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БУ РА КІ 1941-ГА 
Ге на дзю АР ЛО ВУ бы ло 11 га доў, 

ка лі па ча ла ся вай на. Яго сям'я жы-
ла ў ра ё не Верх ня га Зам ка. Там жа 
зна хо дзі ла ся га рад ская баль ні ца, 
вя до мая як «Чыр во ная баль ні ца», 
з якой да пры хо ду нем цаў не па спе лі 
эва ку і ра ваць ра не ных бай цоў і ка-
ман дзі раў 22-й ар міі. У лі пе ні нем-
цы аб нес лі тэ ры то рыю баль ні цы 
ка лю чым дро там і з бо ку За па ла-
ці па ста ві лі выш ку для вар та во га. 
Ра не ных бы ло на столь кі шмат, што 
яны не ўмя шча лі ся ў па мяш кан нях, 
ля жа лі на зям лі, пад ад кры тым не-
бам — на ўсёй тэ ры то рыі ад баль-
ні цы да За ход няй Дзві ны. Ге надзь 
Ула дзі мі ра віч згад вае, як ён з ін-
шы мі та кі мі ж хлоп ца мі з дзі ця чай 
ці каў нас ці пад поўз да дро ту і як 
чыр во на ар мей цы па пра сі лі іх пры-
нес ці з ага ро даў ха ця б што-не будзь 
ядо мае. Хлоп цы пры нес лі бу ра коў 
і бы лі ўра жа ны тым, як па лон ныя 
елі гэ тыя бу ра кі — праг на, ра зам 
з зям лёй і ліс цем…

Боль шая част ка ра не ных па мер-
ла да на ступ лен ня ха ла доў. Тых, хто 
вы жыў, ад пра ві лі ў «Ду лаг-125».

Праз два га ды, 1 сту дзе ня 
1944 го да ў дом Ар ло вых прый шоў 
ча ла век у цы віль ным і за га даў Ге на-
дзю іс ці за ім. Яго і ін шых хлоп цаў 
з гэ та га ра ё на аб ві на ва ці лі ў кра дзя-
жы зброі з тру паў за бі тых нем цаў 
(маў ляў, каб ад даць яе пар ты за нам). 
Фронт быў ужо не да лё ка, і за бі тых 
сал дат вер мах та зво зі лі ў кір ху па-
блі зу Верх ня га Зам ка. Ад туль і знік-
ла ня мец кая зброя і воп рат ка.

— Мы бы лі хлап ца мі 13—14 га-
доў. Арыш та ва лі, на пэў на, та му, што 
не бы ло ўжо ка го арыш тоў ваць, — 
рас каз вае Ге надзь Ар лоў. — Пас ля 
ка та ван няў нас ад пра ві лі ў ла гер 
Гра мы. Ад туль за Па ла той доб ра 
бы ло ві даць уро чы шча Пяс кі. Яно 
бы ло за паў та ра-два кі ла мет ры, але 

па між на мі і гэ тым мес цам не бы ло 
ні я кіх па бу доў. Мы кож ную ра ні цу 
ба чы лі, як ту ды вя зуць тру пы, згру-
жа юць у ямы, якія бы лі вы ка па ны 
за га дзя. У Гра мах я пра быў больш 
за тры ме ся цы…

ЛАХ МА ТАЯ БУ ХАН КА 
Сям'я Зоі МУ ШЫН СКАЙ не па-

спе ла эва ку і ра вац ца.
— Бра та па сла лі зай маць мес ца 

ў цяг ні ку, а са мі до ма рэ чы склад ва-
лі, — рас каз вае яна. — Як толь кі вый-
шлі, па ча ла ся бам бёж ка і… Ці мы 
спаз ні лі ся, ці цяг нік ра ней пай шоў. 
Мы за ста лі ся тут, а брат — у цяг ні ку. 
Ён прай шоў по тым усю вай ну.

Мі ну ла больш за 70 га доў, а Зоя 
Ула дзі мі ра ўна да гэ туль не мо жа 
спа кой на рас каз ваць пра эпі зод, 
які зда рыў ся ў пер шыя ме ся цы аку-
па цыі. Яна пла ча так гор ка, ні бы 
гэ та ад бы ло ся толь кі што. На ву-
лі цы Пуш кі на быў ад на па вяр хо вы 
драў ля ны ма га зін, дзе но выя ўла-
ды го ра да вы да ва лі жы ха рам хлеб 
па карт ках — бо хан на ты дзень. 
Ад ной чы Зоя з сяб роў кай нес лі гэ-
ты хлеб. Бу хан ка бы ла ўся лах ма-
тая ад аў ся ных асцю коў. Рап тоў на 
дзяў ча там прый шло ся са сту піць 
да ро гу ка ло не са вец кіх па лон ных. 
Дзяў ча ты ста я лі на або чы не, на-
су праць ця пе раш ня га До ма бы ту 
і з жа хам гля дзе лі на зня сі ле ных 
лю дзей. У кан цы ка ло ны два чыр-
во на ар мей цы вя лі пад ру кі свай го 
та ва ры ша, які зу сім асла беў. Зоя 
кі ну ла ў іх бок сваю бу хан ку. Хвост 
ка ло ны на ім гнен не ска ла нуў ся, лю-

дзі па цяг ну лі ся да хле ба, але тут 
жа па чу лі ся стрэ лы. Дзяў ча ты па-
бег лі. На да ро зе за стаў ся ля жаць 
ча ла век…

— Ма ці мая ра зам з Хрыс ці най 
Ні кі фа раў най Вай шо нак ва ры ла яч-
ную ка шу з круп, якія за ста лі ся з да-
ва ен на га ча су, ка лі ў вёс цы сві ней 
ад корм лі ва лі, — згад вае Зоя Ула дзі-
мі ра ўна. — Гэ тую ка шу мы елі са мі, 
та му што ні чо га больш не бы ло, і ма-
ці з Хрыс ці най Ні кі фа раў най на сі ла 
яе ва ен на па лон ным. Ма ці рас каз ва-
ла пра дрот ва кол ла ге ра, пра выш-
кі, на якіх бы лі нем цы з аў та ма та мі 
і са ба ка мі.

Зоя Ула дзі мі ра ўна доб ра ве дае 
ўро чы шча Пяс кі. Да вай ны яна ха-
дзі ла ў ва ен ны га ра док на тан цы 
і ў кі но. Ад ва ен на га га рад ка быў 
пе ра кі ну ты не вя лі кі мост на ле вы 

бе раг Па ла ты, дзе раз мя шчаў-
ся лет ні па ла тач ны ла гер 15-га 
страл ко ва га пал ка 5-й страл ко-
вай ды ві зіі імя Чэ ха сла вац ка га 
пра ле та ры я ту, з кух няй і ста ло-
вай. Трош кі да лей бы ло пал ка вое 
стрэль бі шча… Пад час аку па цыі 
Зоя Ула дзі мі ра ўна чу ла з та го бо-
ку стрэ лы. Яна ве да ла, што там 
рас стрэль ва лі лю дзей.

— Ад ной чы я з баць ка мі ся дзе ла 
на ла ве ка ля свай го до ма ў Спас-
кай Сла ба дзе. Бы ло ле та. На ву лі цы 
бы ло цём на, але нам доб ра бы ло 
ві даць уро чы шча, бо ўсё там асвят-
ля ла вя лі кае вог ні шча. Мы ба чы лі, 
як на на сіл ках на сі лі тру пы і кі да лі 
ў агонь, — рас каз вае яна.

Пас ля вы зва лен ня 
По лац ка жы ха ры го ра да 
ўба чы лі ўздоўж Па ла ты 
з бо ку бы ло га стрэль бі-
шча на сып — вя ліз ную 
ма гі лу.

Зоя Ула дзі мі ра ўна Му-
шын ская са сва ёй пен-
сіі пе ра лі чы ла паў та ра 
міль ё на на па бу до ву ме-
ма ры я ла ва ўро чы шчы 
Пяс кі. На пэў на, ні вод ны 
ча ла век, які пе ра жыў 
у По лац ку аку па цыю, 
не мог і не мо жа жыць са 
спа кой ным сэр цам, ве-
да ю чы, што гэ тае мес ца 
да гэ туль так і за ста ец-
ца кі ну тым. Што астан кі 
лю дзей, якія там ля жаць, 
ага ляе ве цер і дождж… 
Але та кіх лю дзей за ста-
ец ца ўсё менш.

«ДВАЦ ЦАЦЬ ДЗЯ ВЯ ТЫ» 
Ні на і Ула дзі мір БАЛЬ ША КО-

ВЫ жы вуць у тым жа до ме, у якім 
жы ла Ні на ў га ды вай ны. Та ды яны 
не ве да лі ад но ад на го. Але ўжо бы лі 
по бач. У ней кі час — па роз ныя ба кі 
ка лю ча га дро ту.

— Мне бы ло 12 га доў, — рас-
каз вае Ні на Ні кі фа раў на. — Нем цы 
ў гэ тым до ме жы лі тры з па ло вай 
га ды. Яны ся дзяць за ста лом, п'юць, 
а мы на печ цы ў кут ку… Ба чы ла, як 
ма шы на ва ўро чы шча пры яз джа ла, 
нем цы пры во зі лі скры ваў ле ных лю-
дзей, по тым у іх стра ля лі…

Ула дзі мір пры ехаў у По лацк з Сі-
бі ры ў 1941 го дзе. У 1943-м па тра піў 
у «Ду лаг-125», пра быў там ка ля тыд-
ня. Яму та ды бы ло 15 га доў.

— Мы жы лі ў ка зар мах. Шмат лю-
дзей па мер ла ад сла бас ці 
і ты фу. Двух ма іх стры еч-
ных бра тоў рас стра ля лі 
ў Пяс ках. Адзін 1923 го-
да на ра джэн ня, дру гі — 
1925-га… — пры гэ тых сло-
вах ста ры муж чы на пла ча 
і не мо жа да лей га ва рыць.

З ім у ла ге ры бы лі хлоп-
цы са Сма лен ска і з вёс кі 
Цюль кі, што за Ба ра ву хай. 
Ён не за пом ніў проз ві шчы. 
Бо, па-пер шае, не мяс цо-
вы, па-дру гое, іх час цей 
на зы ва лі не па проз ві-
шчы, а па га дах на ра джэн-
ня. Нех та ска заў, што тых, 
хто з 1930 го да, ад пус-
цяць, і Ула дзі мір Пят ро віч 
ад няў са бе два га ды (тры 
не асме ліў ся), ска заў, што 
ён з 1929-га. Яго так і на-
зы ва лі: «Двац цаць дзя вя-
ты». Не ад пус ці лі.

— Праз ты дзень нас, хлоп цаў, 
больш моц ных за ас тат ніх, па гру зі лі 
ў кры тую ма шы ну і пад кан во ем па-
вез лі ў бок Ра со наў. Там ужо фронт 
ста яў. Нас за пра га лі ў ба ро ны і пры-
му ша лі ба ра на ваць да-
ро гу, сек чы кус ты. Аба-
пал — са ба кі і аў та мат-
чы кі. По тым нас па вез лі 
ў бок Лат віі. По тым — 
у Поль шчу. Увесь час ка-
ля лі ніі фрон ту тры ма лі. 
У Поль шчы я за хва рэў 
на сып ны тыф. Там жа 
з ліс то вак да ве даў ся, 
што По лацк вы зва ле ны. 
Ка лі па зда ра веў, уцёк 
з бе ла стоц кі мі хлоп ца-
мі — нас бы ло шас цё-
ра. Яны ве да лі поль скую 
мо ву і пра вя лі мя не пра-
сё лач ны мі да ро га мі да 
мя жы. Там мы раз ві та-
лі ся. А па гэ ты бок ужо 
бы лі на шы, — рас каз вае 
Ула дзі мір Пят ро віч.

Яшчэ ён згад вае, як 
пас ля вай ны ў По лацк 
пры еха ла жан чы на 
з Ра сіі, якая да ве да ла-

ся, што яе муж, ва ен на па лон ны, 
за гі нуў у ла ге ры «Ду лаг-125». Нех-
та пе ра даў ёй яго да ку мен ты. Так 
у ня мец кіх ла ге рах ва ен на па лон ныя 
спра ба ва лі па кі нуць пра ся бе ха ця б 
ней кую вест ку род ным. Жан чы на 
гэ та за ўлас ныя срод кі па ста ві ла 
пом нік ва ўро чы шчы — жа лез ны 
крыж і ага ро джу. Але паз ней пом-
нік пад ча пі лі эк ска ва та рам, па гру зі лі 
і звез лі…

КЛЁ НА ДУБ 
Дом Баль ша ко вых ста іць па су-

сед стве з уро чы шчам. Усё жыц цё гэ-
тыя лю дзі вы му ша ны мі рыц ца з тым, 
што на мес цы ма са ва га па ха ван ня 
дзе ці гу ля юць у фут бол, па ла ча не 
вы гуль ва юць са бак…

На пра ця гу 70 га доў бы ло не каль-
кі спроб аба зна чыць гэ тае мес ца. 
Але і за раз не аду сюль ві даць ір жа-
вую таб ліч ку з ін фар ма цы яй, ва лун 
з над пі сам, стэнд і Сця ну па мя ці. Да-
гэ туль з пер шых кро каў тут на ты ка-
еш ся на ча ла ве чыя кост кі, а по бач 
з імі — на са ба чыя сля ды, сля ды ад 
ве ла сі пе даў і ма шын…

— Гэ тае мес ца мае моц ную 
энер ге ты ку, — дзе ліц ца ўра жан ня-
мі Ры гор СКВАР ЦОЎ, які пры ехаў 
з Маск вы ў По лац кі ма нас тыр у жніў-
ні 1992 го да ў якас ці ад на го з кі раў-
ні коў між на род на га ла ге ра скаў-
таў. — Пад лет кі вы кон ва лі ра бо ты 
на тэ ры то рыі ма нас ты ра і ва ўро чы-
шчы вы пад ко ва на тра пі лі на астан кі 
са вец кіх сал дат, якія ля жа лі на па-
верх ні зям лі амаль не пры кры тыя. 
Мы знай шлі і пе ра па ха ва лі астан кі 
482 ча ла век. На мес цы пе ра па ха-
ван ня ўста ля ва лі крыж, ад слу жы лі 
па ні хі ду. Па са дзі лі ка ля кры жа куст 
руж…

Вяс ной на ступ на га го да ва ўро-
чы шча прый шлі вуч ні Яў ге ніі ТРА-
ПЕЗ НІ КА ВАЙ з го ра да На ва по лац-
ка, чле ны клу ба «Раз вед чы кі во ін-
скай сла вы». Па прось бе Ві цеб ска га 
аб лас но га гіс то ры ка-па тры я тыч на га 

аб' яд нан ня «По шук» пад лет кі ўдак-
лад ня лі ме жы зна хо джан ня астан-
каў за гі ну лых.

— Тут бы ла аб лас ная вах та па-
мя ці, — згад вае Яў ге нія Ана толь-
еў на. — Мы па він ны бы лі пра біць 
шур фы і вы свет ліць па ме ры па-
ха ван ня. Мы вы зна чы лі, што па-
мер — 200 на 160 мет раў. Вы ра-
шы лі аба зна чыць ме жы дрэ ва мі. 
Са бра лі гро шы, ку пі лі са джан цы 
і на во сень скія Дзя ды па са дзі лі іх. 
Быў снег з даж джом, хо лад на… 
А праз год пры еха лі і ўба чы лі, што 
амаль усе дрэ вы нех та вы ка паў. 
Ле там з Ле нін гра да сю ды пры ехаў 
бы лы вя зень ла ге ра, але я не змаг-
ла гля дзець яму ў во чы; мне бы ло 
со рам на. Я сха ва ла ся. Ця пер ма гу 
пра гэ та ска заць, бо гэ ты ча ла век, 
на пэў на, ужо па мёр…

За ста ло ся не каль кі бя роз і дрэ-
ва не вя до ма га га тун ку — з ліс та-
мі, ад на ча со ва па доб ны мі і на клён, 
і на дуб. Клё на дуб. Яно бы ло пер-
шым. Па са дзіць яго дзе ці да ве ры лі 
сва ёй на стаў ні цы.

— Уво гу ле, лю дзі сю ды пры яз-
джа лі, — да дае Яў ге нія Тра пез ні ка-
ва. — На прык лад, у 1947 го дзе бы лы 
вя зень са Сма лен ска… А ка лі мы 
шур фы бі лі, да нас па ды шла зу сім 
згорб ле ная ста рая. У яе нем цы тут 
рас стра ля лі дач ку, зя ця, унуч ку і му-
жа. Яна ўвесь час па ды хо дзі ла да 
хлоп цаў і пы та ла ся, ці не зна хо дзі лі 
яны ма лень кія сан да лі…

По тым Яў ге нія Ана толь еў на ха-
дзі ла з бы лы мі вяз ня мі ла ге ра і іх 
сва я ка мі ў гар кам пар тыі, пі са ла 
ар ты ку лы ў га зе ту «Ві цеб скі ра бо-
чы»… Яна з дзець мі так са ма спа-
дзя ва ла ся, што ме ма ры ял тут бу-
дзе. Яны і за раз спа дзя юц ца, што 
па мяць тых, хто тут ля жыць, бу дзе 
ўша на ва на.

Мяс цо вая вы ка наў чая ўла да доб-
ра ве дае пра Пяс кі і пад трым лі вае 
ідэю ства рэн ня тут ме ма ры я ла. Яна 
не ад ной чы вы сту па ла з ха дай ніц твам 
вы лу чыць срод кі з аб лас но га бюд жэ-
ту ў рам ках дзяр жаў най пра гра мы. 
Ад нак гэ тых срод каў не да стат ко ва, 
каб да 70-год дзя Пе ра мо гі ме ма ры-
ял, на рэш це, па бу да ваць і доб ра ўпа-
рад ка ваць гэ тае мес ца. Та му «Звяз-
да» пра цяг вае збор гро шай па ўсёй 
Бе ла ру сі на ажыц цяў лен не пра ек та. 
Гэ та — доўг кож на га з нас.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,
г. По лацк.

Фо та Над зеі БУ ЖАН

� 

СВЕД КІ

Гра шо выя срод кі на ства рэн не ме ма ры я ла «Уро чы шча Пяс кі» 
мож на пе ра ліч ваць у Ві цеб скае аб лас ное ад дзя лен не ГА «Бе ла рус кі 
фонд мі ру» на ра ху нак

№3015411066026 (у бе ла рус кіх руб лях),
№3135411066502 (у до ла рах),
№3135411066805 (у ра сій скіх руб лях)
у ды рэк цыі ААТ «Бел ін вест банк» па Ві цеб скай воб лас ці, код 

153001739, АКПА 0583697
Пас ля пер шай пуб лі ка цыі ў «Звяз дзе», якая бы ла пры све ча на по-

лац ка му ўро чы шчу Пяс кі, на спе цы яль ны ра ху нак па сту пі ла 12 496 900 
руб лёў.

Ге надзь Ула дзі мі ра віч АР ЛОЎ са сва ёй жон кай Ге надзь Ула дзі мі ра віч АР ЛОЎ са сва ёй жон кай 
Лу кер' яй Карпаў най шу ка юць у кні зе «Па мяць. Лу кер' яй Карпаў най шу ка юць у кні зе «Па мяць. 

По лац кі ра ён» звест кі пра по лац кія ла ге ры.По лац кі ра ён» звест кі пра по лац кія ла ге ры.

Ула дзі мір Пят ро віч і Ні на Ні кі фа раў на БАЛЬ ША КО ВЫ Ула дзі мір Пят ро віч і Ні на Ні кі фа раў на БАЛЬ ША КО ВЫ 
жы вуць у тым жа са мым до ме, дзе жы ла сям'я жы вуць у тым жа са мым до ме, дзе жы ла сям'я 

Ні ны пад час вай ны.Ні ны пад час вай ны.

Яў ге нія Ана толь еў на ТРА ПЕЗ НІ КА ВАЯў ге нія Ана толь еў на ТРА ПЕЗ НІ КА ВА
ад чу вае вя лі кі боль, ка лі пры яз джае ў Пяс кі.ад чу вае вя лі кі боль, ка лі пры яз джае ў Пяс кі.


