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А МАН ДУ Ю ЧЫ за меж ны мі вой-

ска мі ге не рал-лей тэ нант Рэй н-

хард Ге лен ста яў ка ля акна і

на зі раў, як пер шы вя сен ні дож-

джык амы вае пыль ныя ву лі цы Бер лі на. Ня-

чут на ўвай шоў ад' ютант ка ман ду ю ча га і 

па ве да міў, што штурм бан фю рар СС Эрых 

Хе нель хаўпт і оберш турм бан фю рар СС Ота 

Скар цэ ні ча ка юць у пры ём най.

— Па кліч це, — ці ха за га даў Ге лен і на-

кі ра ваў ся да вя лі ка га пісь мо ва га ста ла, за-

кла дзе на га роз ны мі па пка мі.

— Хайль Гіт лер! — ус кі нуў шы ру кі ў пар-

тый ным пры ві тан ні, пры ві та лі ся гос ці.

— Хайль, — кіў нуў га ла вой Ге лен. — Пра-

шу, па но ве, ся дай це.

Хе нель хаўпт і Скар цэ ні се лі адзін на су п-

раць ад на го і за ці каў ле на па гля дзе лі на

ге не ра ла.

— Па но ве, — ад кі нуў шы ся на спін ку

крэс ла, мяк кім го ла сам за га ва рыў Ге лен. — 

Мы з ва мі па тры ё ты Вя лі кай Гер ма ніі і

ве рым, без умоў на у пе ра мо гу ня мец кай 

зброі над азі яц кі мі вар ва ра мі. Але мы з ва-

мі раз вед чы кі, і зы хо дзім у сва ёй дзей нас ці 

не са звыш ап ты міс тыч ных вы ступ лен няў 

док та ра Ге бель са, а з рэ аль ных фак таў. 

Ня мец кай ар міі па трэб ны час на пе ра фар-

мі ра ван не і пе ра ўзбра ен не. На шы ву чо ныя 

вось-вось па він ны за пус ціць у вы твор часць 

зброю ад пла ты. А па куль мы вы му ша ны 

ады хо дзіць. Во сен ню на шы вой скі ад сту-

пяць на тэ ры то рыю Поль шчы. Так, па но ве 

афі цэ ры, на тэ ры то рыю Поль ска га ге не рал-

гу бер на тар ства. І да гэ та га ча су мы па він ны 

ар га ні за ваць на Укра і не, у Бе ла ру сі і Пры-

бал ты цы ак тыў ную ды вер сій ную дзей насць. 

У мя не ёсць сак рэт ныя да ныя з тэ ры то рыі 

аку па ва най на мі Бе ла ру сі. Дык вось, па но-

ве, з 1941 го да да ця пе раш ня га 1944 го да 

пар ты за на мі бы ло за бі та 125 ты сяч на шых 

сал дат, па да рва на больш за 11 ты сяч эша-

ло наў, спа ле на і зні шча на 300 са ма лё таў, 

больш за ты ся чу тан каў і амаль 20 ты сяч 

аў та ма бі ляў. Я ўжо не ка жу пра аў та ма ты, 

ку ля мё ты і ін шыя ві ды зброі.

Ён уба чыў, як у пры сут ных пас ля на зва-

ных ліч баў здзіў ле на ўзня лі ся бро вы.

— Так, па но ве, мы стра ці лі за гэ тыя тры 

га ды амаль дзе сяць паў на вар тас ных пя хот-

ных ды ві зій. Дык да вай це ска рыс та ем во пыт 

на шых во ра гаў. На мі рас пра ца ва ны план 

«Цэ пе лін», які пад тры маў фю рар. Ад каз ным 

за рэа лі за цыю пра ек та пры зна ча ны штурм-

бан фю рар СС Эрых Хе нель хаўпт.

— Так ёсць! — пры пад ня ўшы ся, ад ка заў 

Хе нель хаўпт.

— Да чэр ве ня ме ся ца, — пра цяг ваў Ге-

лен, — мы па він ны ства рыць ды вер сій нае 

пад раз дзя лен не Ягдфер бан дэ-Ост. Ка ман-

дзі рам яго пры зна ча ны оберш турм бан фю-

рар СС Ота Скар цэ ні.

— Слу ха ю ся! — ус ко чыў Скар цэ ні.

— Ся дай це, оберш турм бан фю рар, — 

мах нуў ру кою ге не рал. Ён рас крыў па пку і 

па чаў чы таць да ку мент.

«Га лоў ная за да ча Ягдфер бан дэ-Ос та — 

пра вя дзен не спе цы яль ных апе ра цый у ва ро-

жым ты ле; раз вед ван не і іні цы я ван не ан ты-

са вец ка га ру ху су пра ціў лен ня на Ус хо дзе і 

да па мо га яму; да па мо га на цы я на ліс тыч ным 

аб' яд нан ням збро яй, ін струк та ра мі, бай ца-

мі». Гэ та вя лі кая спра ва, па но ве! І ня хай вам 

да па мо жа Бог!

Апе ра цыя па раз горт ван ні ан ты са вец ка-

га су пра ціў лен ня атры ма ла ко да вую наз ву 

«Мі лая кот ка» (Lіеbсhеnkаtzеn) і ахоп лі ва ла 

тэ ры то рыю ад Бал тый ска га да Чор на га мо-

ра. Бе ла рус кі на пра мак атры маў наз ву «Чор-

ны кот» (Sсhwаrzkаtzе). Асно ву ды вер сій ных 

груп скла лі сал да ты спе цы яль на га ба таль ё на 

«Даль віц». Па вод ле рас пра ца ва на га пла на, 

зга да ныя гру пы па він ны дэ сан та вац ца на тэ-

ры то рыі БССР і, аба пі ра ю чы ся на бе ла рус кіх 

дзея чаў, якія не ады шлі з нем ца мі, ства рыць 

ан ты ка му ніс тыч нае пад пол ле.

Бы лі пад рых та ва ны і дэ сан та ва ны тры 

гру пы. Пер шая ў скла дзе ча ты рох ча ла-

век пры зям лі ла ся ка ля мяс тэч ка Дзят ла ва. 

Дру гая гру па (28 ча ла век) вы са дзі ла ся ў ра-

ё не Івян ца. Трэ цяя гру па (4 ча ла ве кі) бы ла

за кі ну та бліз мяс тэч ка Са по цкін на Гро-

 дзен шчы не.

Ка ман дзі рам трэ цяй гру пы быў пры зна-

ча ны Іван Мі ка ла е віч Ка рыць ка. На ра дзіў-

ся і жыў у Грод не. Пас ля 17 ве рас ня 1939

го да пай шоў пра ца ваць мі лі цы я не рам. 

У 1942 го дзе ўсту піў у Бе ла рус кую са ма ахо-

 ву, удзель ні чаў у ак цы ях су праць пар ты зан. 

Да слу жыў ся да ка ман дзі ра ро ты. Быў пе ра-

ве дзе ны ў пе ра сыль ны ла гер для яў рэ яў, 

ге та «Кал ба сі на», на мес ні кам ка ман дзі ра 

зон дэр ка ман ды.

...Ноч бы ла вель мі зруч най для дэ сан та-

ван ня: не ба поў нас цю за цяг ну та хма ра мі, на-

крап вае дроб ны дождж, але без вет ру. Пры-

зям лі лі ся да во лі куч на, та му хут ка са бра лі ся 

ра зам. Па ра шу ты тут жа за ка па лі, па ліў шы 

схрон спе цы яль най вад ка сцю ад са бак. Пад-

цяг ну лі аму ні цыю, пе ра за ра дзі лі аў та ма ты 

і, са ры ен та ваў шы ся па кар це, ру шы лі ў да-

ро гу. Да ра ні цы яны па він ны бы лі тра піць у 

вёс ку Ка ле ты, дзе ча каў су вяз ны. Праз дзве 

га дзі ны спеш най ха ды з Ка рыць кам па раў-

няў ся ра дыст гру пы Мі кі та Аў рам чык.

— Ка ман дзір, неш та мы не ту ды ідзём. 

Я ж ве даю гэ тыя мяс ці ны. Ка ле ты знач на 

пра вей.

— І я ве даю гэ тыя мяс ці ны! — стро га аба-

рваў Мі кі ту Ка рыць ка. — А ка лі спат рэ бяц ца 

твае ве ды, я аба вяз ко ва за пы та ю ся.

Аў рам чык па ціс нуў пля чы ма і вяр нуў ся 

на ра ней шае мес ца.

Ка лі сон ца па ча ло па воль на ўзды мац ца 

на зям лёй, ка ман дзір аб' явіў пры вал.

— За яц у да зор! Аў рам чык, на строй ра-

цыю! — ска ман да ваў пад на ча ле ным. За-

стаў шы ся воль ным, Пят ро Ска бец, чац вёр-

ты з гру пы, тут жа пры лёг пад вя лі кі мі ду бам 

і за снуў.

— Ра цыя га то ва, — да ла жыў Аў рам-

чык.

— Пе ра дай: пры зям лі лі ся нар маль на. 

Кро чым да су вяз но га.

Іван рас клаў кар ту і па чаў неш та па ёй 

вы ліч ваць. Хві лін праз дзе сяць вяр нуў ся 

Ся мён За яц.

— Ка ман дзір, неш та тут не так. Не да лё ка 

ад сюль скры жа ван не да рог. Ста іць рэ гу лі-

роў шчы ца. Я з хві лі ну па на зі раў. Дык вось, 

нек ато рыя вай скоў цы пы та юц ца, дзе Са по ц-

кін, і яна на кі роў вае ў бок, ад куль мы пры-

бег лі. Мы не ў Ка ле ты ідзём, ка ман дзір?

Да Ка рыць кі па вяр нуў ся Аў рам чык, пры-

пад няў га ла ву і Ска бец.

Ка рыць ка аб вёў іх цяж кім по зір кам і глы-

бо ка ўздых нуў.

— Доб ра, слу хай це сю ды. Каб па збег-

нуць пра ва лу, нем цы пус ці лі ў ба таль ё не дэ-

зу, што мы ідзём у Ка ле ты. На са май спра ве 

на ша ба за бу дзе ў На ву ма ві чах.

— Але ж у На ву ма ві чах на ват ле су нар-

маль на га ня ма, — амаль за кры чаў Аў рам-

чык.

— А нам і не па трэб ны лес, — спа кой на 

ад ка заў Іван. — Мы раз мес цім ся ў фор це 

№ 2.

— Дык яго ж уза рва лі ў со рак пер шым.

— Уза рва лі, — па га дзіў ся Ка рыць ка. — 

Але ў со рак трэ цім сі ла мі ва ен на па лон ных 

і яў рэ еў з «Кал ба сі на», дзе я слу жыў, мы 

ўсё ад на ві лі, ад ра ман та ва лі, толь кі ўва ход 

па кі ну лі раз бу ра ным.

— А бу даў ні коў..? — за пы таў ся За яц.

— На заў сё ды па кі ну лі вар та ваць форт! — 

за смя яў ся Ка рыць ка.

На ступ най ноч чу яны да сяг ну лі фор та 

№ 2. Ува ход у цы та дэль і са праў ды быў поў-

нас цю раз бу ра ны. Але пры клад на мет раў за 

двац цаць ад яго за кус та мі шып шы ны Іван 

па ка заў ін шы доб ра за мас кі ра ва ны ўва ход. 

Ды вер сан ты пад ня лі люк і адзін за ад ным 

спус ці лі ся па доў гай ме та ліч най лес ві цы 

ўніз. Іван за па ліў ліх та рык. Пе рад імі быў

доў гі вуз кі ка лі дор. Усе ру шы лі на пе рад. 

У кан цы ка лі до ра ўба чы лі двое дзвя рэй.

— Стой це тут! — за га даў Іван і, ад чы ніў шы 

ле выя дзве ры, увай шоў у па кой чык. Там ста яў 

ней кі агрэ гат з вя лі кім ко лам, ра мя ня мі, роз-

на ка ля ро вы мі лям пач ка мі. Ка рыць ка ад клаў 

ліх та рык, шчоўк нуў не каль кі мі тумб ле ра мі, 

за тым узяў ся дзвю ма ру ка мі за рэ мень са 

ску ра ной пя цель кай на кан цы і рэз ка рва нуў 

на ся бе. Ды зель гуч на чхнуў, стрэ ліў — і рап-

там па чу ла ся роў нае ме ха ніч нае па стук ван не. 

Ру ха ві чок за пра ца ваў. Тут жа ў па кой чы ку і 

на ка лі до ры за га рэ лі ся лям пач кі.

Іван вый шаў з па коя і ад чы ніў дзве ры на-

су праць. Там бы ла не вя ліч кая за ла, з якой 

на тры ба кі ра зы хо дзі лі ся га ле рэі.

— Вось тут мы і спы нім ся, — ска заў Ка-

рыць ка. — Пра ма — па кой з лож ка мі, на ле-

ва — кух ня і сан ву зел. На пра ва — ар се нал. 

Раз мя шчай це ся, па но ве.

Усе на кі ра ва лі ся пра ма, з за хап лен нем 

азі ра ю чы ся па ба ках. Ка рыць ка звяр нуў у 

па кой са збро яй. Ка лі ды вер сан ты рас па-

ка ва лі свае за плеч ні кі і раз мер ка ва лі ся па 

двух' ярус ных лож ках, у спаль ню ўвай шоў 

Іван з руч ным ня мец кім ку ля мё там MG-42 

у ру ках.

— Аuf Wіеdеrsеhеn! — спа кой на раз ві таў-

ся ён з па плеч ні ка мі і на ціс нуў ку рок. Рас-

ка ціс тым рэ хам пра шам ка ла зброя. Праз 

ім гнен не на пад ло зе ля жа лі тры тру пы.

— Ну вось не як так, — пра га ва рыў Ка-

рыць ка і вый шаў з па коя. Ён на кі ра ваў ся на 

кух ню, па ды шоў да вя лі кай ша фы з ме та-

ліч ным по су дам і, па цяг нуў шы яе на ся бе, 

ад ско чыў убок. Ша фа з по су дам грым ну ла ся 

на пад ло гу. Ка рыць ка пры кла дам аў та ма та 

па чаў абі ваць тын коў ку на сця не. Праз хві-

лі ну там вы раз на аба зна чы лі ся не вя ліч кія 

дзвер цы. Іван да стаў з кі шэ ні ключ, па вяр нуў 

яго ў ад ту лі не і моц на на ціс нуў пля чом. Дзве-

ры амаль бяс шум на ад чы ні лі ся. Па ка за ла ся 

доў гая ніз кая га ле рэя. Ка ля са ма га яе ўва хо-

да на пад ло зе ля жа ла скры ня з-пад сна ра-

даў. Іван пры сеў на ку кіш кі і ад чы ніў скры ню. 

Яна да па ло вы бы ла за поў не на за ла ты мі 

ка рон ка мі, лан цуж ка мі, пярс цён ка мі.

— Вось мы, мае ха ро шыя, із ноў су стрэ-

лі ся, — пя шчот на пра шап таў Ка рыць ка. — 

Да ры жы доў скія з ге та «Кал ба сі на» най леп-

ша му сяб ру Іва ну!

І ён гуч на за ра га таў. За тым, па сур' ёз неў-

шы, пе ра сы паў зо ла та ў за плеч нік, а сам 

вяр нуў ся ў ар се наль ную. Да стаў з кі шэ ні бік-

фор даў шнур, пры ла дзіў да то ла вай шаш кі 

і па клаў пя кель ную ма шын ку ў скры ню з 

гра на та мі, пас ля ча го пад па ліў шнур і па бег 

у га ле рэю. Шчыль на за чы ніў дзве ры і, ніз ка 

згі на ю чы ся пад ця жа рам за плеч ні ка, шпар-

ка на кі ра ваў ся па цём ным ка лі до ры. За спі-

най па чуў ся моц ны вы бух, звер ху па сы па ла-

ся зям ля, тын коў ка, ней кае смец це.

— Форт № 2 зноў за га даў доў га жыць, — 

з усмеш кай пра мо віў Ка рыць ка і па кро чыў 

да лей. Хві лін праз трыц цаць ён спы ніў ся 

пе рад дзвю ма дзвя ры ма. На ад ной з іх па-

ня мец ку бы ло на пі са на «Форт № 3», на дру-

гой «За па сны вы хад». Іван ад су нуў клям ку 

на дзвя рах за па сно га вы ха ду, ад чы ніў іх і 

пай шоў да лей. Кро каў праз сто муж чы на 

апы нуў ся ка ля лес ві цы, што вя ла на верх. 

Іван па клаў на пад ло гу за плеч нік, аў та мат, 

з цяж кас цю пад ня ўся, упёр ся га ла вой і ру-

ка мі ў люк і моц на на ціс нуў. Люк кры ху ад-

су нуў ся. Ка рыць ка пра су нуў ру кі ў шчы лі ну 

і яшчэ мац ней на ціс нуў. Люк ады шоў у бок. 

Муж чы на спус ціў ся па за плеч нік і аў та мат, 

вы пхнуў іх вон кі і вы лез сам. Ён апы нуў ся 

ў хмыз ня ку. Мет раў за пяць сот бы лі бач ны 

змроч ныя аб ры сы трэ ця га фор та. Іван скі-

нуў ка муф ляж ны кам бі не зон. Пад ім быў 

до сыць па но ша ны цы віль ны кас цюм. Да-

стаў з за плеч ні ка па рэ па ныя бо ты і кеп ку, 

пе ра аб уўся. Вы цяг нуў з кі шэ ні паш парт на 

імя Буд ні ка Пят ра Пят ро ві ча, па гар таў і вяр-

нуў на мес ца. Устаў, агле дзеў ся. Кро каў за 

двац цаць уба чыў адзі но кі куст бэ зу. Па ды-

шоў блі жэй, вы цяг нуў дэ сант ны нож, уса-

дзіў па ру ка ят ку сан ты мет раў за двац цаць 

ад кус та і пра вёў па ўсім ра ды у се. За тым 

моц на рва нуў куст на ся бе. Той па ва ліў ся 

на бок, ад крыў шы крыш ку не вя ліч ка га схро-

на. Ту ды Ка рыць ка аку рат на па клаў свой 

за плеч нік з зо ла там, вяр нуў куст на мес-

ца і па пра віў ва кол тра ву. Ады шоў на па ру 

кро каў і піль на ўгле дзеў ся. Ні я кіх сля доў 

не бы ло бач на. За да во ле на ўсміх нуў шы ся, 

Іван за шпур нуў убок не па трэб ны аў та мат і 

па кро чыў на Грод на.

У ве рас ні 1979 го да ў Ка мі тэт дзяр жаў-

най бяс пе кі СССР прый шоў дзіў ны ліст з 

го ра да Ту лы.

«Да руй це, што не на зы ваю свай го проз-

ві шча. Ска жу па праў дзе — ба ю ся. Я пра цую 

на бу доў лі, і дня мі ў нас ад бы ла ся ава рыя: 

уна чы ад моц на га вет ру ўпаў кран як раз на 

бы тоў ку, дзе дзя жу рыў мой ста ры ся бар 

Буд нік Пётр Пят ро віч. Ка лі яго вы цяг ну лі 

з-пад за ва лаў, ён ледзь ве ды хаў. У баль-

ні цы ўра чы шмат пры кла лі сіл, каб яго вы-

ра та ваць. Ка лі я прый шоў пра ве даць, Пётр 

вель мі дрэн на вы гля даў. Ён узяў мя не за 

ру ку і ска заў на ступ нае:

«Ты ве да еш, Мі ко ла, у мя не ня ма ні сва я -

коў, ні сям'і. Ты мой адзі ны ся бар. На Бе ла-

ру сі, поблізу Грод на, ёсць вёс ка Лаб на. Ка ля 

яе зна хо дзяц ца рэшт кі фор та № 3. Па едзь 

ту ды, знай дзі адзі но кі куст бэ зу, вы рві куст 

і зной дзеш за плеч нік з зо ла там. Я так і не 

вы браў ся па яго. Вазь мі част ку са бе, ас тат-

няе пе ра дай царк ве, ня хай мя не, грэш ні ка, 

па мя нуць доб рым сло вам». На ступ на га дня 

Пят ро па мёр. Не ве даю, гэ та бы ло трыз-

нен не ці праў да, але ад куль у яго, ра ба ця гі, 

тор ба зо ла та? А на ват ка лі гэ та і праў да, я 

ў та кія гуль ні не гу ляю. Та му і на пі саў вам. 

А да лей ра бі це, што хо ча це. Да па ба чэн ня. 

Не, лепш бы вай це!»

«Стар шы ні ка мі тэ та дзяр жаў най бяс пе кі 

т. Анд ро па ву Ю. У. Па фак це атры ма на га 

ліс та, рэг. ну мар 54298, Гро дзен скім аб-

лас ным ка мі тэ там дзяр жаў най бяс пе кі бы лі 

пра ве дзе ны ад па вед ныя ме ра пры ем ствы. 

У вы ні ку след ства бы ло ўста ноў ле на, што 

форт № 3 прак тыч на ўвесь зні шча ны ў час 

вай ны. Ні я кіх ха доў не бы ло зной дзе на. Кус-

та мі бэ зу за рас ла прак тыч на ўся на ва коль-

ная мяс цо васць, і ідэн ты фі ка ваць на зва нае 

мес ца прак тыч на не маг чы ма. Атры ма ную 

ін фар ма цыю пра сха ва нае зо ла та ка ле гі з 

Грод на лі чаць не ад па вед най рэ ча іс нас ці. 

На чаль нік дру го га га лоў на га ўпраў лен ня 

КДБ СССР Гры га рэн ка Ры гор Фё да ра віч».

Фак тыч на ўсё жыц цё Вік та ра Ва ран ца звя за на 

з Гро дзен шчы най. У са мім Грод не ён у 1962 го дзе 

на ра дзіў ся, у 1985-м скон чыў Гро дзен скі дзяр жаў ны 

ўні вер сі тэт, атры маў шы дып лом фі ло ла га 

і на кі ра ван не на пра цу ў ад ну з сель скіх школ не па да лёк 

ад род на га го ра да. Пас ля вы кла даў бе ла рус кую мо ву 

ў аб лас ной гім на зіі № 1. І вось ужо больш за двац цаць 

пяць га доў зай ма ец ца вы клад чыц кай і на ву ко вай дзей нас цю ў Гро дзен скім 

дзяр жаў ным ме ды цын скім уні вер сі тэ це. А ў воль ны час пі ша: па чы наў з вер шаў, 

але апош нім ча сам ад дае пе ра ва гу про зе. Пры чым, па пры знан ні са мо га аў та ра, 

усе яго тво ры так ці інакш звя за ныя з род ны мі мяс ці на мі. Што ж, яшчэ Фолк нер 

сцвяр джаў, што яго ма лень кая паш то вая мар ка род най зям лі вар тая та го, каб 

пі саць пра яе ўсё жыц цё. Між тым на ра дзіў ся сла ву ты пісь мен нік у Нью-Ол ба ні 

шта та Мі сі сі пі — го ра дзе, які знач на са сту пае на ша му Грод на і па пло шчы, і па 

коль кас ці на сель ніц тва. Хтос ьці за пя рэ чыць, не пад даў шы ся на жарт, што та кое 

па раў на нне не зу сім ка рэкт нае, але, ду маю, па го дзіц ца ў га лоў ным: род ная зям ля, 

і праў да, са мая не вы чэрп ная кры ні ца на тхнен ня.

Алесь БА ДАК

Вік тар ВА РА НЕЦ

АПОШ НІ 
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