ман дзі раў, пісь-

мы-трох ву голь ні кі, паш тоў кі, 

па ве дам лен ні і... «па ха рон-

кі» з фрон ту, вес тач кі з ты-

лу, ус па мі ны жы вых свед каў 

ва ен ных па дзей слу жаць ас-

но вай для на пі сан ня но вых 

тво раў, пры све ча ных по-

дз ві гу і ге ра із му на шых баць-

коў, дзя доў, пра дзе даў.

Ад ным з та кіх шчы рых і 

ад да ных па тры ё таў-лі та ра-

та раў і ства раль ні каў кні гі-

пом ні ка муж на му па ка лен-

ню пе ра мож цаў з'яў ля ец ца 

сяб ра Брэсц ка га аб лас но га 

ад дзя лен ня Са ю за пісь мен-

ні каў Бе ла ру сі Аляк сандр 

Вал ко віч.

Сё ле та па ба чы ла свет 

да поў не нае і пе ра пра ца-

ва нае дру гое вы дан не яго 

тво ра — уні каль на га гіс та-

рыч на-да ку мен таль на га, 

пуб лі цыс тыч на га, ілюст ра-

ва на га збор ні ка «Письма 

вой ны» (Брэст, «Альтерна-

тива», 2019). Пер шае вы-

дан не вый шла ў 2010 го дзе 

з іні цы я ты вы аў та ра кні гі і 

аб лас ной га зе ты «За ря» 

пры пад трым цы га лоў на га 

ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра-

бо ты Брэсц ка га абл вы кан-

ка ма. Да поў не нае і да пра-

ца ва нае вы дан не пры све-

ча на 75-год дзю вы зва лен ня 

Брэсц ка га ра ё на, та му яго 

ак тыў на пад тры маў Брэсц кі 

ра ён ны вы ка наў чы ка мі тэт.

Змяс тоў ную прад мо ву да 

збор ні ка на пі саў сам пісь-

мен нік. Атры ма ла ся яна ў 

яго па-са праўд на му па тры-

я тыч ная, а са мае га лоў-

нае — да бо лю ўра жаль ная 

і кра наль ная, як быц цам 

сам пісь мен нік прай шоў па 

тых вог нен ных да ро гах праз 

пек ла вай ны. Ці не та му, 

што пра жа хі вай ны пра за-

ік на слу хаў ся яшчэ з дзя цін-

ства — ад улас ных баць коў, 

шмат лі кіх ро дзі чаў? Баць ка 

пісь мен ні ка, Вал ко віч Мі ха-

іл Іль іч, — удзель нік вай ны, 

ар дэ на но сец; ма ці, Лі дзія 

Іла ры ё наў на, два га ды ад-

бат ра чы ла ў ня мец кіх пра-

цоў ных ла ге рах. Та му чы-

таць аў тар скую прад мо ву 

раў на душ на, без слёз не-

маг чы ма.

Па трэ ба ў пе ра вы дан ні 

кні гі, як тлу ма чыць сам аў-

тар, уз нік ла та му, што да-

лё ка не ўсё са бра нае ра ней 

змаг ло тра піць у пер шае вы-

дан не (з-за аб' ёму ру ка пі су, 

дру кар скіх за трат), а тут 

яшчэ да да ла ся і но вая важ-

ная ін фар ма цыя: па шчас ці-

ла са браць шмат да дат ко ва-

га ва ен на-да ку мен таль на га, 

эпі ста ляр на га, ва ен на-гіс-

та рыч на га ма тэ ры я лу. Ада-

зва лі ся аж но з Пад мас коўя 

сва я кі лей тэ нан та Ай зі ка 

Іо фе — аба рон цы ле ген-

дар най Брэсц кай цы та дэ лі, 

імя яко га на веч на вы бі та на 

плі тах Ме ма ры я ла крэ пас-

ці-ге роя...

Ува га і гэ тым ра зам 

больш ад да ва ла ся ва ен-

ным гіс то ры ям і лё сам во і-

 наў-зма га роў, пуб лі ка цыі іх 

прос тых, але шчы рых і цёп-

лых па слан няў род ным лю-

дзям. Ва ўсіх па жаў це лых 

ад ча су, за чы та ных, пра-

цёр тых агру бе лы мі ру ка мі 

ліс тах яск ра ва пры сут ні чае 

са праў ды вя лі кая лю боў да 

Ай чы ны і цвёр дая ве ра ў Пе-

ра мо гу.

Геа гра фія фран та вой ка-

рэс пан дэн цыі і да ку мен таў, 

уклю ча ных у збор нік, да-

во лі шы ро кая. Раз на стай-

насць ар хіў ных, му зей ных 

ма тэ рыя лаў па дзе ле на на 

раз дзе лы і гла вы і раз мер-

ка ва на ў хра на ла гіч ным па-

рад ку з 1941—1945 го да. 

Вы клю чэн не бы ло зроб ле-

на толь кі для ма тэ ры я лаў, 

звя за ных з вы зва лен нем 

Бе ла ру сі і Брэст чы ны, што 

са мо па са бе апраў да на. Бо 

вай на, як пі ша Вал ко віч, «не 

да зі ра ва ла смяр цей і страт, 

а ад пус ка ла кож на му рэ гі ё-

ну і ча ла ве ку спаў на». Асаб-

лі вая ўва га ў кні зе ад да ец ца 

пісь мам на шых зем ля коў-

пар ты зан, удзель ні кам зна-

ка мі тай вы зва лен чай апе ра-

цыі «Баг ра ці ён».

Тэкст збор ні ка па дзе ле-

ны на шэсць глаў. У пер шую 

ўклю ча ны ма ла вя до мыя 

ад ска на ва ныя пісь мы аба-

рон цаў Брэсц кай крэ пас-

ці — вес тач кі на ра дзі му, 

на пі са ныя ў апош нія мір-

ныя дні. Асоб ны мі гла ва-

мі прад стаў ле ны гіс то рыя 

дзён ні каў, за піс ных кні жак і 

сшыт каў-на тат ні каў пісь мен-

ні ка-па тры ё та Сяр гея Смір-

но ва, пар ты зан скія дзён ні кі 

і ма люн кі, пісь мы з ня во лі 

ма ла дых вяз няў-бе ла ру-

саў, вы ве зе ных у Гер ма нію 

на пры му со вую пра цу. Да-

рэ чы, па за вя шчан ні Сяр-

гея Сяр ге е ві ча амаль увесь 

пісь мен ніц кі ар хіў пас ля яго 

смер ці быў пе ра ве зе ны ў 

Му зей аба ро ны Брэсц кай 

крэ пас ці, дзе і Аляк сандр 

Вал ко віч як да ку мен та ліст 

знай шоў ня ма ла ка рыс най 

ін фар ма цыі.

У кні зе ад зна ча ны ўсе 

ра ё ны Брэсц кай воб лас-

ці — ліс та мі-па слан ня мі 

фран та ві коў з лі ку ўра-

джэн цаў кож най мяс ці ны, 

іх ба я вых сяб роў, ма ці, жо-

нак, на шчад каў. Вя лі кай 

пад бор кай прад стаў ле ны 

Пін шчы на, Сто лін шчы на, 

ад куль дзя сят кі ты сяч ма ла-

дых лю дзей і не паў на лет ніх 

бы лі пры му со ва вы ве зе ны 

ў гер ман скае раб ства. Пра 

не ча ла ве чае стаў лен не нем-

цаў да ня воль ні каў свед чаць 

уца ле лыя да ку мен ты і ак ты, 

пісь мы бы лых вяз няў. Да рэ-

чы, ары гі на лы гэ тых да ку-

мен таў пісь мен нік ад шу каў 

у Дзяр жаў ным ар хі ве Брэсц-

кай воб лас ці, у ад кры тым 

дру ку яны прад стаў ле ны 

ўпер шы ню.

Гор ка чы таць пра тра гіч-

ны лёс вы ха ван цаў дзі ця ча-

га до ма па сёл ка Да ма ча ва 

Брэсц ка га ра ё на, зні шчэн-

не якіх ад бы ло ся 23 ве рас ня 

1942 го да, а так са ма апо вед 

ура та ва най вы ха ван кі гэ та-

га ж дзі ця ча га пры тул ку — 

поль кі Лю цы ны Хлю дзін-

скай, якую праз шмат га доў 

ад шу каў аўтар кні гі...

Са смут кам і абу рэн нем 

чы та еш кры ва выя па дзеі 

18 ве рас ня 1942 го да: за 

адзін толь кі дзень аку пан-

ты рас стра ля лі 2700 мір ных 

жы ха роў па сёл ка. Та кім жа 

чы нам кар ні кі рас пра ві лі ся 

і з вяз ня мі ге та па сёл ка Та-

ма шоў ка.

Ад бо лю за мі рае сэр ца, 

ка лі чы та еш пе рад смя рот-

ную за піс ку муж най бе-

ла рус кай дзяў чын кі Ка ці 

Су сан інай з го ра да Лёз на 

Ві цеб скай воб лас ці — да-

ве дзе ная да ад чаю, у дзень 

свай го 15-год дзя (12 са ка-

ві ка 1943 г.) яна ра шы ла ся 

на са ма губ ства, каб толь кі 

не ехаць у пра кля тую Гер-

ма нію.

Род ную ма ту лю пісь мен-

ні ка так са ма не аб мі ну ла 

цяж кая до ля раб скай пра цы 

на чу жы не. Лі дзія Вал ко віч 

бы ла вы ве зе на ў Гер ма нію 

ў жніў ні 1943 го да, прай шла 

праз пра цоў ныя ла ге ры Гер-

ма ніі, Аў стрыі, Іта ліі і толь кі 

ле там 1945 го да бы ла вы-

зва ле на аме ры кан ца мі. Яе 

ўлас ныя ўспа мі ны пра фі-

зіч ныя па ку ты і ду шэў ныя 

му кі пад час блу кан ня па 

еў ра пей скіх ла ге рах сын 

да зво ліў са бе раз мяс ціць 

толь кі ў пры кан цы збор ні ка, 

у 6-й гла ве.

Аў тар на ўмыс на і свя до-

ма су пра ва дзіў свой пра ект 

ха рак тэр ным пад за га лоў-

кам «Хрестоматия патрио-

тизма», бо ліс ты, якія бы лі 

ўклю ча ны ў кні гу, і ёсць не 

пры ду ма ная, а праў дзі вая, 

дак лад ная ле та піс-хрэс та-

ма тыя ва ен на га ча су.

Але як бы ста ран на і пад-

ра бяз на я ні апіс ва ла змест 

збор ні ка, а ўсё ж та кі чы-

та чу, каб ле пей зра зу мець 

і ад чуць той час і люд ское 

го ра, трэ ба пра чы таць кні гу 

аса біс та — уваж лі ва, удум-

лі ва і пра нік нё на, бо яна вар-

тая гэ та га.

На дзея ПАР ЧУК, 

сяб ра 

Са ю за пісь мен ні каў 

Бе ла ру сі.

Па мяць

ЯШЧЭ РАЗ ПРА ВАЙ НУ

Срод кі 
на пе ра вы дан не 

збі ра лі, як ка жуць, усім 
све там. У гэ тай спра ве 
пры ня лі ўдзел Са ве ты 

ве тэ ра наў, ар га ні за цыі, 
уста но вы, сель гас прад-

пры ем ствы і асоб ныя 
гра ма дзя не на шай 
кра і ны, а так са ма 

Ра сіі, Укра і ны, 
Гер ма ніі, Із ра і ля, ЗША. 

Спра ца ва лі так са ма 
маг чы мас ці бе ла рус кай 

краў дфан дын га вай 
ін тэр нэт-пля цоў кі 

Ulej.by.

Да га да він пе ра мо гі на ша га на ро да над ня мец ка-

фа шысц кі мі за хоп ні ка мі ў Вя лі кай Ай чын най вай не 

1941—1945 га доў, да юбі лей ных дат у Бе ла ру сі вы-

да юц ца і пе ра вы да юц ца ёміс тыя кні гі, ка лек тыў-

ныя збор ні кі, ме му а ры на шых пра за ікаў, паэ таў, 

гіс то ры каў аб той ча ла ве чай тра ге дыі.

На поўд ні Сма ля віц ка га ра ё на 

зна хо дзіц ца аг ра га ра док Але сі на 

з ад най мен най вёс кай. Тут, у бы-

лых па мес цях Вань ко ві чаў, па бы-

ваў ка рэс пан дэнт «Звяз ды». 

У ся рэ дзі не ХІХ ста год дзя ў не-

вя лі кай ся дзі бе жы ла ўнуч ка вя-

до ма га кам па зі та ра Ста ні сла ва 

Ма нюш кі — Паў лі на і яе сяст ра 

Эр нес ці на. Ка лі Паў лі не Ма нюш-

цы споў ні ла ся пяць га доў, па мёр 

яе баць ка. Та му спра вы па спад-

чы не, якая ёй да ста ла ся, вёў на 

той час стар шы ня Мін скай па ла ты 

гра ма дзян ска га су да Яў стах Пру-

шын скі. Да яе паў на лец ця ба гац це 

па мно жы ла ся ў ра зы, бо ўпраў ля-

ю чыя, якіх ён на няў, уме ла рас па-

ра джа лі ся ма ё мас цю. Маг чы ма, 

ме на ві та Пру шын скі па зна ё міў 

ня вес ту з бу ду чым му жам — Ле а-

нам Вань ко ві чам, які так са ма меў 

да чы нен не да су до вай сіс тэ мы 

Мін скай гу бер ні. Пад час вя сел ля 

ня вес та вель мі ха це ла пра ехаць 

на сан ях. Та му да ро гу ад Але сі на 

да Шы пян — ся дзі бы жа ні ха — па-

сы па лі крух ма лам і цук рам — яны 

ні бы та вы раб ля лі ся на мяс цо вым 

за вод зе. Пас ля мяс цо выя жы ха ры 

збі ра лі каш тоў ныя пра дук ты і вы-

ка рыс тоў ва лі іх на свае па трэ бы. 

Але, як сцвяр джа юць гіс то ры кі, 

гэ та ўся го толь кі ле ген да, бо на 

той час та кой вы твор час ці ні ў 

Але сі не, ні ў Шы пя нах не бы ло.

Шмат для ўлад ка ван ня па мес-

цяў зра біў сам Вань ко віч — на 

той час адзін з са мых па спя хо вых 

зем ле ўла даль ні каў, які з 1878 го-

да за ся даў у Мін скім сель ска гас-

па дар чым та ва рыст ве, атры маў 

чын пра ва дзей на га стац ка га са-

вет ні ка і, вя до ма, меў маг чы мас-

ці і срод кі для раз віц ця па мес-

цяў. У 1896 го дзе ён па бу да ваў 

у Але сі не бро вар. На су праць яго 

вы ка паў два штуч ныя тэх ніч ныя 

ва да ёмы. Асаб лі ва імк лі выя пра-

мыс ло выя пе ра ўтва рэн ні па мес-

цяў Вань ко ві чаў па ча лі ся ў кан цы 

ХІХ ста год дзя. У фаль вар ку Дуб-

ра ва бы ло ўзве дзе на не каль кі 

ка мен ных бу дын каў — па ўсёй 

ве ра год нас ці, скла ды, дзе на за-

па шва ла ся сы ра ві на з на ступ най 

яе да стаў кай на ін шыя за во ды 

для пе ра пра цоў кі.

У 1903 го дзе сыш ла ў ін шы 

свет Паў лі на Вань ко віч. Пас ля 

смер ці Ле а на і Паў лі ны ўла дан ні 

пе рай шлі да трох іх сы ноў.

Пас ля пры хо ду баль ша ві коў 

Але сі на бы ло пе рай ме на ва на ў 

сель ска гас па дар чую ар цель «Но-

вае жыц цё», за тым — ад най мен-

ны кал гас. Пас ля вай ны ста рую 

наз ву вёс цы ўсё ж та кі вяр ну лі. 

Дру гое жыц цё ў 1990-х комп лек-

су бу дын каў на даў та га час ны 

стар шы ня кал га са «Шы пя ны» 

Фё дар Пры ва лаў, ця пе раш ні ды-

рэк тар рэс пуб лі кан ска га ўні тар-

на га прад пры ем ства «На ву ко ва-

прак тыч ны цэнтр На цы я наль най 

Ака дэ міі на вук Бе ла ру сі па зем-

ля роб стве». У іх Фё дар Іва на віч 

раз мяс ціў праў лен не кал га са, а 

ця пер тут зна хо дзіц ца ад мі ніст-

ра цыя РУП «Шы пя ны-АСК». Бу-

дын кі ад ра ман та ва ны, тэ ры то-

рыя ва кол доб ра ўпа рад ка ва ная. 

У зда валь ня ю чым ста не і ка нюш-

ня. Але парк, які зна хо дзіц ца по-

бач з гэ тай пры га жос цю, мае не 

над та да гле джа ны вы гляд. Зрэш-

ты, ад ка лісь ці шы коў на га пар ку з 

але я мі за стаў ся не вя лі кі лапік, на 

якім яшчэ мож на пры кме ціць пад-

мур кі бы лых па бу доў. У 2010 го дзе 

пры ўзвя дзен ні зер не су шыль на га 

комп лек су па ло ву дрэў спі ла ва лі. 

З дру го га бо ку па стаў ле ны жы вё-

ла га доў чы комп лекс.

З Але сі на да ро га пры вя ла нас 

у па мес це Шы пя ны, ку ды Вань-

ко ві чы пры яз джа лі раз-по раз. 

На ўскрай ку вёс кі — двух па вяр-

хо вы бу ды нак з чыр во най цэг лы 

на вы со кім пад мур ку з ча са ны мі 

ка мя ня мі, з вы со кай ага ро джай і 

ва ро та мі. На сця не — ві дэа ка ме-

ра. Мяс цо выя жы ха ры рас ка за лі, 

што гэ ты бу ды нак вы ку піў ці ўзяў 

у арэн ду прад пры маль нік.

Не па да лёк рас кі нуў ся ста ры 

парк, які быў за кла дзе ны на мя жы 

ХІХ—ХХ ста год дзяў. Тут за ха ваў ся 

ў да во лі ня дрэн ным вы гля дзе дом 

упраў ля ю ча га. На дум ку ін шых, 

гэ та сы ра вар ня, дзе за хоў ва лі ся 

пры па сы. Сам жы лы дом зна хо-

дзіц ца ў вёс цы. Ве лі зар ных па ме-

раў, ён па бу да ва ны ў 1900 го дзе. 

Ця пер па мяш кан не пус туе.

На сён няш ні дзень усе гэ тыя 

дых тоў ныя па бу до вы ста яць за-

кі ну тыя, мно гія раз бу ра юц ца. 

З ця гам ча су яны ўсё больш бу-

дуць пры хо дзіць у за ня пад, па куль 

не зруй ну юц ца да шчэн ту. Не зна-

хо дзіц ца гас па дар, каб за ха ваць 

та кую рас ко шу на шчад кам.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Спад чы на

Як Паў лі на Ма нюш ка еха ла па крух ма ле і цук ры

fot
ob

el.
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Але сі на.


