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ЗАЎ СЁ ДЫ ПЕР ШАЯ
«Я на ра дзі ла ся ў Свед скім — ся ле, 

што не да лё ка ад Рэ чы цы. З шас ці га доў 
па ча ла пра ца ваць. Амаль кож ны дзень з 
баць ка мі ха дзі ла ў кал гас: па ло ла град кі. 
Ве да ла, якую траў ку вы ры ваць мож на, а 
якую — не. На ма му пі са лі да дат ко выя 
пра ца дні (на мя не ж нель га бы ло). У вы-
ні ку яна ста ла ста ха наў кай.

Рас ла я ў шмат дзет най сям'і: нас бы ло 
ся мё ра. Я — са мая ма лод шая. Кож ны 
дзень ха дзі лі ў шко лу за 12 кі ла мет раў. 
Пры чым ву чы лі ся лепш, чым мяс цо выя 
дзе ці. Ды рэк тар нас на ват ста віў у прык-
лад: «Раў няй це ся на свяд лян!»

Па мя таю, як з та там ла ві ла ры бу. 
Праў да, у мя не быў свой спо саб. Ка лі 
ра ка вы хо дзі ла з бе ра гоў, маль кі за ста-
ва лі ся ў ям ках, які мі бы ло ўсы па на ўзбя-
рэж жа. Я іх збі ра ла, кар мі ла імі ка тоў. 
Усю ды па спя ва ла! Заў сё ды бы ла пер-
шай. Усе так ка за лі. За мной гэ та за ма-
ца ва ла ся і сён ня».

СУ СТРЭ ЧА З ВАЙ НОЙ
«У чэр ве ні 1941-га я скон чы ла шко-

лу. Па еха ла ў Го мель, каб на быць са бе 
су кен ку ці ха ця б які-не будзь ма тэ ры ял. 
Там мя не і за ста ла вай на. Ту ды еха ла на 
цяг ні ку, на зад прый шло ся вяр тац ца пе-
хам. Да моў не іш ла, а бег ла! І не толь кі я: 
з Го ме ля лю дзі раз бя га лі ся ва ўсе ба кі.

Ка ля ся ла Міль ча на нас на ля цеў ня-
мец кі са ма лёт і на бры ю чым па лё це па-
чаў рас стрэль ваць на тоўп. Лю дзі кі ну лі ся 
ўрас сып ную. Ка лі ён ад стра ляў ся і па ля-
цеў, я ўба чы ла, як ма ці га ла сі лі над за бі-
ты мі дзець мі і як дзе ці ен чы лі на гру дзях 
рас стра ля ных ма туль. Гэ та бы лі пер шыя 
ах вя ры. Хто ім да па ма гаў, не ве даю: я 
бег ла, як ша лё ная, ад гэ тай вай ны. Больш 
жах лі вай кар ці ны я ні ко лі не ба чы ла. Я 
прай шла праз усю вай ну, пра жы ла ня-
лёг кае жыц цё, а пер шы дзень вай ны мне 
пом ніц ца і да гэ туль». (Ма рыя Зо сі маў на 
змах вае слё зы і про сіць пра ба чэн ня за 
свае па чуц ці, быц цам апраўд ва ю чы ся 
сло ва мі: «Хто прай шоў вай ну, без слёз 
яе ўспа мі наць не мо жа».)

ЮНЫЯ ПАД ПОЛЬ ШЧЫ КІ
«Ка лі я прый шла ў ся ло, да рос лых муж-

чын ужо не бы ло: у пер шы дзень вай ны іх 
ма бі лі за ва лі. З тых, хто за стаў ся, пад ка-
ман да ван нем Ма ка ра Тур чын ска га па чаў 
ства рац ца атрад апа лчэн цаў. Ён стаў ад-

ным з пер шых ар га ні за та раў пар ты зан ска-
га ру ху на Го мель шчы не. Ве да ла яго яшчэ 
да вай ны. Я бы ла кам са мол кай, ра шу час ці 
бы ло з ліш кам. Вось і за пі са ла ся ў атрад. 
І па ча ло ся но вае жыц цё. У нас на ват свой 
дэ віз быў: «Чу жой зям лі мы не хо чам ні пя-
дзі, але і сва ёй вярш ка не ад да дзім!»

У атрад увай шоў і мой стры еч ны брат 
Ба рыс Со баль. Ад ной чы ён мне ка жа: 
«Ма неч ка, пой дзем, я та бе неш та па ка-
жу». І пры вёў да ся бе да ха ты. За вёў у 
склеп і па ка заў пры ём нік, які та ем на вы-
нес з сель са ве та. Так мы па ча лі слу хаць 
Маск ву. Та ды на ват і па ду маць не маг лі, 
што зай ма ем ся пад поль най дзей нас цю, 
што мы — во ра гі аку па цый на га рэ жы му.

У ся ле па ча лі гас па да рыць па лі цаі. 
У па лі цыю хто пай шоў? Ад кі ды гра мад-
ства. А ў той час на шы сал да ты ўця ка лі. 
Пот ныя, га лод ныя... Ба бы іх кар мі лі, па-
ілі. А нем цы — за імі, на тан ках бра ні ра-
ва ных. Мы та кіх і не ба чы лі! Лю дзі апус-
ка лі га ло вы. І та ды зда ва ла ся, што та кая 
ма гут ная ня мец кая ма хі на раз ду шыць 
Са вец кі Са юз. І гэ та бы ло ба лю ча ўсве-
дам ляць. І ка лі па лі цаі ад ной чы ска за лі, 
што нем цы ўжо за ха пі лі Маск ву, у мя не 
пле чы вы пра ста лі ся, ду маю: «Што ж вы 
брэ ша це? Мы ж Маск ву слу ха ем!» І да-
вай рас паў сюдж ваць гэ тыя звод кі ся род 
на сель ніц тва. Праў да, кры ні цу не вы да-
ва лі: спа сы ла лі ся на ва ен на па лон ных, 
якіх вя лі праз вёс ку. І ве да е це што, ка лі 
лю дзям ка за лі, што на ша ар мія зма га-
ец ца, што пад Маск вой нем цам да лі па 
зу бах, у іх ва чах з'яў ля ла ся на дзея, яны 
ста лі ве рыць у на шу пе ра мо гу».

ЗДРА ДА
«Нас вы да ла ма чы ха Ба ры са. На шчас-

це, у па лі цыі ля тэ ле фо на ся дзеў мой ся бар 
Фе дзя, яко га па во лі лё су ту ды за гна ла 
яго ма чы ха. Па чуў шы ня доб рае пра нас, 
ён ёй і ка жа: «Цёт ка, па ча кай тут, а я па 
ва ду збе гаю». А сам — да мя не. Кры чыць 
з па ро га: «Ма неч ка, ка лі ў вас з Ба ры сам 
са праў ды ёсць пры ём нік, не ад клад на ха-
вай це: ма чы ха прый шла вас зда ваць». Я 

бя гом да бра та. Пры ём нік сха ва лі ў ле се, 
аж но на дуб за цяг ну лі. Са мі вяр ну лі ся ў 
ся ло, се лі на мас точ ку і ча ка ем, што бу дзе 
да лей. Ака за ла ся, што ма чы ха да ча ка ла ся 
па лі ца яў. Не ўза ба ве нас арыш та ва лі.

Ба ры са на до пы це моц на бі лі. Мя не 
толь кі адзін раз па га ла ве стук ну лі, як 
рап там ад чы ня юц ца дзве ры і ўхо дзіць 
муж чы на па проз ві шчы Вейс. Я яго ве да-
ла. Да вай ны ён пра ца ваў у нас ляс ні чым. 
Па коль кі з'яў ляў ся нем цам па на цы я-
наль нас ці, быў вы му ша ны слу жыць гіт-
ле раў цам. Дзя ку ю чы яму мы і за ста лі ся 
жы вы мі. Нас ад пус ці лі. Да моў усё роў на 
іс ці бы ло нель га. Мой су сед мне да па мог 
пай сці ў пар ты за ны, Ба рыс сха ваў ся ў 
цёт кі. Праў да, перш знай шоў ма чы ху і 
за біў — не мог да ра ваць здра ды».

У ПАР ТЫ ЗА НАХ
«Іс ці ў пар ты за ны з Ба ры сам пла на ва лі 

ра зам. Толь кі ў нас так не атры ма ла ся. Ён, 
ка лі ачу няў, тра піў у адзін атрад, а я — у 
пар ты зан скі атрад імя Ва ра шы ла ва. Дзяў-
чат там бы ло ня ма ла: на кух ні, у сан час ці, 
у раз вед цы. А я так лі чы ла: раз тут апы-
ну ла ся, па він на ва я ваць. Толь кі вось зброі 
не бы ло. Каб яе зда быць, час та ха дзі ла 
ў раз вед ку. Увесь час ір ва ла ся на пост. 
Вя до ма, мя не, дзяў чы ну, ту ды не бра лі. 
А вось дзя жу рыць у раз мя шчэн ні ла ге ра 
ка лі-ні ка лі да зва ля лі. Не раз удзель ні ча ла 
і ў па гро мах гар ні зо наў, дзе ў асноў ным 
раз мя шча лі ся па лі цаі.

Пом ню, як ад ной чы пай шлі мы з сяб-
роў кай Ма ры яй Храм чан кай у Ро вен скую 
Сла ба ду. Там «рас ку ла чы лі» на чаль ні-
ка па лі цыі: ён на браў у лю дзей, а мы — 
у яго. Пры нес лі ежу ў ла гер. На елі ся і 
са мі, асаб лі ва мё ду. За ха це ла ся піць, 
а ва ды не бы ло. Бы ла, але яе ха па ла 
толь кі для та го, каб ха ця б пры га та ваць 
ежу. Я ве да ла па лян ку, дзе рас ло шмат 
брус ніц. Вось і ка жу Ма рыі: «Ха дзем на-
збі ра ем. За да во лім сма гу і па ра не ным 
пры ня сем». Пай шлі. І рап там яна ўзга-
да ла, што па кі ну ла ў бу да не парт фель з 
да ку мен та мі на ша га кі раў ніц тва, якія ёй 
да ру чы лі за хоў ваць. Я яе ад пус ці ла, а 
са ма пра цяг ваю збі раць яга ды. Рап там 
чую яў рэй скую га вор ку (у на шым атра-
дзе бы лі два Мі шы, адзін з іх — яў рэй). 
Яны як раз ха це лі з на мі пай сці, толь кі 
мы па бег лі без іх. Вось, ду маю, дур ні, 
ку ды пай шлі: там ня ма брус ніц. І кры чу 
ім: «Мі шы, ідзі це сю ды!» І ўсё сціх ла. І я 
апа мя та ла ся, што гэ та быў не іх ні тэмбр 
го ла су. У мя не і ва ла сы ду ба ста лі. Та ды 
чую на да лё кім па сту: «Бах-бах!» Вар та-

выя. Зна чыць, нем цы по бач. Па ча ла ся 
стра ля ні на. Ка лі б у той мо мант хто за ме-
раў мой бег у ла гер, на пэў на, і да гэ та га 
ча су ні хто не па біў бы та го рэ кор ду!

Апы нуў шы ся ў ла ге ры, я пад ня ла тры-
во гу. Мы за ня лі аба ро ну. Гэ та са праў ды 
бы лі нем цы. Як ака за ла ся по тым, у ла гер іх 
пра вёў адзін наш хлоп чык. Юнак быў не ві-
на ва ты. Прос та па хва ліў ся сва ёй дзяў чы не, 
што ён — пар ты зан-раз вед чык, а яе баць ка 
быў па лі ца ем... Я не лі чу гэ та здра дай.

Па чаў ся бой. Вя до ма, зма гац ца з нем-
ца мі, уз бро е ны мі ку ля мё та мі, мі на мё та мі 
і аў та ма та мі, бы ло не прос та цяж ка, а 
бес сэн соў на. У мя не спа чат ку ўво гу ле 
анг лій ская він тоў ка на 10 па тро наў бы ла, 
толь кі по тым яе на ка ра бін чык змя ні лі. 
Бой быў цяж кім. За гі ну ла шмат пар ты-
за наў, па ляг ло ня ма ла і нем цаў. Мы ад-
сту пі лі. Бес ча ла веч насць і ўвесь жах той 
вай ны я зра зу ме ла толь кі та ды, ка лі ўба-
чы ла сва іх сяб роў... за бі ты мі». (Ма рыя 
Зо сі маў на за маўк ае. На яе ва чах — із ноў 
слё зы. Ві даць, што ня лёг ка ёй да юц ца 
ўспа мі ны. Але ўсё ж яна зна хо дзіць у са-
бе сі лы і пра цяг вае да лей.)

АПОШ НЯЯ ЗА СА ДА
«16 ве рас ня 1943-га, як раз пе рад са-

мым вы зва лен нем, мя не і яшчэ не каль кі 
ча ла век пе ра вя лі ў бры га ду Іва на Ба ру-
но ва. Злу чэн не мы па він ны бы лі знай сці 
са ма стой на. Не атры ма ла ся: за блу ка лі, 
стра ці лі з імі су вязь. Бяс кон цыя пе ра пал-
кі з нем ца мі ка ля вёс кі Ляс ное ўво гу ле 
нас за гна лі ў ба ло та. Гэ та для нем цаў яно 
бы ло не пра ход ным, для нас жа — адзі-
ным вы ра та ван нем. Дзёрз кас ці і жа дан ня 
зма гац ца бы ло шмат, а бо еп ры па сы за-
кон чы лі ся. Вы ра шы лі пе ра ча каць, па куль 
нем цы пой дуць. Га лод ны мі бы лі! Не ве-
даю, коль кі ся дзе лі б, але нех та вяр нуў ся 
з раз вед кі і да ла жыў, што ў вёс ках ужо 
— Чыр во ная Ар мія. Та ды мы яшчэ не ра-
зу ме лі, што вось яно — вы зва лен не. Мы 
ста лі вы паў заць з ба ло та і пай шлі ў Рэ чы-
цу. Я не маг ла іс ці: не бы ло сіл, за хва рэ ла 
і атры ма ла ра нен не. Праў да, ад сва ёй жа 
гра на ты. Я на ват не ад чу ла ад ра зу.

Ка лі прый шлі ў Рэ чы цу, нас раз мер-
ка ва лі па ха тах. Мне па шан ца ва ла з гас-
па ды няй. Яна на па лі ла ў пе чы, на грэ ла 
ва ды і вы ку па ла мя не, вы чыс ці ла, пе ра-

апра ну ла. Я як за сну ла, дык двое су так 
спа ла. Пра чну ла ся ад зна ё ма га го ла су. 
Пе ра да мной ста яў ста рэй шы брат Пётр 
(ён браў Рэ чы цу). Толь кі та ды зра зу ме ла, 
што мы ўжо сва бод ныя. У той жа дзень 
вай на для нас скон чы ла ся. Мы не кры-
ча лі «ўра». Мы га ла сі лі...»

ЖЫЦ ЦЁ 
ПАС ЛЯ ВЫ ЗВА ЛЕН НЯ

«Пас ля та го, як на шы вы зва лі лі Рэ чы-
цу, я тра пі ла ў шпі таль. Там пра ля жа ла 
ме сяц. Не ўза ба ве вый шла за муж. За Ва-
лян ці на Ла зіч на га, ён так са ма пар ты за-
нам быў. У мя не не бы ло ін ша га вый сця: 
мне ска за лі, што баць коў ма іх за бі лі, вёс-
ку спа лі лі гіт ле раў цы. Дзя куй Бо гу, схлу-
сі лі: ма ма і та та за ста лі ся жы вы мі.

Ра зам з му жам па еха ла ў Го мель. Ён 
пра ца ваў у абл вы кан ка ме, я — у рай ка ме 
кам са мо ла. Нам вы дзе лі лі па мяш кан не. 
Мы та кі мі бы лі шчас лі вы мі! Акно, цяп ло, 
дах над га ла вой, — больш ні чо га і не трэ-
ба бы ло. Ра зам з ін шы мі па ды ма лі го рад 
з ру ін, пры вы ка лі да мір на га жыц ця.

Не шка дую, што так хут ка вый шла за-
муж: жыц цё пас ля бы ло, як у каз цы. І гэ та 
ня гле дзя чы на тое, што муж быў ва ен ным, 
а я ся бе пры свя ці ла куль ту ры — спя ва ла. 
Дзе мы толь кі по тым не слу жы лі: і ў Мін-
ску, і ў Бя ро зе-Кар туз скай, і ў Сма лен ску, 
і ў Ба ку. У Рэ чы цу вяр ну ла ся ўжо ад на... 
Праў да, перш вы ха ва лі два іх дзя цей, га-
да ва лі пля мен ні цу. Маю ўну каў і праў ну-
каў. Сын з сям' ёй жы ве ў Аме ры цы. Вось 
ча каю: не ўза ба ве па ві нен пры ля цець».

�    � �
Пра аса біс тыя подз ві гі Ма рыя Зо сі-

маў на га ва рыць не лю біць. На па доб ныя 
пы тан ні ад каз вае ко рат ка: «Па гля дзі це 
на мой пін жак. Ён пра ўсё рас ка жа»... Са-
праў ды! На ле вым ба ку — ор дэн Сла вы 
ІІІ сту пе ні (яго да ва лі толь кі за аса біс ты 
подз віг), ор дэн Ай чын най вай ны ІІ сту-
пе ні, ме да лі «За ба я выя за слу гі», «Пар-
ты за ну Ай чын най вай ны ІІ сту пе ні», «За 
Пе ра мо гу над Гер ма ні яй». І гэ та ўсё ў 17 
га доў! На пра вым ба ку — уз на га ро ды, 
атры ма ныя ў мір ны час.

...Прый шоў час раз віт вац ца. А не хо-
чац ца. Так бы і раз маў ля лі га дзі на мі з 
гэ тай доб рай і шчы рай жан чы най. Неш та 
ёсць у ёй та кое, што пры ваб лі вае, не ад-
пус кае. На вед ва лі б яе яшчэ і яшчэ. Ма-
рыя Зо сі маў на быц цам ад гад вае на шы 
дум кі: «Пры яз джай це да мя не на юбі лей! 
Бу ду ра да вас ба чыць». А мы вось возь-
мем ды пры е дзем!

«МЫ НЕ КРЫ ЧА ЛІ «ЎРА». МЫ ГА ЛА СІ ЛІ...»

Пра яз джа ю чы праз вёс ку Ро вен ская Сла ба да, мы зда лёк 
за ўва жы лi пом нiк. На па ста мен це — не вя до мы сал дат са 
скла дзе ны мi ру ка мi i з апу шча най га ла вой. Гля дзiць унiз i 
быц цам смут куе па ўсiх тых, хто па ха ва ны ў брац кай ма гi ле, 
што зна хо дзiц ца по бач.

Веч ным сном тут спяць вай скоў цы, якiя за гi ну лi пры вы зва лен нi Рэ чы-
цы i Рэ чыц ка га ра ё на. А дакладней, вё сак Роў нае, Ро вен ская Сла ба да, 
Бяз уеў, Бя ро заў ка, Анд рэ еў ка, па сёл каў Стра жын скi, Храб ры i iн шых 
на се ле ных пунк таў. Пе ра за ха ван не астан каў сал дат-вы зва лен цаў у 
агуль ную ма гi лу ад бы ло ся ў 1964 го дзе. Ад ра зу па ста вi лi i пом нiк.

На мар му ро вай плi це ўве ка ве ча ны iм ёны 385 во i наў. На са мрэч iх 
знач на больш. Та му i вя дуц ца по шу ка выя ра бо ты, вы свят ля юц ца iм ё-
ны тых вай скоў цаў, якiя за гi ну лi пры вы зва лен нi рэ чыц кай зям лi ад 
ня мец ка-фа шысц кiх за хоп нi каў.

Ты чыц ца гэ та i ўся го пе ры я ду Вя лi кай Ай чын най. Ле тась вы яў ле на 
i ўве ка ве ча на 166 ра ней не  вя до мых проз вi шчаў чыр во на ар мей цаў i 
ах вяр мi ну лай вай ны, якiя за гi ну лi i бы лi па ха ва ны на тэ ры то рыi Рэ-
чы цы i Рэ чыц ка га ра ё на. Сё ле та та кiх iм ён 159.

— Уся го на тэ ры то рыi на ша га рэ гi ё на зна хо дзiц ца 97 брац кiх i iн ды-
вi ду аль ных во iн скiх па ха ван няў, — за зна чае на ву ко вы су пра цоў нiк 
Рэ чыц ка га края знаў ча га му зея На тал ля СЯР НО ВА. — 87 з iх ад-
но сяц ца да пе ры я ду Вя лi кай Ай чын най вай ны. У iх па ха ва на 12 726 
ча ла век. Да рэ чы, 28 во iн скiх па ха ван няў уне се ны ў Дзяр жаў ны спiс 
гiс то ры ка-куль тур ных каш тоў нас цяў Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

СПО ВЕДЗЬ ПАР ТЫ ЗА НА
На пра ця гу ўся го пе ры я ду Го мель ска-Рэ чыц кай на сту паль най 
апе ра цыі вя лі кую да па мо гу рэ гу ляр ным час цям аказ ва лі пар-
ты за ны. Аляк сандр Кі ры лен ка па мя тае, як, быў шы пар ты за-
нам атра да імя Чка ла ва, ра зам з ад на па лча на мі ён на блі жаў 
той доў га ча ка ны дзень... Дзень вы зва лен ня.

— Быў ча ла век — не ста ла ча ла ве ка: ха пун ха па нуў, — ус па мі нае 
Аляк сандр Аляк се е віч, як ка за лі пра тых, хто пай шоў у пар ты за ны. 
— Я пай шоў ноч чу. Ні хто не ве даў. Толь кі праз не ка то ры час упо тай 
прый шоў да ха ты і рас ка заў ма ці, дзе я, каб не ду ма ла, што мя не за-
бі лі. У пар ты за ны мя не па клі каў муж ма ёй стры еч най сяст ры. Як раз 
ар га ні зоў ваў ся атрад імя Чка ла ва.

Аляк сандр Кі ры лен ка ро дам з вёс кі Не гаў ка, што ў Бу да-Ка ша-
лёў скім ра ё не. Ка лі па ча ла ся вай на, яму ішоў сям нац ца ты год. Ін шыя 
пры піс ва лі са бе хва ро бы, каб толь кі не іс ці на фронт. Ён жа — га ды, 
каб стаць пар ты за нам.

У атра дзе юнак ха дзіў у раз вед ку, да бы ваў якую-ні я кую зброю, 
пры но сіў ежу... «На ад ным мес цы ні хто не ста яў. Пар ты за ны — гэ та 
рух. Вось і ру ха лі ся. Пе ра на чу ем у ад ным мес цы, на дру гі дзень шу-
ка ем ін шы пры ста нак. Так дай шлі і да Рэ чы цы, — рас каз вае ве тэ ран 
вай ны і пра цяг вае: — За ўсю вай ну ўдзель ні чаў у роз ных апе ра цы ях. 
Толь кі най больш моц ны бой быў як раз у гэ тых мяс ці нах, у Ла заў скім 
ле се. Мы тут бы лі не ад ны: дыс ла цы ра ва лі ся ў ле се і ін шыя атра ды. 
Ві даць, пра гэ та да ве да лі ся нем цы. Пра тое, што яны ідуць у лес, нам 
да нес ла раз вед ка. Мы за ня лі аба ро ну. Раз ліч ва лі, што на тан ках ім 
цяж ка бу дзе нас да стаць. Па мы лі лі ся: гіт ле раў цам уда ло ся пра рвац ца. 
Цяж кі быў бой. Мы бы лі вы му ша ны ад сту паць.

Усе раз бег лі ся хто ку ды. Я ада рваў ся ад сва іх. Рап там чую стогн, 
кі нуў ся ту ды. Гля джу: у лаг чы не ля жыць па ра не ны не мец. Ён быў без 
зброі. Для мя не, хлап чу ка, на рэш це, на стаў мо мант пра явіць ся бе. Па 
пар ты зан скіх пра ві лах я па ві нен быў яго за біць. Не змог. Ду маю: на-
вош та яго за бі ваць, ка лі ён мо жа быць ка рыс ным? Я яму ска ман да ваў 
«Ру кі ўго ру!» і пад ду лам сва ёй він тоў кі па вёў у атрад. Ду маў, што бу ду 
па ка ра ны за тое, што не за біў. А не! Мне аб' яві лі па дзя ку. Ка ман дзір 
па лон на га да пыт ваў. Што з ім бы ло по тым, не ве даю».

...Ці ка вы вы па дак ад быў ся як раз пе рад вы зва лен нем Рэ чыц ка га 
ра ё на. Ля го ра да ста яў ня мец кі гар ні зон. Там бы лі амаль ад ны па лі цаі. 
«Не да ваў гар ні зон гэ ты нам пра хо ду, — уз гад вае бы лы пар ты зан. — 
Трэ ба бы ло яго раз гра міць. Мы ра зу ме лі, што яны ўзбро е ны лепш. Але 
нам уда ло ся. Мне ад па лі ца яў за стаў ся конь. Ён мне по тым і вы ра та ваў 
жыц цё: пла ваць я не ўмеў, а фар сі ра ваць Дняп ро прый шло ся».

Ус па мі нае Аляк сандр Кі ры лен ка і тое, як удзель ні чаў у апе ра цыі 
па пад ры ве во да на пор най ве жы ў Бу да-Ка ша лё ве. Са мым цяж кім тут 
бы ло знай сці вы бу хоў ку.

— Дзе ўзяць тол? Са мі пла ві лі са сна ра даў. Ад круч ва лі ўзры валь-
ні кі, так ска заць, абяс шкодж ва лі. По тым ужо бяс печ ныя сна ра ды 
за клад ва лі ў боч ку, за лі ва лі яе ва дой і ста ві лі на агонь. Ад вя лі кай 
тэм пе ра ту ры тол са сна ра даў вы хо дзіў. По тым жа ля зя кі вы кі да лі, а 
тол кла лі ў спе цы яль ныя ка ро бач кі з бя рос ты, якія так са ма ра бі лі са мі. 
Гэ та і бы ла на ша вы бу хоў ка.

...Пас ля вы зва лен ня Рэ чы цы Аляк сандр Аляк се е віч тра піў у дзе ю-
чую ар мію: у мі на мёт ны полк. Тут атры маў і пер шае ра нен не: у ру ку. 
Аско лак і сён ня не дае яму за быць вай ну. Дру гім ра нен нем «уз на га-
ро дзіў» «Анд ру ша» (ня мец кі мі на мёт кштал ту «Ка цю шы». — Аўт.). 
Аско лак тра піў у скронь — цу дам вы жыў. Дзень Пе ра мо гі су стрэў у 
Гер ма ніі. Рас пі саў ся на Рэйх ста гу. Уз на га ро ды — ме даль «За ўзяц це 
Бер лі на», ор дэн Ай чын най вай ны ІІ сту пе ні і ін шыя — на гад ва юць ве-
тэ ра ну пра тое, што жыц цё прай шло не да рэм на, а нам, зу сім яшчэ 
зя лё ным, што ня ма ні чо га гор ша га за вай ну.

Ма тэ ры я лы па ла сы пад рых та ва лі Ве ра ні ка КА НЮ ТА, 
Ма ры на БЕ ГУН КО ВА (фо та). Рэ чыц кі ра ён.

Аў та ры вы каз ва юць вя лі кую па дзя ку за да па ма гу ў пад рых-
тоў цы пуб лі ка цый на мес ні кам на чаль ні ка ад дзе ла ідэа ла гіч най 
пра цы, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Рэ чыц ка га рай вы кан ка ма 
Дзміт рыю ДРЫ ГУ НУ і Аляк сею КАЛЬ ЧУ КУ, а так са ма на ву-
ко ва му су пра цоў ні ку Рэ чыц ка га края знаў ча га му зея На тал лі 
СЯР НО ВАЙ.

Ня ма ла на бе ла рус кай зям лi 
вё сак, што раз дзя лi лi ў вай ну 
гор кi лёс Ха ты нi. I Рэ чыц кi ра-
ён — не вы клю чэн не. Най больш 
жу дас ныя вог нен ныя тра ге дыi 
ра зы гра лi ся тут як раз на пя рэ-
дад нi вы зва лен ня. Ады хо дзя чы, 
гiт ле раў цы ра бi лi сваю «чор ную 
спра ву», быц цам ад чу ва лi хут-
кую па ра зу.
За адзiн дзень не ста ла вёс кi Ка бы-

ле ва. Ад на ча со ва пе ра ста лi бiц ца сэр цы 
ў 1214 мiр ных жы ха роў. Сён ня цяж ка ў 
гэ та па ве рыць: вёс ка ад ноў ле на, але 
на зы ва ец ца ўжо па-iн ша му — Пер ша-
майск. Зда ец ца, нi што не на гад вае пра 
мi ну лую тра ге дыю. Хi ба толь кi стэ ла з 
вы явай смут ку ю чай жан чы ны, па стаў-
ле ная ў цэнт ры вёс кi. Лю дзей тут рэд ка 
ўба чыш. Ад ны пра цу юць, дру гiя за вi ха-
юц ца па гас па дар цы, а трэ цiм сю ды не 
дай сцi. Iн шая вёс ка, но выя жы ха ры... 
Ве да юць, што жы вуць, лi чы, на па пя-
лi шчы, а больш i не трэ ба. На прось бы 
рас ка заць пра лёс спа ле най вёс кi раз-
вод зяць ру ка мi. Усе. Акра мя яе.

Лi дзiя Ска кун ве дае пра спа ле ную 
вёс ку не па чут ках. Яна бы ла пад лет-
кам, ка лi нем цы ўвар ва лi ся ў Ка бы-
ле ва. Вёс ка ра зам з жы ха ра мi знiк ла 
лi та раль на на яе ва чах. Ка лi да ве да-
ла ся, што ў Пер ша майск пры еха лi ка-
рэс пан дэн ты, ня гле дзя чы на хво рыя 
но гi, з да па мо гай кi ёч ка знай шла ў 
са бе сi лы дай сцi да абел iс ка. Спя ша-
ла ся, каб рас ка заць...

— Я доб ра па мя таю той дзень, — 
га во рыць дры гот кiм го ла сам Лi дзiя 
Кузь мi нiч на. — Я з ма цi, бра та мi i 
ма лень кай сяст рыч кай жы ла на ху-
та ры. Як раз вяр ну лi ся з ле су. Ба чым 
— ся ло га рыць. Нем цы — з усiх ба коў. 
Зга ня юць лю дзей па ха тах, па 20-30 
ча ла век, кi да юць ту ды гра на ты i пад-
паль ва юць. Жы ха ры га ло сяць, кры-
чаць, спра бу юць вы рвац ца з гэ та га 
вог нен на га пек ла. Тыя, ка му ўда ло ся, 
па да юць ад аў та мат ных чэр гаў...

Вы ра та вац ца ад гэ тай звя ры най 
рас пра вы па шчас цi ла двум. Паў лiк 
Ска кун, 12-га до вы хлоп чык, быў за-
гна ны ў ха ту Фё да ра Бе ла га. З iм бы-
ло яшчэ 25 ад на вяс коў цаў. Эсэ саў цы 
за чы нi лi дзве ры i кi ну лi ту ды гра на ту. 
Ад ных ра нi ла, дру гiх за бi ла. Хлоп чы ку 
па шан ца ва ла: аглу ша ны вы бу хам, ён 
упаў ля дзвя рэй, а ка лi пад па лi лi ха ту, 
ачу няў i вы ска чыў у акно. Не за ўва-
жа ным ад поўз да ка на вы i сха ваў ся 
пад мос там. Баць кi яго зга рэ лi. Ён 
стаў сi ра той. На тал ля Ха лi мо нен ка, 
жан чы на 35 га доў, цяж ка па ра не ная, 
ад па ўзла ў бок ад пад па ле най ха ты, 
упа ла ў за ка па ную боч ку з ва дой i 
пра ля жа ла там да пры хо ду пар ты за-
наў.

Як ака за ла ся, фа шыс ты на вед ва-
лi ся ў вёс ку i ра ней. 28 сту дзе ня 1943 
го да ўвар ваў ся сю ды атрад ня мец кiх 
кар нi каў i па лi цэй скiх. На пра ця гу двух 
тыд няў яны рас стра ля лi больш за 40 
мiр ных жы ха роў, за бра лi ма ё масць, 

жы вё лу. Маг чы ма, ах вяр маг ло быць 
i бо лей. Толь кi ас тат нiм жы ха рам уда-
ло ся ўця чы ў лес. Не каль кi ме ся цаў 
вёс ка пус та ва ла. Жы ха ры вяр ну лi ся 
ў маi. Прый шлi, каб за гi нуць...

— Мы ста я лi, ра зя вiў шы ра ты, 
— пра цяг вае жан чы на. — Хоць бы 
ад на му з нас прый шла ў га ла ву дум-
ка ўця каць зноў у лес! Дык жа не: 
ду ма лi, што да нас ужо не дой дуць. 
Па мы ля лi ся! Не па спе лi апа мя тац ца, 
як рап там уба чы лi на шля ху нем ца. 
Ён на кi роў ваў ся да нас на ху тар. Цi 
то ежы па пра сiць, цi то лiк вi да ваць 
све дак — дак лад на i не ска жу. Жан-
чы ны яму ў кi шэ ню па ча лi пхаць яй кi. 
Вi даць, бы ло ма ла. Ма цi мя не ад пра-
вi ла за гум но, дзе час ад ча су нес лi ся 
ку ры. Не мец — за аў та мат. Жан чы ны 
на паль цах па тлу ма чы лi: «Пан, яна 
па яй кi». Ён мя не не за бiў. Ка лi iш ла 
на зад, па чу ла вы стра лы. I рап там цi-
шы ня. Вы гля ну ла, а мае ўсе за бi тыя 
ля жаць. Сэр ца здры га ну ла ся, ха це ла 
за кры чаць, але стры ма ла ся — гэ ты 
гад яшчэ быў тут. Па бег ла ў ага род, 
ляг ла ў ра зо ру ды за сну ла. Пра чну-
ла ся з дум кай, за бi лi мя не цi я яшчэ 
жы вая? I тут як за га ла сi ла: толь кi ў 
гэ ты мо мант зра зу ме ла, што ад на 
за ста ла ся.

Як по тым ака за ла ся, не ад на. Сяст-
рыч ка бы ла толь кi па ра не ная. Хут ка 
яе за бра лi ў дзi ця чы дом. Баць ка Лi-
дзii Ска кун з вай ны вяр нуў ся ў 1945 
го дзе. Праў да, да iн шай жан чы ны, у 

чу жую сям'ю. Яна, 16-га до вая дзяў-
чы на, пай шла пра ца ваць у кал гас. 
Жы ла ў зям лян цы, якую са ма са бе 
вы ка па ла.

— Я не ве даю, якая ў нас бы ла 
энер гiя, але мы бы лi та кi мi шчас лi-
вы мi, што за ста лi ся жы вы мi, — ус-
па мi нае Лi дзiя Кузь мi нiч на. — Хоць 
бы лi га лод ны мi, але жыц цё нам зда-
ва ла ся ра ем. Ра да ва лi ся, што нас 
вы зва лi лi.

Пас ля вай ны вёс ку ад бу да ва лi, 
да лi iн шую наз ву. Вi даць, каб нi што 
не на гад ва ла аб ко лiш няй тра ге дыi. 
Лi дзiя Ска кун пра жы ла тут усё жыц-
цё. «Не дай Бо жа, дзяў чат кi, каб та-
кое го ра зда ры ла ся ў ва шым жыц цi. 
Бе ра жы це яго, як мо жа це!» — ка жа 
нам на раз вi тан не, аба пi ра ец ца на кi-
ё чак i чы кiль гае ў бок сва ёй ха ты. По-
тым спы ня ец ца, азi ра ец ца i, быц цам 
апраўд ва ю чы ся за сваю не па ва рот лi-
васць, да дае: «Яшчэ год та му я ез дзi-
ла на ро ва ры. Упа ла ад ной чы, звяз кi 
па рва ла. Вось ця пер мой транс парт» 
(па каз вае на кi ё чак i ўсмi ха ец ца).

�    � �
У гiс то ры ка-ме ма ры яль ным му-

зеi «Па мяць», што зна хо дзiц ца ў Ро-
вен скай Сла ба дзе, са бра ны кап су лы 
з по пе лам усiх спа ле ных вё сак Го-
мель шчы ны. У ад ным толь кi Рэ чыц кiм 
ра ё не гiт ле раў цы спа лi лi цал кам 69 
вё сак, част ко ва — 50. 105 з iх бы лi 
ад ноў ле ны пас ля вай ны, ас тат нiх на-
пат каў лёс Ха ты нi.

Най больш жорст кія баі за 
вы зва лен не Рэ чыц ка га ра ё на 
ад бы лі ся па блі зу вёс кі Ка ра ва-
ці чы. Яны іш лі тут бес пе ра пын-
на на пра ця гу трох дзён.

Сён ня на гэ тым мес цы — аг-
ра га ра док. Пры го жыя дам кі, 
быц цам пад лі ней ку, вы стра і лі ся 
ўздоўж ву лі цы. Па гас па дар цы 
за ві ха юц ца руп лі выя гас па да ры. 
На жаль, пра па дзеі 70-га до вай 
даў ні ны ні хто з іх ні чо га не ве дае. 
Бы лі свед кі, ды ня ма ўжо іх.

Пра кро ва пра літ ныя баі, якія 
не ка лі ад бы ва лі ся тут, на гад вае 
толь кі пом нік, які ста іць у цэнт-
ры вёс кі. Ён уве ка веч вае подз віг 
вай скоў цаў, якія за гі ну лі за вы-
зва лен не Ка ра ві ціч, а так са ма 
ўша ноў вае па мяць мяс цо вых жы-
ха роў, якія не вяр ну лі ся з фрон ту. 
По бач — пом нік тан кіс там 160-га 
пал ка.

— Гэ та быў асоб ны полк, які 
ўва хо дзіў у склад Да нско га тан-
ка ва га кор пу са ге не ра ла Па но ва, 
— рас каз вае на ву ко вы су пра-
цоў нік Рэ чыц ка га края знаў ча га 
му зея На тал ля СЯР НО ВА. — На 
ка ра ва ціц кім кі рун ку ўзнік ла кры-
тыч нае ста но ві шча. І ка ман ду ю чы 
65-й ар міі Ба таў быў вы му ша ны 
пе ра кі нуць 160-ы полк у рас па-
ра джэн не 14-й ка ва ле рый скай 
ды ві зіі, якая ва я ва ла тут су мес-
на з 41-й асоб най зні шчаль на-су-
праць тан ка вай ар ты ле рый скай 
бры га дай і 172-й страл ко вай ды-
ві зі яй.

Уна чы з 18 на 19 ліс та па да 
нем цы на «тыг рах» і «пан тэ рах» 
трэ ці раз ува рва лі ся ў Ка ра ва-
ці чы. Пра рваў шы аба ро ну 172-й 
страл ко вай ды ві зіі, дай шлі да 

цэнт ра вёс кі, дзе за вя за лі бой з 
41-й арт бры га дай. У гэ тай сі ту а-
цыі 160-ы тан ка вы полк атры маў 
за гад ад рэ заць нем цаў ад асноў-
ных сіл.

А 6 га дзі не ра ні цы полк за няў 
зы ход ныя па зі цыі па між вёс ка мі 
Чыр во ная Дуб ро ва і Ка ра ва ці чы. 
Дзе ян ні тан кіс таў для нем цаў бы-
лі не ча ка ны мі. Яны, спы не ныя 
ма гут ным про ці тан ка вым аг нём 
ар ты ле рыс таў і сі ла мі страл ко-
вай ды ві зіі, па вяр ну лі на зад і лоб 
у лоб сыш лі ся з 160-м пал ком. 
Бой ус клад няў ся тым, што тан-
кіс таў пад трым лі ва ла толь кі ро та 
аў та мат чы каў, шэ ра гі якой хут ка 
ра дзе лі. Але ўсё ж та кі нем цы бы-
лі вы му ша ны па кі нуць ся ло.

«У вы ні ку ба ёў за Ка ра ва ці чы 
фа шыс ты па кі ну лі на по лі бою да 
1500 тру паў сва іх сал дат і афі цэ-
раў...» — пі са ла га зе та «Крас ная 
Звез да» ў ну ма ры ад 17 снеж ня 
1943 го да.

За баі за Ка ра ва ці чы бы лі 
ўзна га ро джа ны: За ла той Зор-
кай Ге роя — 4 ча ла ве кі, ор дэ-
нам Ле ні на — 7 ча ла век, ор дэ нам 
Чыр во на га Сця га — 3, ор дэ нам 
Сла вы ІІІ сту пе ні — 32 ча ла ве-
ка, ор дэ нам Ай чын най вай ны 
І сту пе ні — 6, ор дэ нам Ай чын най 
вай ны ІІ сту пе ні — 30, ор дэ нам 
Чыр во най Зор кі — 79, ме да лём 
«За ад ва гу» — 118, ме да лём «За 
ба я выя за слу гі» — 57 чыр во на-
ар мей цаў. Ор дэ нам Чыр во на га 
Сця га бы ла ўзна га ро джа на і 41-я 
ар ты ле рый ская бры га да.

Удзель ні кі тых кры ва вых па-
дзей ус па мі на лі:

«У ба ях за Ка ра ва ці чы ге ро-
я мі бы лі ўсе! І тыя, хто за гі нуў, і 

тыя, хто за стаў ся ў жы вых» (бы-
лы ка ман дзір 1959-га арт пал ка, 
ка пі тан Лю буш кін);

«Вай ну я прай шоў ад Пад-
мас коўя да Эль бы. У па мя ці за-
ста ло ся шмат цяж кіх, уда лых і 
ня ўда лых ба ёў. Але бой за Ка-
ра ва ці чы... Гэ ты бой, гэ тае ся ло 
я па мя таю заў сё ды, усё жыц цё» 
(бы лы кам сорг 1959-га арт пал ка, 
ка пі тан Ко гін);

«Баі за Ка ра ва ці чы бы лі для 
нас су ро вым вы пра ба ван нем на 
жыц цё. І мы вы жы лі, вы ста я лі» 
(бы лы ка ман дзір ад дзя лен ня 
ПТР, сяр жант Бу я наў);

«Ка ра ва ці чы за ста лі ся ў па-
мя ці на ўсё жыц цё. Бы лі цяж кія 
баі за вёс ку, дзе нам, ар ты ле-
рыс там, да вя ло ся біц ца з тан ка-
мі і пя хо тай пра ціў ні ка. Быў за гад 
кам бры га ста яць на смерць. І мы 
вы ста я лі, ха ця шмат якія раз лі кі 
за гі ну лі пад гу се ні ца мі ва ро жых 
тан каў ра зам з гар ма та мі» (бы лы 
раз вед чык ба та рэі кі ра ван ня 41-й 
бры га ды, ра да вы Іва ноў);

«У свае 19 га доў у ба ях за Ка-
ра ва ці чы я быў ка ман дзі рам уз-
во да раз вед кі. Мы ба чы лі чор ныя 
ко мі ны спа ле ных хат, га лод ных 

і аба рва ных бе ла рус кіх дзя цей, 
ба чы лі цэ лы мі вёс ка мі за бі тых, 
спа ле ных, за ка та ва ных. Усё гэ та 
вы клі ка ла ў кож на га з нас пра гу 
помс ты да фа шысц кіх вы люд каў. 
І мы бі лі іх бяз лі тас на. Ні я кія цяж-
кас ці і стра ты не маг лі нас спы-
ніць» (бы лы ка ман дзір уз во да 
раз вед кі, лей тэ нант Мі цін скі).

У баі за Ка ра ва ці чы ўдзель ні-
чаў і Пётр Суб оцін. Ён быў цяж ка 
па ра не ны. Пас ля ля чэн ня вяр нуў-
ся ў сваю вай ско вую часць, дзе 
яго ча ка ла ўзна га ро да за вы зва-
лен не вёс кі — ор дэн Ай чын най 
вай ны І сту пе ні. Пас ля вай ны ён 
вяр нуў ся ў род ны Кам са мольск-
на-Аму ры, стаў паэ там і мі ну лым 
па дзе ям пры свя ціў верш. Вось 
не каль кі рад коў:

«... Я пом ню, как ство лы орудий
Ныряли в тем ный коридор.
За жизнь стра ны 

сражались люди,
По тан кам бившие в упор.

Пря мой на вод кой сле ва, спра ва
Мы расширяли свой плац дарм.
И в Короватичах, как ма ма,
Об нял сол да та ко ман дарм.

Он нам ска зал: 
«Спасибо, брат цы!

Ге ро ев здесь не сосчитать.
Мы научились слав но драть ся,
Как нам велит Отчизна-мать».

От дал приказ: «Са лют о павших
Из всех орудий — по вра гам!»
И сно ва в путь 

во ен ным мар шем
Марш ру том 

к речицким до мам...»

НЕ СТА ЛА ВЁС КI ЗА АДЗIН ДЗЕНЬ

� Вой скам, якiя ўдзель нi ча лi ў 
вы зва лен нi Рэ чы цы, бы ла аб'-

яў ле на па дзя ка, i ўве ча ры 18 лiс та-
па да ў Маск ве быў да дзе ны са лют 
12 ар ты ле рый скi мi зал па мi са 124 
гар мат. Гэ та быў пер шы са лют за 
вы зва лен не га ра доў на тэ ры то рыi 
Бе ла ру сi ў га ды Вя лi кай Ай чын най 
вай ны.

� Са вец кiя вой скi пас ля трох дзён ных 
жорст кiх ба ёў ава ло да лi го ра дам — буй-

ным вуз лом ка му нi ка цый i важ ным апор ным 
пунк там аба ро ны нем цаў на пра вым бе ра зе 
Дняп ра. З вы зва лен нем Рэ чы цы бы ла лiк вi-
да ва на ад на з баз за бес пя чэн ня i транс пар ту 
ня мец кай ар мii.

� Пры вы зва лен нi Рэ чы цы i на се-
ле ных пунк таў ра ё на за гi ну ла 

больш чым 5 ты сяч сал дат i афi цэ-
раў Чыр во най Ар мii.

Ві зіт ная карт ка Рэ чы цы — парк Пе ра мо гі. 
Са праўд ны му зей Вя лі кай Ай чын най вай ны 
і ін шых вой наў пад ад кры тым не бам. Пом нік 
во і нам-вы зва лі це лям, абел іск тан кіс там 
гвар дзей ска га 1-га Да нско га тан ка ва га кор пу са, 
якія за гі ну лі ў ба ях за Рэ чы цу ў ліс та па дзе 
1943 го да, пом нік ве тэ ра нам ла каль ных вой наў 
і ўзбро е ных кан флік таў, алея ге ро яў.

— Алея ге ро яў з'я ві ла ся тут сё ле та, на пя рэ дад ні свят ка ван ня 
800-год дзя го ра да, — рас каз вае на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла 
ідэа ла гіч най пра цы, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Рэ чыц-
ка га рай вы кан ка ма Аляк сей КАЛЬ ЧУК.  — Доб рым па да рун-
кам для жыхароў Рэчыцы яна ста не і на юбі лей вы зва лен ня 
свай го краю. Тут уве ка ве ча ны подз віг 15 ге ро яў Са вец ка га 
Са ю за: ура джэн цаў Рэ чы цы і Рэ чыц ка га ра ё на, тых, хто жыў 
тут пас ля вай ны, і сал дат, якія вы зва ля лі Рэ чыц кі край.

Ся род ге ро яў-вы зва лі це ляў — Іван Двад нен ка, Аляк сандр 
Кра сі каў, Фе ак ціст Тры фа наў, Кан драт На ву маў, Мі ка лай 
Маст ру коў, Тач ма мед Ні яз ма ме даў, Аляк сандр Каз лоў.

� Го рад вы зва ля ла 65-я ар мiя ге не рал-лей тэ нан та Паў-
ла Ба та ва пры пад трым цы ад на го са страл ко вых 

кор пу саў 48-й ар мii ге не рал-лей тэ нан та Пра ко па Ра ма-
нен кi i бры гад 1-га гвар дзей ска га Да нско га тан ка ва га 
кор пу са.

Ра ша ю чы бой... за вы зва лен не

Лі дзія СКА КУН Лі дзія СКА КУН 
ве дае пра спа ле ную ве дае пра спа ле ную 
вёс ку не па чут ках. вёс ку не па чут ках. 
Ка лі пры хо дзіць Ка лі пры хо дзіць 
да стэ лы, смут куе да стэ лы, смут куе 
ра зам з жан чы най ра зам з жан чы най 
на па ста мен це.на па ста мен це.

Аляк сандр Аляк се е віч КІ РЫ ЛЕН КА.Аляк сандр Аляк се е віч КІ РЫ ЛЕН КА.


