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Уся го клі маў чан ка Воль га Кру ці ка ва 
на ра дзі ла 16 дзя цей! Жан чы на ста ла 
пер шай у ра ё не шмат дзет най ма ці, уз-
на га ро джа най ор дэ нам «Ма ця рын ская 
сла ва» І сту пе ні. Праз не каль кі га доў 
ёй пры сво і лі зван не «Ма ці-ге ра і ня».

Быў шы ў Клі ма віц кім ра ё не, мы 
прос та не маг лі па кі нуць па-за ўва гай 
лёс гэ тай ад важ най жан чы ны. Ня гле-
дзя чы на тое, што ма ці-ге ра і ня ўжо 
даў но пай шла з жыц ця, нам вель мі 
ха це ла ся па чуць пра яе не з ней кіх 
там кніж ных ар ты ку лаў і га зет ных пуб-
лі ка цый, а з вус наў яе дзя цей. Зда ва-
ла ся, што як раз з гэ тым цяж кас цяў 
не ўзнік не. Але так толь кі зда ва ла ся... 
З 16 дзя цей сён ня за ста ло ся толь кі 
сем. Ды і тыя раз' еха лі ся па ўсім све-
це... І толь кі На дзея, 15-я, за ста ла ся 
жыць у Клі ма ві чах.

Но гі са мі да яе нес лі. Жан чы на нас 
ча ка ла: яе па пя рэ дзі лі, што пры едуць 
ка рэс пан дэн ты са ста лі цы. Пад рых та-
ва ла фо та здым кі, на ста ле рас кла ла 
ге не а ла гіч нае дрэ ва сва ёй сям'і. Час-
ту ю чы са ка ві ты мі яб лы ка мі, На дзея 
Мі хай лаў на па ча ла апо вед:

— На ра дзі ла ся мая ма ту ля ў ве рас-
ні 1897 го да. У вёс цы Пе ра ва лош ня, 
што тут, у ра ё не. Акра мя яе, у сям'і бы-
ло яшчэ двое дзе так — сяст ра Па лі на і 
брат Ягор. На Пер шай су свет най вай-
не яе баць ку, май го дзе да, кан ту зі ла. А 
па коль кі ма ці бы ла са май ста рэй шай у 
сям'і, усе кло па ты па гас па дар цы ляг лі 
на яе кво лыя дзя во чыя пле чы.

Пра цоў нае ся лян скае жыц цё пра-
цяг ва ла ся ў Воль гі і пас ля за муж жа. 
У му жа, на ху та ры бліз вёс кі Га лі чы, 
сям'я бы ла вя лі кая. Кло па таў у яе пры-
ба ві ла ся. За тым ад но за дру гім па ча лі 
з'яў ляц ца дзе ці...

Да вай ны за шмат дзет най ма ці быў 
за ма ца ва ны конь. А ўсё та му, каб яна 

ад пра цоў ва ла свой мі ні мум пра ца-
дзён. А якім чы нам, ка лі ў ха це вя лі-
кая сям'я, ма лыя дзе ці? Кі раў ніц тва 
кал га са пай шло на су страч: не ха це ла 
стра ціць доб рую пра цаў ні цу. Так жан-
чы на па спя ва ла і на ра бо це, і дзя цей 
да гле дзець.

Ка лі па ча ла ся Вя лі кай Ай чын ная 
вай на, са май ста рэй шай з дзя цей, 
Але не, бы ло 20, Ма рыі — 13, Іо сі фу — 
11, ста рэй шай Га лі не — 9, Тац ця не — 
не бы ло і 6, бра там-бліз ня там Сяр гею 
і Ула дзі мі ру — споў ні ла ся па 4 га ды, 
ма лод шай Га лі не — толь кі год. Муж 
пай шоў на фронт, і ўсе дзе ці за ста лі ся 
на ру ках Воль гі Лук' я наў ны. Іх трэ ба 
бы ло на кар міць, апра нуць...

— Мя не та ды яшчэ не бы ло, але 
ве даю, што не га ла да лі і ў вай ну. Ма ці 
ў нас бы ла эка ном най. Спя чэ што-не-
будзь — па дзе ліць на ўсіх. Так і пра-
жы лі ў Га лі чах усю вай ну.

— Ня ўжо гіт ле раў цы абы хо дзі лі ва-
шу ха ту? — не маг ла не спы таць я.

— Ча му? Не. Ма ці рас каз ва ла, што 
нем цы не ад ной чы за хо дзі лі да нас. 
Бы лі ся род іх і доб рыя, і дрэн ныя. Ад-
ны ўба чаць, што ў до ме столь кі дзя-
цей, — не ча па юць, а яшчэ да дуць 
ша ка лад ку ці цу кер ку. Ін шыя ж усё з 
ха ты вы не суць! І не па гля дзяць, што 
столь кі ма лых рас це. Ма ці час та ўспа-
мі на ла адзін вы па дак. Як раз та ды, ка лі 
па ча лі ся баі за вы зва лен не, прый шоў 
да нас у ха ту адзін не мец і па пя рэ дзіў, 
што не ўза ба ве бу дзе бой, — каб мы 
ха ва лі ся ў акоп. Мо жа, дзя ку ю чы яму 
і вы жы лі...

— Але ж гэ та быў толь кі адзін вы-
па дак. У га ла ве не ўклад ва ец ца: як 
ма ці ад ной уда ло ся збе раг чы столь кі 
дзя цей?

— Не як збе раг ла. У вай ну з'я віў-
ся Ры гор. Двай нят кі Гал ка і Лі ля бы лі 

зу сім ма лы мі: на ра дзі лі ся ў 1940-м. 
Уца ле лі ж! Мо жа, Бог да па мог. Не ве-
даю. Мя не та ды не бы ло. У ле се не 
ха ва лі ся: ку ды ж, столь кі дзя цей! Яна 
рас каз ва ла, што ў ако пах не ад ной чы 
ся дзе лі, са мі іх і ра бі лі. Як толь кі стра-
ля ні на — у яму. Ка за ла, што ад ной чы 
ня мец кі танк по бач пра яз джаў. Па шан-
ца ва ла, што ў акоп не ўе хаў. Дзе да 
за бі ла пад час вай ны. Ма ці ка жа яму: 
«Пай шлі ў акоп!» А ён: «Я жы вы ў яму 
не па ле зу!». І лёг у ба раз ну. Сна рад 
тра піў у скронь...

Баць ка — Мі ха іл Кру ці каў — прай-
шоў усю вай ну. Дай шоў да Бер лі на. 
Не ве ра год на, але вяр нуц ца з вай ны 
яму прос та па шчас ці ла. Шан цаў амаль 
не бы ло: ён быў мі нё рам-са пё рам. Але 
ней кая вы шэй шая сі ла не да ва ла яму 
за гі нуць, быц цам ве да ла, што ў ха це 
яго ча каюць жон ка і дзе ці.

На дзея Мі хай лаў на на ра дзі ла ся 
пас ля вай ны, у чэр ве ні 1946 го да. У 
Га лі чах прай шло яе дзя цін ства, тут на-
пат ка ла і юнац тва:

— Жы лі мы не ска заць, што ба га та, 
але ня дрэн на. Га лод ны мі не бы лі ні-
ко лі. Заў сё ды адзе тыя, абу тыя. На ша 
ма ці са ма тка ла, пра ла, шы ла. У ха це 
ста я лі крос ны. К Вя лік ад ню ў кож на га 
з нас бы ло па но вай ка шу лі ці па но вай 
су кен цы. Ад ным сло вам, жы лі мы ня-
дрэн на. А ўсё та му, што ма ці і баць ка 
без ра бо ты ні ко лі не ся дзе лі.

Баць ка пра ца ваў жы вё ла во дам. 
Ця лят кі ў кал га се бы лі та кі мі ўкорм-
ле ны мі, што на ват з ра ё на пры яз джа лі 
фа та гра фа ваць. І ў ха це ме ла ся свая 
гас па дар ка: ка роў ка, двое па ра ся так, 
авеч кі, гу сі, ку ры. Гас па дар ку трэ ба 
бы ло тры маць аба вяз ко ва: інакш вя-
лі кую сям'ю не пра кор міш. Ме лі 50 со-

так ага ро да. Цэ лы год са джа лі, па ло лі, 
збі ра лі, ка па лі...

Па куль баць кі пра ца ва лі ў кал га се, 
дзе ці так са ма бы лі за ня ты спра вай. 
Кож на му на дзень раз мяр коў ва ла ся 
ра бо та. Ста рэй шыя вы кон ва лі больш 
цяж кія аба вяз кі: ця га лі ва ду, кар мі лі і 
па сві лі ска ці ну, рва лі тра ву... Ма лыя 
гу ля лі, ра бі лі з ануч ля лек.

— Дыс цып лі на ў нас бы ла. Ска за лі 
баць кі зра біць — па він на быць зроб-
ле на. Ні я кіх «я не бу ду» і «я не ха чу». 
У нас та ко га не ра зу ме лі, — да дае На-
дзея Мі хай лаў на.

Ма ці па мер ла ў 1983 го дзе. Ёй 
ішоў 87-ы год. Баць кі не ста ла яшчэ 
ра ней.

У та кіх баць коў не маг лі не вы рас ці 
доб рыя дзе ці. Праў да, у кож на га з сям'і 
Кру ці ка вых лёс склаў ся па-свой му. Ся-
род іх — ура чы, на стаў ні кі, вай скоў цы, 
ку ха ры, шах цё ры... Жыц цё іх рас кі-
да ла па све це. У кож на га свае дзе ці, 
уну кі, праў ну кі...

Лёс шмат дзет най ма ту лі паў та ры ла 
толь кі На дзея Мі хай лаў на: у яе тры сы-
ны. Адзі ная з усіх яна за ста ла ся жыць 
на зям лі сва іх баць коў. Жы ве тут і сён-
ня. Праў да, ужо ў Клі ма ві чах.

А баць коў скі дом у Га лі чах так і ста-
іць. Дзе ці не пра да юць «ра дзі му». Лі-
чаць гэ та най вя лік шай зда ра дай. Ха та, 
дзе яны на ра дзі лі ся і вы рас лі, ста ла 
мес цам, якое іх яд нае. Тут яны су стра-
ка юц ца, збі ра юц ца на свя ты, пры яз-
джа юць і на пя рэ дад ні больш сум ных 
дат... На мяс цо вых мо гіл ках па ха ва-
ныя баць кі, бра ты і сёст ры. І гэ тыя 17 
ма гі лак заў сё ды да гле джа ныя, бо іх 
ёсць ка му на вед ваць. Хоць ця пер ужо і 
не так час та, але на кож ную Ра даў ні цу 
хто-не будзь ды і пры е дзе.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Калі 18 верасня 1943 года Цімафей 
Бурдзілаў быў адкліканы з Белару-
скага штаба партызанскага руху ў ЦК 
КПБ, у Маскву, ён не разлічваў там 
сустрэць сваіх таварышаў з суседніх 
раёнаў. Больш за тое, не спадзяваўся 
ён, што першы сакратар ЦК КПБ Пан-
целяймон Панамарэнка павіншуе іх з 
перамогай Чырвонай Арміі на Бранскім 
фронце і з яе набліжэннем да межаў 
Беларусі. Гэта была адзіная радасная 
навіна за апошні час!

Узнікла неабходнасць стварыць 
аператыўныя групы на першыя 3 раё-
ны БССР — Хоцімскі, Касцюковіцкі і 
Клімавіцкі. Кожнай групе далі груза-
вую машыну, на якой змяшчаўся дру-
каваны станок, папера і іншыя рэчы, 
неабходныя для выпуску звароту да 
насельніцтва і першага нумара газе-
ты. Былі выдадзены дакументы, у якіх 
акрэслівалася месца дыслакацыі кож-
най групы, а таксама ўказанні, якія яны 
павінны выконваць. Цімафей Бурдзілаў 
і тры яго таварышы былі накіраваны ў 
Клімавіцкі раён. Яго прызначылі пер-
шым сакратаром райкама КПБ.

«27 верасня ў 18.00 мы былі ў 
Лазавіцы, што пад Клімавічамі. Ва-
енныя таварышы, якія вартавалі мост, 
у райцэнтр нас не прапусцілі, бо ў 
Клімавічах яшчэ ішоў бой, а таксама 
ўчастак дарогі быў замініраваны, — 
успамінаў Цімафей Іванавіч. — Больш 
нічога не заставалася, як тут застацца 
і ўсю ноч з нецярпеннем чакаць раніцы. 
Толькі развіднела, як мы выехалі 
з Лазавіцы і каля 7 гадзін раніцы 
прыбылі ў Клімавічы, спыніўшыся на-
супраць будынка банка. Горад гарэў, 
навокал — дым, агонь, папялішчы… 
Ацалелыя будынкі — банк, пошта і 
райвыканкам — былі замініраваны».

…Баі за вызваленне Клімаўшчыны 
пачаліся 26 верасня і доўжыліся пяць 
дзён. За раён змагаліся войскі дзвюх 
армій — 10-й Заходняга фронту 
на чале з Васілём Паповым і 50-й 
Бранскага фронту, камандзірам 
якой быў Іван Болдзін. Ад паўднёвай 
мяжы Клімавіцкага раёна з Шумяцкім, 
што ў Смаленскай вобласці, па ме-
рыдыяне Ходунь — Дамамерычы — 
Клімавічы — Аўтухоўка да мяжы з 
Касцюковіцкім раёнам каля вёскі 
Мурын Бор — 40 кіламетраў. Вы-
зваляючы Клімаўшчыну, войскі 10-й 
арміі перайшлі гэты мерыдыян фрон-

там у 8 кіламетраў. Армія наступала 
ў кірунку Раслаўль — Крычаў. Па 
тэрыторыі Клімавіцкага раёна ў пер-
шым эшалоне наступаючых войскаў 
ішлі дзве стралковыя дывізіі — 385-я 
і 212-я.

Першымі на клімавіцкую зямлю 
і ўвогуле на тэрыторыю Беларусі 
ступілі войскі 238-й стралковай 
дывізіі 50-й арміі пад камандаваннем 
генерал-маёра Івана Краснаштана-
ва. Яго загад «Да раніцы памерці, 
але станцыя павінна быць нашай» 
назаўсёды застаўся ў памяці стралка 
2-га батальёна 837-га палка дывізіі 
Мікалая Кірылава, які адзін з першых 
уварваўся ў падпалены горад:

«Немцы нас не чакалі: у некато-
рых хатах заставаліся недаедзеныя 
фрыцамі сняданкі. Суседні 
полк (калі не падводзіць 
памяць — 835-ы) з ходу 
пайшоў на Крычаў, а мы 
на працягу амаль усяго дня 
вялі жорсткі бой за чыгунач-
ную станцыю Клімавічы… 
Там я страціў аднаго з леп-
шых сваіх сяброў — Сямё-
на Цімафеева. Толькі пад 
вечар у нас атрымалася 
выбіць немцаў з іх пазіцый 
на станцыі (даволі выгад-
ных для іх, бо, наколькі 
я памятаю, станцыя 
знаходзілася ў адносінах 
да нас на пануючай 
вышыні). Усю ноч пад даж-
джом мы пераследавалі 
іх на шляху Гута — 
Барысавічы. Барысавічы 
мы занялі толькі ноччу, 
дзе адпачывалі да раніцы. 
На золку, фарсіраваўшы 
Сож, рушылі на Чэрыкаў, 
а далей — на раку Про-
ню».

Войскі 50-й арміі вызвалілі каля 
80% тэрыторыі Клімавіцкага раё-
на. З гэтай арміяй звязаны тысячы 
лёсаў клімаўчан. Дарэчы, у ёй слу-
жыла воінаў-клімаўчан больш, чым 
у любой іншай арміі і ў любым іншым 
родзе войскаў узброеных сіл было-
га СССР! Вызваляючы сваю малую 
Радзіму, вайскоўцы клапаціліся аб 
тым, каб іх зямля не зведала жорсткіх 
кровапралітных бітваў.

А іх амаль і не было. Немцы паста-
янна адступалі. Яны нават не рабілі 
спробы контрнаступлення. На гэта ў 
іх не было ні сіл, ні сродкаў, ні планаў. 

У тыя дні не толькі на Клімаўшчыне, 
а і па ўсёй тэрыторыі ўсходняй 
Магілёўшчыны тактыка войскаў 
вермахта зводзілася да стварэн-
ня асобных апорных пунктаў, уста-
лявання паміж імі добрай сувязі і 
ўзаемадзеяння. Адным словам, яны 
спрабавалі зрабіць ілюзію загадзя па-
дрыхтаванай абароны.

— Баявыя дзеянні савецкіх 
войскаў з апорнымі пунктамі звы-
чайна зводзіліся да непрацяглых 
артылерыйска-мінамётных і куля-
мётных перастрэлак, — расказвае 
мясцовая краязнаўца Алеся Мар-
тыненка. — Праз лічаныя гадзіны 
немцы, эфектыўна выкарыстаўшы 
боепрыпасы на абстрэл перадавых 
падраздзяленняў савецкіх войскаў, 

на машынах хутка адрываліся ад 
пераследнікаў за чарговымі апорнымі 
пунктамі. Адступалі яны арганізавана, 
у палон здаваліся рэдка, амаль 
не пакідалі параненых і забітых. 
Свае баявыя страты ў некалькі разоў 
перавышалі страты праціўніка: у баях 
за вызваленне Клімавіцкага раёна ад 
акупантаў загінула 135 ваеннаслужа-
чых Чырвонай Арміі!
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Праўда, сказаць, што вызваленне 

Клімавіцкага раёна прайшло ціха-
мірна, — значыць, не сказаць нічога. 
Каля вёскі Родня, што непадалёку ад 
райцэнтра, кроў лілася ракой. Менавіта 
тут падчас баёў за Клімаўшчыну па-
несла свае асноўныя страты Чырво-
ная Армія.

Сёння пра гэтую трагедыю нішто 
не нагадвае. У полі, дзе некалькі 
дзесяцігоддзяў таму склалі галовы 
салдаты, буяе хмызняк, пасвяцца 
каровы, зрэдку ў сенакосе гуляюць 
дзеці… Побач — вёска. Жыве. Нават 

атрымала статус агра-
гарадка. Толькі яна па-
мятае, што адбывалася 
літаральна на яе вачах. 
Цікава, а ці засталіся тыя, 
хто можа гэтыя ўспаміны 
агучыць?

Шпацыруем па вяско-
вай сцежцы, парослай 
быльнёгам і няскошанай 
травою. «Напэўна, няма 
каму касіць ці ўжо не па 
сілах», — прыходзім да 
высновы. І гэта нам толькі 
на руку: надзея на тое, 
што можам адшукаць све-
дак тых падзей, не знікае. 
І сапраўды, абышоўшы 
некалькі хат, аказваемся 

ў патрэбным месцы. Толькі яшчэ самі 
пра гэта не здагадваемся.

Адчыняем брамку, як на нас 
выліваецца гучны брэх сабакі. Яго 
ніхто не супакойвае, цішыня і ў хаце. 
Дзе людзі? Калі дзверы не замкнуты, 
значыць, дзесьці побач… У агародзе, 
збіраюць ураджай — кавуны больш 
як па 30 кілаграмаў выраслі! І яны іх 
цягаюць, спрабуюць спарадкаваць! 
Ёй — каля 80, яму — крыху больш.

Просячы прабачэння, што адарвалі 
ад работы, пытаемся мужа і жонку 
Лук'янавых, ці ведаюць яны што-небудзь 
пра баі каля Родні?

— А як жа! Я ж тут нарадзіўся! — 
усхвалявана гаворыць Аляксандр 
Сямёнавіч.

— Я не тутэйшая, але з Клімавіцкага 
раёна. Толькі таксама ўсё помню: баі 
былі такімі моцнымі, што нават у нас, 
у вёсцы Новы Дзедзін, і чуваць, і відаць 
было, — дадае Ганна Фёдараўна.

Аляксандр Лук'янаў быў 11-гадовым 
хлопцам, як ля Родні пачаліся баі. 

Тады ён і падумаць не мог, што гэта 
апошняе, што трэба перажыць.

— Раніцай выйду з акопа, такая 
моцная страляніна навокал, што 
немагчыма! — успамінае ён. — І днём 
страляюць, і ноччу…

Немцы ў вёску прыйшлі ў жніўні 
1941-га. Прагнаўшы мясцовых 
жыхароў, занялі хаты, якія не паспелі 
знішчыць, і месціліся тут ажно да 
самага вызвалення. Як і ўсе раднян-
цы, калі было ціха, Лук'янавы жылі 
ў вёсцы, як толькі адчувалі блізкую 
пагрозу — ішлі ў лес. Адсюль і назіралі 
за апошнімі баямі на іх зямлі.

— Сядзім у акопе, і маці кажа мне, 
каб я вярнуўся ў вёску хоць па адна-
го парсючка: у хаце ўся гаспадарка 
засталася, — успамінае Аляксандр 
Сямёнавіч. — Спрабую неяк па равах 
дабрацца, як раптам з Касцюковіч 
едуць нямецкія машыны. За імі — 
на конях партызаны. Страляніна — і 
немцы зніклі гэтак жа хутка, як тут 
і апынуліся. Вырашыў не рызыка-
ваць, вяртаюся назад у лес. І тут бачу 
немцаў, якія ідуць сюды ўжо з боку 
Хоцімска. А тут іх чакаюць партыза-
ны. Куды дзецца, не ведаю. Ляжу ў 
лагчыне і назіраю. Праз гадзіну ўсё 
скончылася. Цішыня. Іду ў лес, як 
раптам з бальшака, дзе толькі што 
была страляніна, мне насустрач паўзе 
адзін наш, а на сабе цягне паранена-
га. Я ім паказаў, дзе можна перадых-
нуць у лесе. Пасля па яго прыйшлі 
партызаны і забралі ў лагер.

Ганне Фёдараўне было 7 гадоў, 
калі пачалося вызваленне. Але яна 
ўсё памятае: як немец наступаў, як 
яны з маці, сястрой і сляпым дзедам 
сядзелі ў зямлянцы. Памятае і тое, 
як у тыя значныя для Клімаўшчыны 
дні разведчыкі, якія праязджалі праз 
вёску, казалі яе маці: «Бабуля, вораг 
ужо блізка».

— Толькі селі ў зямлянку, як 
з'явіліся немцы, — расказвае яна. — 
Выгналі нас адтуль і, быццам шукаю-
чы нешта, паролі посцілкі, якімі мы 
накрываліся. Дзякуй Богу, што нас 
не чапалі.

Мужна змагаліся раднянцы і 
на франтах Вялікай Айчыннай вай-
ны. Адным з іх быў Леанід Бутэлін, 
які ў першыя гадзіны вайны здзейсніў 
паветраны таран. Загад знішчыць 
фашысцкіх бамбавікоў, якія пераляцелі 
мяжу, быў выкананы. Загінуў і сам ге-
рой. За гэты подзвіг быў пасмяротна 
ўзнагароджаны ордэнам Айчыннай 
вайны І ступені.

���
Развітаўшыся са сведкамі тых 

падзей, з якімі нам пашчасціла па-
гутарыць, мы адправіліся на мес-
ца спаленай немцамі вёскі. Па 
дарозе да Карпачоў нечакана для 
нас адбыўся незапланаваны пры-
пынак у Канахоўцы. Праз акно мы 
ўбачылі адзінокую бабульку, якая 
сумавала на лавачцы. Нешта мне 
падказала, што трэба спыніцца. 
Не памылілася!

Жанчына вельмі здзівілася новым 
людзям. На імгненне на яе суровым 
твары з'явілася ўсмешка: неспадзя-
вана «намаляваліся» суразмоўцы. 
Бабулю рэдка наведваюць госці. 
Таму свайго задавальнення яна 
не таіла.

Ніна Асмалоўская ў Канахоўцы 
нарадзілася. Тут перажыла амаль 
усю вайну. Жыве ў бацькоўскім доме 
і цяпер.

— Я была малая, калі пачалася 
вайна: 5 гадоў толькі споўнілася, — 
хвалюючыся, расказвае жанчына. — 
Памятаю і за вызваленне. Мы з маці 
і брацікам былі ў лесе, хаваліся ў 
акопе. Вораг быў побач. Пачалася 
страляніна, стаяў моцны гул. Вядо-
ма ж, я малая, плачу. Каб зберагчы 
дзяцей, маці нас схапіла і павяла з 
лесу ў бок вёскі Гразі.

Калі пасля вярнуліся, хаты ўжо 
не было. Толькі папялішча нагадвала 
пра яе. «Маці як заплача! — успамінае 
яна. — Але што ж зробіш, трэба было 
жыць далей…» 

Да нас падышла суседка Ніны 
Віктараўны. Цікаўнасць перапаўняла: 
хто гэта наведаўся да яе сяброўкі?

— Раскажы пра вайну, ты ж 
помніш! — загадвае ёй Ніна Вік-
тараўна.

— Дык і ты ж помніш! — адказвае 
Еўдакія Карабанава і пачынае свой 
аповед: — Калі настала вайна, мне 
было 8 гадоў. Я жыла ў Гусарцы, 
што недалёка адсюль. Перад вы-
зваленнем тры дні жылі ў лесе. Пілі 
балотную ваду, елі бульбу, якую 
кралі на полі. Той дзень, 28 верас-
ня 1943 года, калі вызвалялі наш 
раён, памятаю добра. Прыехалі да 
нас у лес салдаты, маладыя, гадоў 
па 20, і кажуць: «Вы вызвалены, 
выходзьце з лесу, ідзіце дахаты». 
Прыйшлі. Не засталося ніводнага 
двара: хаты спалены, скаціна 
забітая, нават лазні не было! 
Радаваліся толькі таму, што жывыя 
засталіся. Паехалі хто куды — у тыя 
вёскі, якія былі больш-менш цэлымі. 
Прасіліся жыць да чужых людзей. 
Вядома ж, такую сям'ю, дзе шас-
цёра дзяцей, ніхто браць не хацеў. 
А ўжо падыходзіла восень, і трэба 
было хоць дзе-небудзь прытуліцца. 
Але знайшліся добрыя людзі…

���
Вечарам 28 верасня 1943 года ў 

Клімавічы прыбыў партызанскі атрад, 
камандзірам якога быў Уладзімір 
Маркаў. На цэнтральнай плошчы го-
рада адбыўся мітынг. Першы сакра-
тар Клімавіцкага райкама Цімафей 
Бурдзілаў павіншаваў мясцовых 
жыхароў з вызваленнем горада і раё-
на. Пачалося мірнае жыццё…

ФА ШЫС ТЫ, пе ра соў ва ю чы-
ся на ма шы нах i ма та цык-
лах, спеш на ўця ка лi. I каб 

хоць на ка рот кi час за тры маць на-
ступ лен не на шых вой скаў, па кi да-
лi ў на се ле ных пунк тах не вя лi кiя 
ка ман ды «фа кель шчы каў». Яны 
спаль ва лi вёс кi, вя лi па на ды хо-
дзя чых са вец кiх вой сках мi на-
мёт ны агонь. Толь кi сваю чор ную 
спра ву нем цы ра бi лi на пра ця гу 
ўсiх га доў аку па цыi: ра ба ва лi жы-
ха роў, за бi ва лi тых, хто трап ляў на 
во чы, па лi лi вёс кi, мно гiя з якiх не 
ад ра дзi лi ся.

Ха тын скi лёс на пат каў i вёс ку 
Кар па чы. На гэ тым мес цы, дзе маг-
лi б га ма нiць дзе цi, моўч кi ша ма цяць 
бя ро за выя лiс точ кi. Тут, у чыс тым 
по лi, на ват нi я кi ка мень не на гад вае 
пра бы лую тра ге дыю. I каб не мяс-
цо вы гiс то рык Мi ка лай Сталь ма коў, 
пра яе ўво гу ле нi хто б не ве даў. На-
ват ён сам.

— Ка лi я быў у Мiн ску на кур сах, 
да вя ло ся па ехаць на эк скур сiю ў 
Ха тынь, — рас каз вае Мi ка лай Яго-
ра вiч. — Там на мо гiль нi ку вё сак, 
спа ле ных ра зам з жы ха ра мi i не ад-
ноў ле ных пас ля вай ны, ся род 186 
урнаў я ўба чыў i ма гiл ку вёс кi на ша-
га ра ё на. Та ды я ўпер шы ню да ве даў-
ся пра лёс Кар па чоў.

«Як гэ та так, што клi маў ча не не 
ве да юць, што час ад ча су хо дзяць, 
лi чы, па мо гiл ках!», — ус хва ля ва на 
ду маў ён. Пры ехаў шы на ма лую ра-
дзi му, Мi ка лай Сталь ма коў вы ра шыў 
вы пра вiць не спра вяд лi вую не да рэ-
чнасць. Яго як гiс то ры ка гэ та вель мi 
за ча пi ла! Сеў на ро вар i па ехаў на 
мес ца бы лой вёс кi. Там — по ле, по-
бач — нi ду шы. Вы ра шыў пра ехац ца 
па су сед нiх вёс ках. I не да рэм на: па-
шчас цi ла ад шу каць све дак.

Жы ха ры вёс кi Ка на хоў ка Мар фа 
Шарш нё ва, Тац ця на i Яў ген Га лын-
скiя вы пад ко ва ста лi свед ка мi той 
жу дас най тра ге дыi. Яны i рас ка за лi, 
што ў Кар па чах у асноў ным пра жы-
ва ла яў рэй скае на сель нiц тва. Яшчэ 
ў 1918 го дзе тут бы ло ство ра на 
сель ска гас па дар чае та ва рыст ва па 
агуль най апра цоў цы зям лi — Кар-
па чоў скае.

Пад час аку па цыi Клi ма вiц ка га ра-
ё на, у кан цы каст рыч нi ка — па чат ку 
лiс та па да 1941 го да, фа шыс ты па-
ча лi рас стрэль ваць яў рэ яў. У адзiн 
з во сень скiх дзён кар нi кi ўвар ва лi ся 
ў Кар па чы. Два нац ца цi га до вы Яў ген 
Га лын скi, гу ля ю чы на пад вор ку, рап-
там па чуў стра шэн ныя кры кi. Iм гнен-
на пад бег да мос та i лi та раль на да 
яго пры лiп: праз шчы лi ну ён уба чыў 
жу дас ную кар цi ну.

Фа шыс ты акру жы лi вёс ку i па ча лi 
вы га няць з хат усiх жы ха роў. Пад-
га ня ю чы iх пры кла да мi, пад вя лi да 
во зе ра. Па ўсёй ву лi цы раз но сi лi ся 
плач i кры кi дзя цей i да рос лых. Яны 
ўжо зда гад ва лi ся, што iх ча кае. Не-
ка то рыя спра ба ва лi ўця чы, але ад ра-
зу трап ля лi пад аў та мат ныя чэр гi.

— На гэ тым мес цы быў вы ка па ны 
роў даў жы нёй мет раў 25-30, — па-
каз вае гiс то рык. — Сю ды пад га ня лi 

лю дзей i ста вi лi iх тва ра мi да яго. За-
тым стра ля лi ў га ла ву. Яны па да лi ў 
роў. У за бi тых не лю дзi вы ры ва лi зу-
бы з за ла ты мi ка рон ка мi. Пас ля роў 
за ка па лi, а вёс ку спа лi лi. Зра бiў шы 
сваю чор ную спра ву, фа шыс ты па-
еха лi. Свед кi ба чы лi, як яшчэ зям ля 
ва ру шы ла ся...

У адзiн мо мант не ста ла 12 два-
роў, пай шлi з жыц ця 63 жы ха ры. Гэ-
тыя звест кi ста лi вя до мы мi дзя ку ю-
чы Мi ка лаю Яго ра вi чу, якi ра зам са 
свед ка мi i жы ха ра мi су сед нiх вё сак 
пад лiч ва лi коль касць на сель нiц тва 
кож на га два ра бы лых Кар па чоў. Так 
пра спа ле ную вёс ку да ве да лi ся i ў 
мяс цо вым му зеi.

— Паз ней ста ла вя до ма, што 
астан кi за гi ну лых бы лi пе ра па ха ва-
ны ў 1960 го дзе на мо гiл ках вёс кi Ба-
бi чы на, — пра цяг вае Мi ка лай Сталь-
ма коў. — Пра гэ та рас ка заў мяс цо вы 
фель чар, якi браў у гэ тым удзел.

Гiс то рык упэў не ны, што на мес-
цы, дзе бы ла спа ле на вёс ка, трэ ба 
па ста вiць ка лi не пом нiк, то хоць 
бы якую-не будзь таб лiч ку, якая 
свед чы ла б пра мi ну лую тра ге дыю. 
«Крыўд на, што гэ ты ку то чак бе-
ла рус кай зям лi абы хо дзяць лю дзi. 
Ба лю ча, што пра лёс бы лой вёс кi 
не ве дае су час нае па ка лен не», — 
да дае муж чы на. I не ва ўсiм мае 
ра цыю: ужо ве дае. Дзя ку ю чы яму! 
Ме на вi та Мi ка лай Сталь ма коў пер-
шым па чаў тут пра во дзiць эк скур сii 
для дзя цей.

...Прай шоў час. А таб лiч кi яшчэ 
ня ма. Уво гу ле, ня ма нi я кай ад мет най 
па зна кi. А Кар па чы, мiж iн шым, — 
адзi ная спа ле ная ра зам з жы ха ра мi 
вёс ка ў Клi ма вiц кiм ра ё не! I пра гэ та 
ве да юць толь кi Мi ка лай Яго ра вiч ды 
яшчэ не каль кi ча ла век. Ас тат нiя, на-
пэў на, да ве да юц ца, ка лi па бу дуць у 
Ха ты нi. I тое, ка лi ўваж лi ва пе ра чы-
та юць на жах лi вым мо гiль нi ку вё сак 
усе iх наз вы.

ПАМЯЦЬ
КЛІМАВІЦКАЙ ЗЯМЛІ 

ХА ТЫН СКI 
ЛЁС

КАР ПА ЧОЎ

Ні на АСМА ЛОЎ СКАЯ і Еў да кія КА РА БА НА ВА з Ка на хоў кі:Ні на АСМА ЛОЎ СКАЯ і Еў да кія КА РА БА НА ВА з Ка на хоў кі:
зда ец ца, з су ро вых тва раў жан чын ні ко лі не схо дзіць ад бі так мі ну лай вай ны.зда ец ца, з су ро вых тва раў жан чын ні ко лі не схо дзіць ад бі так мі ну лай вай ны.

Жы ха ры вёс кі Род ня Аляк сандр Ся мё на вічЖы ха ры вёс кі Род ня Аляк сандр Ся мё на віч
і Ган на Фё да раў на ЛУК' Я НА ВЫі Ган на Фё да раў на ЛУК' Я НА ВЫ
і сён ня па мя та юць баі за вы зва лен неі сён ня па мя та юць баі за вы зва лен не
Клі ма віц ка га ра ё на.Клі ма віц ка га ра ё на.

На дзея РАД ЧАН КА — адзі ная з 16 дзя цей ма ці-ге ра і ні Воль гі Кру ці ка вай,
якая так са ма ста ла шмат дзет най ма май. Праў да, да мат чы на га рэ кор ду ёй да лё ка: у яе трое сы ноў.

«На гэ тым мес цы быў вы ка па ны роў даў жы нёй мет раў 25-30 — «На гэ тым мес цы быў вы ка па ны роў даў жы нёй мет раў 25-30 — 
па каз вае гіс то рык Мі ка лай СТАЛЬ МА КОЎ,па каз вае гіс то рык Мі ка лай СТАЛЬ МА КОЎ,

рас каз ва ю чы пра ха тын скі лёс, які на пат каў вёс ку Кар па чы. — рас каз ва ю чы пра ха тын скі лёс, які на пат каў вёс ку Кар па чы. — 
Сю ды пад га ня лі лю дзей і ста ві лі іх тва ра мі да яго.Сю ды пад га ня лі лю дзей і ста ві лі іх тва ра мі да яго.

За тым стра ля лі ў га ла ву».За тым стра ля лі ў га ла ву».

ГЕ РО Я МІ ста на ві лі ся не толь кі на по лі біт вы... Вя лі кая Ай чын-
ная вай на поў ніц ца пры кла да мі подз ві гу і ў ты ле. Ры зы ку ю чы 
жыц цём, бе ла рус кі на род да па ма гаў пар ты за нам. Ся ля не за 

сваё маў чан не рас плач ва лі ся ў пад па ле ных ха тах. Жан чы ны нес лі 
не па сіль ны ця жар: тры ма лі якую-ні якую гас па дар ку, са дзі лі кры ху 
ага род ні ны, каб не па мер ці з го ла ду, вы хоў ва лі дзя цей...
Ка мусь ці мо жа па ду мац ца: і ў чым тут ге ра ізм? Ін шая спра ва — 
аба ра няць Ра дзі му з аў та ма там у ру ках. Маг чы ма, і я так ду ма ла б, 
каб не ад на жан чы на, якая да Вя лі кай Ай чын най вай ны на ра дзі ла 
13 дзя цей. Ма лень кі Ры гор у яе з'я віў ся ў 1944-м. Ад ным сло вам, 
ці не подз віг гэ та — вы хоў ваць та кі «дзі ця чы са док» у са мыя га-
лод ныя і жу дас ныя га ды мі ну ла га ста год дзя?

Матэрыялы паласы падрыхтавалі
Вераніка КАНЮТА,

Марына БЕГУНКОВА (фота).
Клімавіцкі раён.

ГЕ РА І НЯ ТЫ ЛУ,ГЕ РА І НЯ ТЫ ЛУ,
ГЕ РА І НЯ ЖЫЦ ЦЯГЕ РА І НЯ ЖЫЦ ЦЯ

У баях за Радзіму 4250 клімаўчан за мужнасць і адвагу былі ўзнагароджаны 
ордэнамі і медалямі. Вышэйшай узнагароды СССР — залатой зоркі Героя 
Савецкага Саюза — былі ўдастоены: Іван Стэфанавіч Нікалаеў, Міхаіл 
Антонавіч Старавойтаў, Адам Захаравіч Петушкоў, Аляксей Свірыдавіч 
Петушкоў, Міхаіл Фёдаравіч Рабчэўскі, Дзмітрый Пятровіч Жмуроўскі, 
Дзмітрый Малахавіч Цырубін, Сцяпан Васільевіч Раманец. Поўнымі 
кавалерамі ордэнаў Славы сталі Ілья Кірэевіч Купрыенка і Апанас Васільевіч 
Кляцко.

Да Вялікай Айчыннай вайны насельніцтва Клімаўшчыны складала 78 ты-
сяч чалавек. На працягу ваеннага ліхалецця ў Чырвоную Армію былі прызваны 
і пайшлі добраахвотнікамі 10900 ураджэнцаў Клімавіцкага раёна. 5700 з іх 
не вярнулася дамоў. За час акупацыі гітлераўцы расстралялі 1295 мірных 
жыхароў раёна, пагналі ў Германію 2538 чалавек. Велізарны ўрон быў на-
несены эканоміцы, культуры, адукацыі і ахове здароўя раёна. Былі разбураны 
сілікатны, вапнавы, лесапільны і шэраг іншых заводаў, разрабаваны 162 кал-
гасы, знішчана 38 школ і 12 клубаў.

ДАРОГАМІ ВЫЗВАЛЕННЯ


