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Пас ля пе ра мо гi ў Ста лiн град скай 
бiт ве i кра ху фа шысц кай на сту паль най 
апе ра цыi «Цы та дэль» у ра ё не Кур скай 
ду гi Чыр во ная Ар мiя пе рай шла ў вы ра-
шаль нае контр на ступ лен не, а за тым i 
ў ма сi ра ва нае на ступ лен не. Са вец кае 
ка ман да ван не ста вi ла сва ёй за да чай 
раз гра мiць асноў ныя сi лы гiт ле раў цаў 
на ле ва бя рэж най Укра i не i за ха пiць 
стра тэ гiч ныя плац дар мы на за ход нiм 
бе ра зе Дняп ра. Фа шысц кi ге не ра лi-
тэт у сва iх ад чай ных спро бах спы нiць 
рух Чыр во най Ар мii на За хад асаб-
лi вае зна чэн не на да ваў аба ро не так 
зва на га «Ус ход ня га ва ла». Гiт ле рам 
вер мах та быў ад да дзе ны ка тэ га рыч-
ны за гад — утрым лi вац ца на ру бя жах 
Дняп ра, не да пус цiць чыр во на ар мей-
цаў на пра ва бя рэж жа.

Днепр, ма ю чы ў сва iм ся рэд нiм 
ця чэн нi вя лi кую шы ры ню i глы бi ню, 
а ў да да так яшчэ i вы со кi пра вы бе-
раг, уяў ляў сур' ёз ную на ту раль ную 
пе ра шко ду для на шых на ды хо дзя-
чых вой скаў. На дум ку гiт ле раў ска га 
ка ман да ван ня, ён па вi нен быў стаць 
не пе ра адоль ным бар' е рам для Чыр-
во най Ар мii. «Хут чэй Днепр па ця чэ 
на зад, чым рус кiя пе ра адо ле юць 
яго», — за явiў Гiт лер на ад ной з на-
рад у Бер лi не.

Ня гле дзя чы на ве лi зар ныя стра ты 
ў па пя рэд нiх бiт вах, пра цiў нiк да кан ца 
ве рас ня 1943 го да ўяў ляў яшчэ сур' ёз-
ную сi лу. На ўсход нiм фрон це дзей нi-
ча лi 239 яго ды вi зiй i 13 бры гад, г. зн. 
асноў ныя сi лы гiт ле раў скай ар мii. Во-
раг ра зу меў, што ме на вi та з Дняп ра 
ад кры ва лi ся шля хi ў Поль шчу, Кар па-
ты i на Бал ка ны.

Улiч ва ю чы, што пра цiў нiк ус кла дае 
на ру беж Дняп ра вя лi кiя над зеi, Са вец-
кае Вяр хоў нае Га лоў на ка ман да ван не 
яшчэ ў па чат ку ве рас ня за зна чы ла, што 
вой скам не аб ход на фар сi ра ваць гэ тую 
ра ку з хо ду i за ха пiць на яе пра вым бе-
ра зе плац дар мы.

Вя лi кую ро лю ў па спя хо вым фар сi ра-
ван нi Дняп ра ады гра ла ды рэк ты ва Вяр-
хоў на га Га лоў на ка ман да ван ня, у якой 
звяр та ла ся асаб лi вая ўва га на фар сi ра-
ван не буй ных вод ных пе ра шкод з хо ду i 
прад пiс ва ла ся прад стаў ляць тых, хто 
най больш вы зна чыў ся, да пры сва ен ня 
зван ня Ге роя Са вец ка га Са ю за.

Бiт ва за Днепр пра хо дзi ла ў два эта-
пы. На пер шым (жнi вень — ве ра сень 
1943 г.) са вец кiя вой скi вы зва лi лi ле ва-
бя рэж ную Укра i ну, фар сi ра ва лi Днепр i 
за ха пi лi плац дар мы на яго за ход нiм 
бе ра зе.

На дру гiм эта пе (каст рыч нiк — сне-
жань 1943 г.) iш ла ба раць ба за ўтры-
ман не i па шы рэн не плац дар маў.

«Нель га бы ло да зва ляць во ра гу ад-
вес цi свае вой скi за Днепр i ў поў ным уз-
бра ен нi су стрэць на шы вой скi. Фак тар 
ча су i на гэ ты раз на бы ваў вы ра шаль нае 
зна чэн не. З улi кам гэ та га i пла на ва ла ся 
апе ра цыя, яе тэр мi ны i тэм пы», — пi-
саў на чаль нiк апе ра тыў на га ўпраў лен ня 
Генш та ба Чыр во най Ар мii ге не рал ар мii 
С. М. Штэ мен ка.

Ня мец кае ж ка ман да ван не, са свай-
го бо ку, лi чы ла, што для пад рых тоў кi 
да фар сi ра ван ня Дняп ра рус кiм спат рэ-

бiц ца як мi нi мум 
ме сяц. Ге не ра-
лам вер мах та i ў 
га ла ву не маг ло 
прый сцi, што са-
вец кiя вой скi пас-
ля гран ды ёз най 
Кур скай бiт вы, 
якая за па тра ба-
ва ла ад iх ка ла-
саль на га на пру-
жан ня, а за тым 
но ва га цяж ка га 
на  с т уп  лен  ня , 
вый шаў шы да 
Дняп ра, кi нуц ца 
з хо ду фар сi ра-
ваць та кую сур'-
ёз ную пе ра шко-
ду на пад руч ных 
срод ках: бяр вё-
нах, плы тах i ры-
бац кiх лод ках.

Ча кан нi пра цiў нi ка не апраў да лi ся. 
Са вец кiя вой скi амаль ад на ча со ва вы-
хо дзi лi да Дняп ра на шы ро кiм фрон це 
ад Ло е ва да За па рож жа.

Пер шым на бе ла рус кую зям лю ў ноч 
з 22 на 23 ве рас ня 1943 г. с ту пiў бе ла-
рус, ка ман дзiр страл ко вай ро ты (109-га 
страл ко ва га пал ка 74-й страл ко вай ды-
вi зii 13-й ар мii) лей тэ нант Iг нат Вi кенць-

е вiч Мац ке вiч. Гэ та ад бы ло ся ў ра ё не 
в. Ка лы бань Бра гiн ска га ра ё на Го мель-
скай воб лас цi. Пе ра адо леў шы Днепр, 
I. В. Мац ке вiч са сва ёй ро тай ча ты ры 
днi ўтрым лi ваў плац дарм на пра вым 
бе ра зе Дняп ра. Быў двой чы па ра не ны, 
але за ста ваў ся ў страi. Аса бiс та пад бiў 
два тан кi пра цiў нi ка. За гi нуў у баi 26 ве-
рас ня 1943 г. Зван ня Ге роя Са вец ка га 
Са ю за ўда сто е ны па смя рот на 16 каст-
рыч нi ка 1943 г.

23 ве рас ня 1943 г. бай цы 360-га 
страл ко ва га пал ка 74-й страл ко вай 
ды вi зii 13-й ар мii пад ка ман да ван нем 
пад пал коў нi ка Ста шэ ка вы зва лi лi пер-
шы ра ён ны цэнтр Бе ла ру сi — га рад скi 
па сё лак Ка ма рын Го мель скай воб лас цi. 
Вось што ўспа мi наў пра гэ тыя па дзеi 
Ста шэк: «Я па кi нуў адзiн ба таль ён для 
лжы вай дэ ман стра цыi фар сi ра ван ня 

Дняп ра на поў нач ад г. п. Ка ма ры на, 
а га лоў ныя сi лы пал ка з да дат ко вы мi 
пад раз дзя лен ня мi (срод кi ўзмац нен ня) 
скрыт на пе ра кi нуў на 3—4 км на поў-
дзень ад Ка ма ры на. Нам уда ло ся аб-
хiт рыць пра цiў нi ка. У той час, ка лi па-
кi ну ты ка ля ра кi ба таль ён пры цяг ваў 
да ся бе ўва гу, ас тат нiя пад раз дзя лен нi 
на пад руч ных срод ках (бяр вё ны, боч кi, 
плы ты) па спя хо ва фар сi ра ва лi Днепр 
у iн шым мес цы. У вы нi ку iмк лi ва га ўда ру 
два пя хот ныя ба таль ё ны пра цiў нi ка, якiя 
аба ра ня лi Ка ма рын, бы лi раз гром ле-
ны. Iх рэшт кi па спеш на ста лi ады хо дзiць 
асоб ны мi гру па мi ў паў ноч на-за ход нiм 
на прам ку».

За пер шыя су ткi бiт ваў на бе ла рус-
кай зям лi 16 бай цоў i ка ман дзi раў 360-га 
страл ко ва га пал ка на ча ле з яго ка ман-
дзi рам бы лi прад стаў ле ны да зван ня 
Ге роя Са вец ка га Са ю за. У ба ях за Ка-
ма рын вы зна чыў ся аса бо вы склад су-
сед нiх з 360-м страл ко вых пал коў 74-й 
страл ко вай ды вi зii, якой ка ман да ваў 
ге не рал-ма ёр Ка за ран. У гэ тай страл-
ко вай ды вi зii за фар сi ра ван не Дняп ра 
33 ча ла ве кi дзе ся цi на цый i на род нас-
цяў Са вец ка га Са ю за бы лi ўда сто е ны 
зван ня Ге роя Са вец ка га Са ю за, у тым 
лi ку i сам кам дыў. Ся род уз на га ро джа-
ных вы со кiм зван нем — ка ман дзiр ро ты 
бе ла рус Iг нат Мац ке вiч, ка ман дзiр пал ка 

ўкра i нец Мi ка лай Ста-
шэк, уз бек Куд рат Су-
юноў, рус кiя Якаў Ан-
то наў, Гаў ры iл Бас ма-
наў, Iван Гра чоў, Па вел 
Гур' я наў, та та рын Iб ра-
гiм Ду бiн, уд мурт Iван 
Рэ пiн, мард вiн Ге ор гiй 
Яку шын, ка бар дзi нец 
Мi ха iл Яха го еў.

Ня шмат ёсць у гiс-
то рыi Вя лi кай Ай чын-
най вай ны пры кла даў, 
ка лi больш як дзе сяць 
во i наў ад на го не вя лi-
ка га пад раз дзя лен ня 
ў адзiн дзень бы лi ўда-
сто е ны зван ня Ге роя 
Са вец ка га Са ю за. Та-
кiм пад раз дзя лен нем 
ста ла во сен ню 1943 го-
да 5-я страл ко вая ро та 

18-га гвар дзей ска га страл ко ва га пал ка 
77-й гвар дзей скай Чар нi гаў скай страл-
ко вай ды вi зii. На ча ле з ма лод шым лей-
тэ нан там Ме лi кам Ма ге ра ма вым ро та 
пер шай фар сi ра ва ла Днепр на ўчаст ку 
вёс кi Аса рэ вi чы. Бай цы гэ та га пад раз-
дзя лен ня да лi маг чы масць пе ра пра вiц-
ца асноў ным сi лам страл ко ва га пал ка, 
ад бiў шы не каль кi дзя сят каў лю тых 
контр атак пра цiў нi ка.

За ге ра iч насць i 
муж насць увесь аса бо-
вы склад 5-й страл ко-
вай ро ты быў уда сто е-
ны ор дэ наў i ме да лёў, 
а 14 са мых ад важ ных 
во i наў — Ме лiк Ма ге-
ра маў, Ба рыс Са мсо-
наў, Вя ча слаў За ся-
да це леў, Якаў За вер-
та люк, Мi ка лай Лут, 
Ва сiль Цыс, Аляк сандр 
Квiт коў, Вiк тар Шэ ве-
леў, Мi ха iл Ула саў, 
Мi ка лай Яро муш кiн, 
Iлья Каў рыж ка, Мi ка-
лай Мi шэ нiн, Вiк тар 
Ба бо шын i Вiк тар Ле-
бе дзеў — уда сто е ны 

зван ня Ге ро я Са вец ка га Са ю за.
Уся го зван ня Ге роя Са вец ка га Са ю за 

ўво сень 1943 г. за фар сi ра ван не Дняп-
ра бы ло ўда сто е на ка ля 700 ча ла век. 
Ся род iх 45 бе ла ру саў. Гэ та ка ман дзiр 
9-га гвар дзей ска га страл ко ва га кор пу са 
ге не рал Ба рэй ка, ка ман дзiр 6-га гвар-
дзей ска га тан ка ва га кор пу са ге не рал 
Зiнь ко вiч, ка ман дзiр 68-й гвар дзей скай 
страл ко вай ды вi зii Iса каў, ка ман дзiр 
20-й тан ка вай бры га ды пал коў нiк Шу-
таў, а так са ма ка ман дзi ры пал коў бе-
ла ру сы Ула со вец, Та мi лоў скi, Ваш ке вiч, 
Жда наў i iн шыя.

Фар сi ра ван не Дняп ра пра во дзi ла-
ся ад на ча со ва на мно гiх на прам ках i 
ўчаст ках — ад Ло е ва да За па рож жа. 
Да па мо гу вой скам аказ ва лi не толь кi 
пар ты за ны, але i жы ха ры вы зва ле ных 
ра ё наў Пры дняп роўя. Яны ра ман та ва лi 
да ро гi, ад наў ля лi па да рва ныя мас ты, 
збi ра лi i рых та ва лi мяс цо выя пе ра пра-
ва чныя срод кi, па каз ва лi бай цам зруч-
ныя мес цы для пе ра праў i дзей нi ча лi ў 
якас цi пра вад нi коў.

Са вец кiя вой скi не толь кi здо ле-
лi фар сi ра ваць Днепр, але i за ха пiць 
на яго за ход нiм бе ра зе 23 плац дар-
мы, па ру шыў шы тым са мым на шы-
ро кiм фрон це ма гут на га вод на га ру-
бя жа за га дзя пад рых та ва ную аба ро-
ну пра цiў нi ка, пе ра адо ле лi най больш 
ума ца ва ную част ку «Ус ход ня га ва ла» 
i ства ры лi ўмо вы для раз вiц ця апе-
ра цый у Бе ла ру сi i ў пра ва бя рэж най 
Укра i не. Пла ны гiт ле раў ска га ка ман-
да ван ня ўтры маць за са бой Днепр 
цал кам пра ва лi лi ся.

Та кiм чы нам, ужо 22 ве рас ня 
1943 го да ў Ка ма ры не з'я вi лi ся раз вед-
чы кi ў са вец кай фор ме. Ад нак страх 
пе рад тым, што iмi мо гуць ака зац ца 
пе ра апра ну тыя па лi цаi, як бы ло ўжо 
не адзiн раз, пе ра сi лiў жа дан не ад ра зу 
вы бег чы на ву лi цу. Пят нац ца цi га до вы 
мяс цо вы жы хар Фё дар Пры быль так са-
ма ўба чыў iх у акно, ад нак быў упэў не-
ны, што гэ та свае, та му што вай скоў цаў 

су пра ва джаў зна ё мы пар ты зан. Ся род 
прый шоў шых чыр во на ар мей цаў бы ла 
ра дыст ка. Улад ка ваў шы ся ў ад ной з 
хат на ўскра i не, яна i пе рад ала ра дыё-
гра му аб тым, што ў вёс ку мож на ўва-
хо дзiць. У дру гой па ло ве дня па Ка ма-
ры не ўжо iш лi сот нi са вец кiх сал дат. Пе-
ра жыў шы жах двух га до вай аку па цыi, 
мяс цо выя жы ха ры са сля за мi ра дас цi 
кi да лi ся да вы зва лi це ляў. У тры га дзi-
ны но чы 23 ве рас ня ў вёс ку ўвай шло 
ка ман да ван не час цi, якая вы зва ля ла 
Ка ма рын. Штаб раз мяс цiў ся ў шко ле, 
а над бу дын кам рай ка ма ра нi цай уз вiў-

ся чыр во ны сцяг. Так 
Пе ра мо га ўвай шла ў 
пер шы бе ла рус кi рай-
цэнтр Ка ма рын i па ча-
ла сваё шэс це па бе-
ла рус кай зям лi.

— На шы раз мяс-
цi лi ся на паў ноч най 
ус кра i не Ка ма ры на 
ў ако пе, вы ка па ным 
яшчэ нем ца мi, — рас-
па вя дае пар ты зан, 
фран та вiк, удзель-
нiк штур му Бер лi-
на Ба рыс Ля во нен-
ка. — Уве ча ры лю дзi 
па нес лi ў акоп ежу, 
якая бы ла: буль бу, 
яй кi, хлеб. Не каль кi 
дзён мяс цо выя жы-
ха ры кар мi лi сал дат. 
По тым у Ка ма рын 
па ды шоў ар мей скi 
абоз з ды вi зi ён ным 
млы ном i пя кар няй. 
Мяс цо выя хлап чу кi 
ста лi там пра ца ваць: 
дро вы сек лi, збож жа 
ма ло лi i на ват хлеб 
пяк лi.

Вi да воч цы ад зна-
ча юць, што пад час 
аку па цыi пар ты за-
ны Ка ма рын шчы ны 

не да ва лi спа кою нi гiт ле раў скiм ва я-
кам, нi па лi ца ям. Та му ўжо 26 са ка вi ка 
1943 го да нем цы па кi ну лi гэ ты на се ле ны 
пункт. Але пас ля на вед ва лi ся з кар ны мi 
ак цы я мi: не каль кi ра зоў зга ня лi ка ма-
рын цаў, каб на ва чах ва ўсiх рас стра-
ляць злоў ле ных пар ты зан i жы ха роў, 
якiя су пра цоў нi ча лi з на род ны мi мсцi-
ўца мi.

За кож ны ка ва ла чак пры дняп роў-
скай зям лi iш лi ў со рак трэ цiм го дзе 
мi ну ла га ста год дзя цяж кiя баi. Ад лег-
ласць да ра ён на га цэнт ра Бра гiн, якi 
зна хо дзiц ца за 50 км ад Ка ма ры на, 

Чыр во ная Ар мiя пе ра-
адо ле ла толь кi праз 
два ме ся цы. «Уся 
зям ля ў гэ тых мес-
цах па лi та сал дац кай 
кры вёй», — ка жуць 
не шмат лi кiя свед кi 
па дзей ва ен на га лi ха-
лец ця, якiя за ста лi ся ў 
жы вых. Але без гэ тых 
свя тых ах вяр не ад бы-
ло ся б тры ум фаль нае 
вы зва лен не бе ла рус-
кай ста лi цы, Мiн ска, 
у лi пе нi 1944 го да.

ДНЕПР НА ЗАД НЕ ПА ВЯР НУЎ...
Беларусь святкуе 69-ю га да вi ну вы зва лен ня ад ня мец ка-фа шысц кiх 
за хоп нi каў. Ус па мi на юць па дзеi Вя лi кай Ай чын най вай ны i на поўд нi 
на шай кра i ны — рэ гi ё не, якi вы зва ле ны ад «ка рыч не вай» чу мы са мым 
пер шым. Жы ха ры не вя лi ка га га рад ка Ка ма рын, што ў Бра гiн скiм ра ё-
не Го мель шчы ны, у ве рас нi 1943 го да са сля за мi на ва чах су стра ка лi 
Чыр во ную Ар мiю. Гроз ныя ба я выя па дзеi, што раз гар ну лi ся ка лiсь цi 
на най пры га жэй шай пры дняп роў скай зям лi, ажы ва юць у апо ве дах 
вi да воч цаў, ад люст роў ва юц ца ў мно гiх пом нi ках са вец кiм во i нам, якiя 
рва лi ся на вы руч ку шмат па кут най бе ла рус кай зям лi.

«Хут чэй Днепр па ця чэ на зад, чым рус кiя пе ра адо ле юць 
яго», — за явiў Гiт лер на ад ной з на рад у Бер лi не.

Пер шым на бе ла рус кую зям лю ў ноч з 22 на 23 ве рас ня 1943 г. 
с ту пiў бе ла рус, ка ман дзiр страл ко вай ро ты (109-га страл ко ва га 
пал ка 74-й страл ко вай ды вi зii 13-й ар мii) лей тэ нант Iг нат 
Вi кенць е вiч Мац ке вiч. 

Пом нiк во i нам-вы зва лi це лям у Ка ма ры не на гад вае пра муж-
насць i ге ра iзм не каль кiх ты сяч чыр во на ар мей цаў, якiя ад да лi свае 
жыц цi за вы зва лен не са ма га паўд нё ва г а ку точ ка Бе ла ру сi. Акра мя 
жы ха роў гар па сёл ка, да яго пры хо дзяць i ад да юць да нi ну па мя цi 
за гi нуў шым i во i ны ў зя лё ных фу раж ках — па гра нiч нi кi. На фо та-
здым ку — адзiн з па гра нiч ных на ра даў у скла дзе лей тэ нан та Пят ра 
Клi мо вi ча, пра пар шчы ка Iга ра Аса дча га i стар шы ны Але га Сняж ко 
ўда сто е ны го на ру ўсклас цi вян кi да пад нож жа гэ та га ме ма ры я ла.

Са мы ма лень кi жы хар Ка ма рын шчы ны — Iлья Куц. Яму 
споў нi ла ся толь кi 20 дзён. У тым лi ку i дзе ля яго з'яў лен ня на 
свет бы лi па кла дзе ны ты ся чы жыц цяў са вец кiх во i наў. У сва-
iх баць коў Свят ла ны i Ула дзi мi ра Ку цаў ён ужо трэ цяе дзi ця. 
З гэ та га фо та здым ка са праўд ная па лес кая ма дон на з ап ты-
мiз мам гля дзiць у бу ду чы ню свай го ма лень ка га Iльi. 

ПАРТ РЭТ ГЕ РОЯ
Вы со кае зван не Ге роя Са вец ка га Са ю за пры свое на 

тром ура джэн цам Бра гiн шчы ны, якiя пра явi лi ге ра iзм i 
муж насць у га ды Вя лi кай Ай чын най вай ны. Ся род iх i 
Пётр Сяр ге е вiч Жу каў.

На ра дзiў ся Пётр Сяр ге е вiч 22 сту дзе ня 1921 го да ў 
вёс цы Мi ку лi чы ў сям'i ся лян. Скон чыў Кi еў скае пя хот нае 
ву чы лi шча, з 1940-га — у Чыр во най Ар мii. З пер шых дзён 
вай ны — Паўд нё ва-За ход нiм, Паў ноч на-Каў каз скiм, Паў-
днё вым, Цэнт раль ным i 1-м Бе ла рус кiм фран тах. Удзель нiк 
вы зва лен ня Но ва ра сiй ска, Та ма нi, Кер чы. Вы зна чыў ся ў 
Баб руй скай апе ра цыi ў чэр ве нi 1944 го да. Ба таль ён пад 
ка ман да ван нем ма ё ра П.С. Жу ка ва пас ля пра ры ву пер-
шай лi нii пра цiў нi ка 25 чэр ве ня з хо ду пра рваў дру гую — на 
за хад ад вёс кi Пру жа нi шча Ак цябр ска га ра ё на, iмк лi вым 
абы ход ным ма неў рам ад рэ заў шлях да ад ступ лен ня во-
ра га i знi шчыў 60 гiт ле раў цаў. А на на ступ ны дзень пад 
жорст кiм ва ро жым аг нём пе ра адо леў 200-мет ро вую па-
ла су ба ло та, штур мам ава ло даў вёс кай Лю бань, знi шчыў 
ка ля 100 гiт ле раў цаў, ад бiў контр ата ку пра цiў нi ка, вы зва лiў 
вёс ку Заа боз зе i 27 чэр ве ня вый шаў да ра кi Пцiч.

Да 1953 го да Пётр Сяр ге е вiч слу жыў у Са вец кай Ар мii, 
гвар дыi ма ёр. За тым пра ца ваў iн струк та рам Па лес ка га 
аб лас но га са ве та ДТСА АФ.

Па мёр П.С. Жу каў 22 снеж ня 1967 го да. Па ха ва ны ў 
вёс цы Мi ку лi чы. На яго ма гi ле ўста ноў ле ны абел iск. Iмя 
Ге роя Са вец ка га Са ю за пры свое на пi я нер скай дру жы не 
мяс цо вай шко лы i ка му наль на му сель ска гас па дар ча му 
ўнi тар на му прад пры ем ству.

У Бра гiн скiм гiс та рыч ным му зеi ў за ле ба я вой сла вы 
вы стаў ля ец ца кар цi на С.Н. Фе да рэн кi «Парт рэт Пят ра 
Сяр ге е вi ча Жу ка ва».

ЧАТЫРЫ ОР ДЭ НЫ
I АСКО ЛАК «НА ПА МЯЦЬ»

Не абы шла вай на бо кам i жы ха ра Бра гi на, ве тэ ра на 
Вя лi кай Ай чын най вай ны Ва сi ля Аляк санд ра вi ча Нi ка ла-
ен ку. Сла ву ты ба я вы шлях прай шоў сал дат ад Чар нi га ва 
да Бер лi на. Пры зваў шы ся ў 1943 го дзе, па чаў Ва сiль 
Аляк санд ра вiч свой ба я вы шлях з вы зва лен ня Чар нi га ва 
ад фа шысц кiх за хоп нi каў. Вы зва ляў га ра ды Бе ла ру сi: 
Ка лiн ка вi чы, Пiнск, Брэст, ста лi цу Лат вii Ры гу. Фар сi ра ваў 
Вiс лу i вы зва ляў ста лi цу Поль шчы Вар ша ву. Удзель нi чаў 
у знi шчэн нi буй ной фа шысц кай гру поў кi, якая аба ра ня ла 
Бер лiн.

Вось што пi ша адзiн з ба я вых лiст коў та го ча су «Смерць 
фа шысц кiм аку пан там!» пра ба я выя дзе ян нi на ша га зем-
ля ка. «Во раг буй ны мi сi ла мi пя хо ты i тан каў па не каль кi 
ра зоў пе ра хо дзiў у контр ата ку на на шы па зi цыi. Ён ха цеў 

вяр нуць толь кi што ад бi тыя на мi ў пра цiў нi ка на се ле ныя 
пунк ты. Трэ ба бы ло пе ра га ра дзiць шлях ня мец кiм тан кам. 
Гэ та зра бiў Нi ка ла ен ка. З гру пай бай цоў-смель ча коў ён 
пад поўз да аг ня во га ру бя жу пра цiў нi ка i ўста на вiў про цi-
тан ка выя i про цi пя хот ныя за га ро ды. Пра цiў нiк не ўза ба ве 
зноў пе рай шоў у контр ата ку, але, стра цiў шы част ку тэх нi кi 
i жы вой сi лы, ады шоў на зад. Та кiх сме лых дзе ян няў у баi ў 
та ва ры ша Нi ка ла ен кi шмат». За вы дат ныя ба я выя дзе ян нi 
i пра яў ле ную храб расць i муж насць ён прад стаў ле ны да 
ўра да вых уз на га род.

Ва ен ныя подз вi гi Ва сi ля Аляк санд ра вi ча Ра дзi ма аца-
нi ла вы со ка. Кам сорг ро ты, ма лод шы сяр жант уз на га ро-
джа ны ор дэ на мi Ай чын най вай ны 1-й i 2-й сту пе нi, ор дэ-
нам Чыр во най Зор кi, ме да ля мi «За вы зва лен не Вар ша-
вы», «За ўзяц це Бер лi на», «За пе ра мо гу над Гер ма нi яй» 
i мно гi мi iн шы мi, мае адзi нац цаць па дзяк ад Вяр хоў на га 
Га лоў на ка ман ду ю ча га. У ад ным з ба ёў, па ра не ны, ён не 
па кi нуў по ле бою, а пра цяг ваў ва я ваць з во ра гам. Да гэ-
туль Ва сiль Аляк санд ра вiч но сiць у сва iм це ле аско лак 
— на па мiн та го па мят на га бою.

У 1947 го дзе вяр нуў ся сал дат да мiр на га жыц ця, i, у 
якой сфе ры ён нi пра ца ваў, заў сё ды яго пра ца вi тасць 
ад зна ча ла ся кi раў нiц твам прад пры ем стваў i ра ё на. Пят-
нац цаць гра мат атры маў Ва сiль Аляк санд ра вiч за сваю 
доб лес ную пра цу ў на род най гас па дар цы. Толь кi ў 72 
га ды па кi нуў ве тэ ран пра цоў ную дзей насць i пай шоў на 
за слу жа ны ад па чы нак.

Ве тэ ран i сён ня, як ка жуць, у страi. За вi ха ец ца па гас-
па дар цы, тры мае пчаль нiк.

КА ХАН НЕ,
ПРА НЕ СЕ НАЕ ПРАЗ УСЁ ЖЫЦ ЦЁ

Мiль ё ны раз бу ра ных лё саў — гэ та так са ма вы нiк Вя-
лi кай Ай чын най вай ны. Тым больш дзiў на вы гля да юць 
бiя гра фii фран та вi коў, якiя прай шлi са мыя страш ныя баi i 
за ха ва лi ў ду шы на ўсё жыц цё здоль насць ка хаць. Ся род 
iх — ура джэн цы Бра гiн шчы ны, фран та вi кi Ры гор Сi да ра вiч 
i Тац ця на Дзер мi до наў на Кiс ло вы.

17 чэр ве ня фран та вая мед сяст ра, якая рас пi са ла ся 
ў 1945-м на ру i нах рэйх ста га, i ар дэ на но сец-пе ха цi нец 
ад зна чылі 66-год дзе су мес на га жыц ця. Ура джэн цы вёс кi 
Крыў ча, да вай ны яны на ват не ве да лi аб iс на ван нi ад но 
ад на го (бы вае ж та кое!). Пас ля вы зва лен ня Бра гiн шчы ны 
ад фа шыс таў абое па поў нi лi ар мей скi строй, бi лi гiт ле раў-
цаў у Бе ла ру сi, Поль шчы, Гер ма нii. Вяр ну лi ся пас ля Пе ра-
мо гi ў род ныя мяс цi ны, су стрэ лi ся, па ка ха лi ад но ад на го, 
вы га да ва лi дзя цей, да ча ка лi ся ўну каў i праў ну каў.

Жы лi, вя до ма, цяж ка. Абое ўдар на пра ца ва лi ў кал га-
се. Да гэ туль, на вось мым дзя сят ку жыц ця, вы рошч ва юць 
яны на ўчаст ку па мi до ры, буль бач ку, ка пус ту, бу ра кi. Не 
ся дзяць су жэн цы ў ха це без спра вы, гэ та дак лад на. «Мы 
жы выя, дзе цi на шы зда ро выя, уну кi-праў ну кi по бач, — га-
во раць яны. — Што яшчэ трэ ба для шчас ця?».

Го нар зям лi пры дняп роў скайГо нар зям лi пры дняп роў скай  ��

У Бра гiн скiм гiс та рыч ным му зеi рых ту ец ца вы ста вач ная 
экс па зi цыя на тэ му за слу жа ных лю дзей краю, у тым лi ку i 
ве тэ ра наў вай ны i пра цы. Ды рэк тар уста но вы Ула дзi мiр Шаў-
чук упэў не ны, што вы стаў ка па вiн на па чы нац ца парт рэ та мi 
Ге ро яў Са вец ка га Са ю за — ура джэн ца мi Бра гiн шчы ны, адзiн 
з якiх Пётр Жу каў.

У зо не ад чу жэн ня на тэ ры то рыi, якая пры ля гае да Ча рно-
быль скай атам най стан цыi, за ста ло ся шмат пом нi каў зем-
ля кам, якiя за гi ну лi пад час Вя лi кай Ай чы най вай ны, брац кiя 
ма гi лы во i нам-вы зва лi це лям i пар ты за нам. На тэ ры то рыi Ка-
ма рын скай зо ны дзя сят кi та кiх мес цаў. Iх упа рад ка ван нем 
зай ма ец ца ка лек тыў Бра гiн ска га ўчаст ка ра ды я цый на-эка-
ла гiч на га за па вед нi ка, якi ўзна чаль вае Мi ха iл Ру ба шчан ка (на 
фо та зле ва). На пя рэ дад нi Дня Не за леж нас цi  ў ко лiш нюю вёс ку 
Пiр кi ра зам з iм на ве да лi ся стар шы ня ра ён най ар га нi за цыi 
ве тэ ра наў Лю боў Дзяр кач i на чаль нiк ад дзе ла iдэа ла гiч най 
ра бо ты Iгар Сам бук (на фо та спра ва).

Стары салдат Барыс Лявоненка згадвае сваё баявое 
мінулае.

Стар шы ня Бра гiн-
ска га ра ён на га вы ка-
наў ча га ка мi тэ та, бы лы 
во iн-аф га нец Аляк сандр 
Ят чан ка: «Уша на ван не 
па мя цi аба рон цаў Ай-
чы ны — наш свя ты аба-
вя зак!»

15.10.1943 г.
« ...Ужо дру гi ме сяц мы зноў у ба ях. Iдзём на пе рад. 

Вёс кi га раць. Мi на ем ад ну, дру гую, трэ цюю — нi ад ной 
ха ты, ды мяц ца ад ны па пя лi шчы. За дзень прай шлi з ка-
рот кi мi ба я мi кi ла мет раў пят нац цаць. Ад сту па ю чы, не мец 
вы даў для на сель нiц тва за гад, каб не за ста ло ся нi ад ной 
ду шы: усе — i ма лы, i ста ры, з жы вё лай i па жыт ка мi — збi-
рай ся i iдзi на за хад. Сал да ты хо дзяць i ўсiх вы га ня юць. 
Тых, хто не вы ка наў за гад, тут жа рас стрэль ва юць. Вёс кi 
пай шлi та кiя, дзе пар ты за ны тры ма лi ў ру ках цэ лыя ра ё ны 
па не каль кі ме ся цаў i на ват па го дзе. Тут шмат муж чын, 
пры дат ных да служ бы. Мы за адзiн дзень ма бi лi за ва лi 
40000. Шко лы пры нем цах не пра ца ва лi, пы таў ся ў кож най 
вёс цы. Шмат лю дзей са гна лi ў Гер ма нiю. Мно гiя спа чат-
ку пад да ва лi ся на пад ман i еха лi доб ра ах вот на. I нi ад 
ка го — нi слы ху нi ды ху, як у ва ду кан улi...»

29.11.1943 г.
« ...Мы ста iм па куль на мес цы, за ня лi аба ро ну, 

лю дзей ма ла, вель мi цяж ка... Лю дзей мен ша ла, па-
паў нен ня па куль ня ма... Фры цы пруць на тоў па мi, ва 
ўвесь рост, iх ча ла век ча ты рыс та. Ка ман дзiр ба та-
рэi, наш ге рой Сi да раў, па дае ка ман ду. Грым ну лi на-
шы гар ма ты. Пер шы на тоўп фры цаў нi бы вет рам 
здзьму ла... Уве ча ры наш полк атры маў па дзя ку ад 
вы шэй ша га ка ман да ван ня. Але нас нi што не ра дуе, 
мы дзяў бём мерз лую зям лю, ха ва ем свай го лю бi ма га 
ка ман дзi ра, слё зы за сцi ла юць во чы. Ма ла ды пры га-
жун, на гру дзях тры ор дэ ны, дзесь цi ў Ле нiн гра дзе ў 
яго ма цi-ўда ва i сяст рыч ка... Я зра бiў з фа нер кi зор ку 
i ўнi зе на до шчач цы на пi саў: «Тут па ха ва ны ст. лей тэ-
нант Сi да раў, якi за гi нуў смер цю ге роя ў ба раць бе з 
ня мец кi мi аку пан та мi, год на ра джэн ня 1921»... Ца лую 
сва iх мi лых дзе так, Во вач ку, Нi ну сю i двух ма лых ня-
кем ных. А ця бе, мая ба буль ка-кла па ту ха, асаб лi ва. 
Ду хам не па дай, над ма i мi пiсь ма мi не плач, а, на-
ад ва рот, ра дуй ся, я ця пер на са мым дне ча ла ве чых 
па кут, дзе ўтва ра юц ца круп кi зо ла та, а шла кi i ўся кi 
бруд ны на кiп злi ва юц ца прэч...»

З пiсь маў во i на-су вя зiс та Акi ма Цi ма фе е вi ча 
Ма лец ка га, якi ва я ваў у скла дзе вой скаў 43-й ар-
мii, 1905 го да на ра джэн ня, бе ла ру са. Па мрэ ў па-
ля вым шпi та лi ад цяж ка га ра нен ня ў жы вот ка ля 
вёс кi Лiш цы.

13.10.1943 г.
«...Я за гэ ты час стра цiў амаль усiх сва iх та ва ры-

шаў. Пад на ча ле ныя мае — ...боль шасць ка за хi, па-
рус ку ра зу ме юць дрэн на, але доб рыя хлоп цы... На конт 
на стро яў, Ню ра, бы вае па-роз на му... Ка лi пос пех у 

ця бе, то i на строй доб ры. Бы вае дрэн ны... Але ў нас, 
бай цоў, i ка ман дзi раў Чыр во най Ар мii, на строй i за да ча 
ад на — кан чат ко ва раз гра мiць не мчу ру, вы гнаць з на-
шай тэ ры то рыi i з пе ра мо гай вяр нуц ца да до му...»

12.12.1943 г.
«...Ню ра, да ра гая, за мя не не хва люй ся. Я па куль 

жы вы-зда ро вы, iдзём на пе рад, пра соў ва ем ся з ба я мi 
да на шых ста рых ме жаў. Пры хо дзiц ца цяж ка ва та, во-
раг яшчэ моц ны, упар та су пра цiў ля ец ца i тры ма ец ца 
за кож ны метр на шай зям лi, да во дзiц ца ад ва ёў ваць з 
ба я мi. Асаб лi ва цяж ка бы ло ў дзень, ка лi не каль кi ра-
зоў пе ра хо дзi лi во зе ра па по яс у ха лод най ва дзе, а яно 
шы ры нёй паў кi ла мет ра... Мно гiя з нас «пус цi лi бур бал кi» 
i, як ка жуць, ад да лi бо гу ду шу... Але мя не, як вы свет лi-
ла ся, нi я кая ха ле ра не бя рэ... Вай на скон чыц ца яшчэ не 
хут ка, а жы вым бу ду або не — ска заць цяж ка... Ля жу на 
бруд най са ло ме ў зям лян цы, тры га дзi ны но чы, га рыць 
ка ва лак про ва ду, па чаў ся аб стрэл, пi шу та бе пiсь мо... 
Ус па мi на ец ца ўсё на ша пра жы тае — i доб рае, i дрэн нае. 
Шка да ста но вiц ца, як ма ла па жы лi мы на све це, а жыць, 
жыць хо чац ца...»

З пiсь маў жон цы стар ша га сяр жан та Яка ва Фё-
да ра вi ча Яшы на, якi ва я ваў у 4-й удар най ар мii, 1914 
го да на ра джэн ня, рус ка га. За гi не 06.01.1944 г. у баi 
ка ля вёс кi Кас цю кi Шу мi лiн ска га ра ё на.

30.09.1943 г.
«Маё ка ця ня! Ха чу ця бе па ра да ваць, што мы ўжо го-

нiм нем ца з бе ла рус кай зям лi. Над Бе ла рус сю за ня ўся 
за ра нак вы зва лен ня ад ня мец ка-фа шысц ка га каш ма ру. 

Ця пер я быў у не вя лi кiм мяс тэч ку, а ве да еш, усе мяс тэч кi 
Бе ла ру сi бы лi на се ле ны яў рэй скiм на сель нiц твам i ўсё 
яў рэй скае на сель нiц тва гiт ле раў ца мi фi зiч на знi шча на, 
ад не маў лят да ста рых. Сён ня я быў на тым мес цы, дзе 
два га ды на зад ра зы гра ла ся жу дас ная тра ге дыя: бы ло 
ад ра зу знi шча на 500 ста рых, жан чын i дзя цей. З ям у 
вя лi кiм ро ве, дзе iх рас стра ля лi, вi даць чэ ра пы, кос цi 
рук i тыр чаць шкi ле ты. Жу дас на па ду маць, уяў лен не 
ад маў ляе, што гэ та ад бы ло ся ў ХХ ста год дзi, ста год дзi 
куль ту ры i цы вi лi за цыi. Але гэ та факт. Ка лi жы ха ры 
па чы на юць рас па вя даць, як бяз вiн на знi шча лi ся лю дзi, 
як дзе цi за коп ва лi ся жы вы мi ў яму, поў за ю чы ся род 
скры ваў ле ных тру паў, то толь кi ад на рас пла та з нем ца мi 
мо жа быць — знi шчэн не гэ тых двух но гiх звя роў, толь кi 
смерць усiх гэ тых га даў, д'яб лаў у воб ра зе ча ла ве ка, 
мо жа стаць са праўд най ад пла тай за iх спра вы. Але, 
нi чо га, да бя ром ся мы да iх, па ка жам, як га во рыц ца ў 
рус кай пры каз цы, «кузь кi ну ма цi». Мы ада б'ём ах во ту 
вес цi вай ну на рус кай зям лi...»

З пiсь маў жон цы Ге роя Са вец ка га Са ю за пал коў-
нi ка Аляк сея Мi ка ла е вi ча Юры на, ка ман дзi ра 222-й 
страл ко вай Сма лен скай ды вi зii, 1905 го да на ра джэн-
ня, рус ка га. За гi не 26.07.1944 г. пад час фар сi ра ван ня 
ра кi Нё ман.

«...У пер шай жа ад бi тай у нем цаў вёс цы з шы ро кi мi 
аб дым ка мi i сля за мi ра дас цi на ва чах бай цоў су стрэ лi 
мяс цо выя жы ха ры.

Ган на Прад ка, а за ёю да чуш ка На сту ся, су сед кi Ган-
на Пру ся нок, Яў ге нiя Вет чан ка i мно гiя iн шыя жы ха ры 
вёс кi на пе ра бой час ту юць чыр во на ар мей цаў яб лы ка мi, 

до раць квет кi, за пра ша юць па гас ця ваць у ха ты.
Па куль у пе чах ва рыц ца абед, жы ха ры рас па вя да-

юць во i нам пра свае па ку ты ў ня мец кай ня во лi.
Нас ка та ва лi, му чы лi, — рас па вя дае Ган на Прад ка. 

— Май го дзе ве ра не каль кi ме ся цаў ця га лi па тур мах, 
бi лi i ад пус цi лi ледзь жы вым.

Лю дзей нем цы за бi ва лi нi за што, — да дае Яў ге-
нiя Вет чан ка. — За ка та ва ны наш кал гас нiк Фё дар 
Кат ла бай з жон кай i дзi цем. Во сем сем' яў спа ле ны. 
Са гна лi ста рых, жан чын i дзя цей у ад ры ну, за мкну лi 
яе i пад па лi лi...

Раз' юша ныя нем цы па лi лi вёс кi i ху та ры на пра вым 
бе ра зе Дняп ра, зга ня лi мiр ных жы ха роў на ка тар гу 
ў Гер ма нiю. Во раг спра ба ваў ства рыць тут пус ты ню, 
а на ёй не пе ра адоль ную аба ро ну.

Раз лi кi во ра га не па цвер дзi лi ся. Iмк лi ва фар сi ра-
ваў шы Днепр, на шы пад раз дзя лен нi на нес лi шэ раг 
ад чу валь ных уда раў на пра вым бе ра зе ра кi, вы му сi лi 
гiт ле раў цаў па кi нуць ума ца ван нi. Вы зва ле ны пер шыя 
не каль кi кi ла мет раў бе ла рус кай зям лi ў За дняп роўi. 
Сон ца ра дас на ўзы шло над пра вым бе ра гам сi ня га 
Дняп ра».

Ма ёр Iгар Слiп ко,
за ход нi бе раг Дняп ра,
пiсь мо ў га зе ту 77-й гвар дзей скай Чар нi гаў скай 

страл ко вай ды вi зii «Бо е вой призыв»,1943 г.
З фон даў Дзяр жаў най уста но вы

«На цы я наль ны ар хiў Рэс пуб лi кi Бе ла русь»
i Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея

гiс то рыi Вя лi кай Ай чын най вай ны.

Пiсь мы з фрон туПiсь мы з фрон ту  ��

«Я ЦЯ ПЕР НА СА МЫМ ДНЕ ЧА ЛА ВЕ ЧЫХ 
ПА КУТ, ДЗЕ ЎТВА РА ЮЦ ЦА КРУП КI ЗО ЛА ТА...»

Ма бi лi за ва ны ў Чыр во ную Ар мiю ў пер шыя днi вы зва лен ня 
Бра гiн шчы ны Мi ка лай Рад чан ка ра зам з во i на мi-вы зва лi це ля мi 
ру шыў у за ход нiм  кi рун ку. Ён быў су вя зiс там, у скла дзе асоб-
най ро ты ўдзель нi чаў у вы зва лен нi мно гiх бе ла рус кiх га ра доў, 
штур ма ваў ста лi цу Лат вii Ры гу, пе ра хо дзiў Вiс лу i браў Вар ша ву, 
удзель нi чаў у ба ях за ўзяц це Бер лi на.

Пас ля вай ны пры свя цiў ся бе на стаў нiц кай пра цы. У ве тэ ра-
на трое дзя цей. Ма лод шая з iх — дач ка Але на — час тая гос ця 
ў баць коў скiм до ме. Яе су стрэ чы з да ра гiм ча ла ве кам заў сё ды 
эма цы я наль ныя i ра дас ныя.

Матэрыялы паласы падрыхтаваў 
Уладзімір АЛЕКСАНДРАЎ.

Фотаздымкі Анатоля КЛЕШЧУКА.


