
«Ва да ў Со жы бы ла чыр во най 
ад кры вi»

Нi не Са му се вай са слаў га рад скай вёс-
кi Урэч ча больш за 80 га доў. Ка лi па ча ла ся 
вай на, яна бы ла зу сiм яшчэ дзi цем. Ка жуць, 
час ле чыць. Але ўспа мi ны да юц ца ёй цяж-
ка: пе ра шка джа юць слё зы. Па мяць па жы лой 
жан чы ны за ха ва ла кож нае iм гнен не i не жа дае 
нi чо га вы крэс лi ваць.

— На ша хат ка ста я ла там, дзе за раз раз-
рос ся бэз, — па каз вае яна ру кой ку дысь цi 
ўбок. — Ка лi прый шлi нем цы, яны вы гна лi 
нас з ма цi i сяст рыч ка мi на ву лi цу, у зям лян ку. 
Тых па ра не ных, якiя за ста лi ся ў вёс цы пас ля 
ад ступ лен ня, сцяг ну лi на га ру ка ля ле су i па кi-
ну лi па мi раць. На гэ тых зня ве чан ных лю дзей з 
ада рва ны мi ру ка мi i на га мi бы ло страш на гля-
дзець. Я i за раз зда ец ца чую, як яны стог нуць 
i про сяць пiць. Але нем цы нi ко му не да зва ля лi 
да iх на блi жац ца, акра мя нас, дзя цей. I мы, 
ма лыя, цяг ну лi iм ва ду ў ма лень кiх вя дзер цах. 
А нем цы ра га та лi...

Ка лi па ча ло ся вы зва лен не, ра зам з ма-
цi i ма лень кi мi сяст рыч ка мi Нi на на ча ва ла ў 
ста гах, ела буль бя ное лу пiн не i мя кi ну. А ка лi 
вяр ну лi ся на зад, дом бы ло не па знаць: вы бi-
тыя вок ны, раз ва ро ча ныя столь i пад ло га. Але 
ў iн шых i гэ та га не за ста ло ся.

— А ў Пра пой ску амаль усё зга рэ ла, за ста-
лi ся царк ва i не каль кi му ра ва ных бу дын каў, 
—- ка жа Нi на Вiк та раў на. — Лю дзей за гi ну ла 
столь кi, што страш на ўспом нiць. Нем цы ака-
па лi ся на га ры, а чыр во на ар мей цы на сту па лi 
па лу зе, дзе iх бы ло вi даць як на да ло нi. На ват 
ка лi хтось цi i да бя гаў да Со жа, ужо не меў 
маг чы мас цi яго пе ра плыс цi. Ад та кой коль-
кас цi за бi тых ва да ў ра цэ бы ла чыр во най ад 
кры вi.

Ша шу пры му ша лi... ба ра на ваць
— Тыя, хто зна хо дзiў ся пад час вы зва лен-

ня ў Пра пой ску, ус па мi на лi: нем цы ба я лi ся 
мiн i пры му ша лi жы ха роў ба ра на ваць да ро-
гу Маск ва—Вар ша ва, — ка жа на мес нiк ка-
ман дзi ра по шу ка ва га 
атра да «Спад чы на» 
Аляк сандр Ха ле еў.— 
Ад ной чы яны са бра лi 
пад лет каў i за га да лi iм 
па на чах кант ра ля ваць 
кож ны кi ла метр тра сы. 
Хлоп цы па вiн ны бы лi 
па ве дам ляць аб уся-
ля кiх ды вер сi ях. Тым, 
хто не вы ка нае за дан-
не, па гра жа лi рас стрэ-
лам. Але пар ты за ны 
па спя ва лi пад кi нуць 
«па да ру нак» як раз у 
той мо мант, ка лi сы-
хо дзiў конь з ба ра ной i 
па чы на ла ру хац ца ня-
мец кая ка ло на.

— Ка лi па ча ла-
ся вай на, мне бы ло 
16 гадоў, — дзе лiц ца 
ўспа мi на мi слаў га рад-
скi ве тэ ран Пётр Ста-
ра вой таў. — Май го ста рэй ша га бра та за бра лi 
на фронт, а мне ска за лi, што яшчэ ма лы. 1 
лi пе ня, ка лi па ча ла ся эва ку а цыя, мы па да лi ся 
ў бе жан цы ў вёс ку Ка ша лёў. Баць ка за стаў-
ся ў го ра дзе, i я на сiў яму пра дук ты. Пер шых 

нем цаў па ба чыў пры клад на 10 лi пе ня 
1941 го да. Мы з пля мен нi кам шлi з 
Ка бi най Га ры, а на су страч — 3 ня-
мец кiя тан кет кi. Яны спы нi лi ся. Адзiн 
не мец па ды шоў да мя не i за пы таў ся: 
«Сал дат?» Я ад ка заў: «Не». Ён уба-
чыў, што мы ня сём з са бой яб лы кi i 
са ла. Па спра ба ваў яб лык i скры вiў ся: 
кiс лы. А са ла за браў. Нем цы па еха лi 
да лей, а мы па бег лi ў Ка ша лёў.

Каб ад мя не бы ла ней кая ка-
рысць, збi раў зброю i ха ваў у ле се. 
У 1942 го дзе па зна ё мiў ся з пар ты-
за на мi, якiя зна хо дзi лi ся ў Ста рын-
ках i Це ля шах, i пе ра даў iм свае 
зна ход кi. Так я стаў су вяз ным, пе-
ра да ваў iм звест кi, зброю. Ад ной-
чы, ка лi раз маў ляў з пры яце лем 
пра зброю, гэ та пад слу ха ла су сед-
ка i да нес ла. Нем цы за бра лi нас 15 
жнiў ня 1943 го да. Тры ма лi спа чат ку 
ў мяс цо вай тур ме, а по тым за вез-
лi ў Чэ ры каў. Там з нас здзе ка ва-
лi ся, па вы бi ва лi зу бы. Не каль кi ра зоў, ка лi я 
страч ваў пры том насць, мя не ад лi ва лi ва дой. 
Па тра ба ва лi зброю, па каз ва лi да нос на мя не, 
але я ўсё ад маў ляў. Скон чы ла ся тым, што 
мя не ад пра вi лi ў Гер ма нiю, у канц ла гер, дзе 
на 2 га ды я стра цiў сваё iмя i стаў звац ца 
№ 7520. Ка лi нас вы зва лi лi з па ло ну, я ва жыў 
уся го 20 кi ла гра маў.

Сын пал ка
Ура джэ нец Пра пой ска Ула дзi мiр Лi соў скi, 

яко му ў 1943-м iшоў адзi нац ца ты год, вяр нуў ся 
з ма цi з эва ку а цыi ад ра зу пас ля вы зва лен ня 
го ра да. Ус па мi нае, што ра зам з хлоп ца мi, сва-
i мi ра вес нi ка мi, бе гаў па па ля вых шпi та лях, 
якiх бы ло вель мi шмат, да па ма гаў ра не ным 
пi саць лiс ты да ха ты. Хлоп чык прый шоў ся да-
спа до бы ад на му афi цэ ру — гвар дыi пал коў-
нi ку Пят ру Арэф' е вi чу Юзi фо вi чу, ка ман дзi ру 
1210-га страл ко ва га пал ка 362-й чыр ва на-
сцяж най страл ко вай ды вi зii. Ён па чаў пра сiць 
ма цi, каб ад пус цi ла сы на з iм — абя цаў, што 
зро бiць з яго афi цэ ра. Але ма цi ад мо вi ла. Та-
ды ма лы ўпо тай за лез у «па лу тар ку» i сха-
ваў ся пад бры зен там. Ма шы ну па да ро зе на 
Бы хаў аб стра ля ла ня мец кая авiя цыя. Хлоп цу 
па шан ца ва ла за стац ца ў жы вых. Ка ман дзiр 
той вель мi здзi вiў ся, ка лi ўба чыў Ва ло дзю. Як 
са праўд на му сал да ту, яму вы да лi аб мун дзi ра-
ван не, пiс та лет i на ват ка ня.

Але 27 лi пе ня 1944 го да ка ман дзiр за гi нуў. 
Асi ра це ла га «сы на пал ка» пе ра вя лi па моч нi-
кам на вод чы ка ба я во га мi на мёт на га раз лi ку. 
А ка лi ды вi зiя пе рад ыс ла цы ра ва ла ся ў Баб-
руйск, но вы ка ман дзiр Пётр Клi ма чоў ад пра вiў 
пад лет ка да до му. Ма цi, ка лi ўба чы ла сы на, не 
ве да ла, пла каць цi ра да вац ца: яна ўжо i не 
спа дзя ва ла ся ўба чыць яго жы вым. Хло пец 
пай шоў у шко лу, по тым скон чыў вы шэй шае 
ва ен на-мар ское ву чы лi шча ў Ле нiн гра дзе, 
стаў кад ра вым афi цэ рам.

Праз вуш ка iгол кi
— Узя лi Пра пойск хут ка, але вель мi доў гiм 

быў пе ры яд пад рых тоў кi, амаль 2 ме ся ца,— 
рас па вя дае по шу ка вiк 
Аляк сандр Ха ле еў. Ён 
жа за сна валь нiк вiр ту-
аль на га му зея, пры све-
ча на га гiс то рыi Слаў га-
ра да. — Нем цы да ва лi 
чыр во на ар мей цам маг-
чы масць пе ра пра вiц ца, 
ака пац ца, а по тым знi-
шча лi. Але са вец кiя лю-
дзi здзяйс ня лi са праўд-
ныя цу ды ге ра iз му. Зма-
га лi ся ў пра мым сэн се 
сло ва за кож ную пя дзю 
зям лi. За вы зва лен не 
Пра пой ска ар ты ле рыст 
Пётр Па на ма роў, якi 
за гi нуў на мес цы бою, i 
ка ман дзiр ку ля мёт на га 
раз лi ку Вя ча слаў Ча ма-
ду раў атры ма лi зван нi 
Ге роя Са вец ка га Са ю-
за. Але пры кла даў, ка-
лi бай цы тры ма лi ся да 

апош ня га, бы ло на шмат больш.
Вы зва ля лi тэ ры то рыю 3-я ар мiя пад ка ман-

да ван нем ге не ра ла Аляк санд ра Гар ба та ва i 
50-я, якой ка ман да ваў ге не рал Iван Бол дзiн. 
Част ка на се ле ных пунк таў ужо бы ла ад бi та ў 

нем цаў, але Гай шын, Руд ня, Ра ба вi чы, Улу кi, 
Чыр во ная Сла ба да i сам Пра пойск усё яшчэ 
за ста ва лi ся ў ру ках во ра га. Па iм пра хо дзi ла 
ня мец кая лi нiя аба ро ны. На 60 кi ла мет раў цяг-
ну лi ся ако пы, ага ро джы з ка лю ча га дро ту, на 
кож ным кро ку бы лi мi на мё ты, мiн ныя па лi, ку-
ля мёт ныя кроп кi i дзо ты. Ка ман ду ю чы ня мец-
кi мi час ця мi па абя цаў Гiт ле ру, што зi ма ваць 
бу дзе ў Пра пой ску. Ус ход нi вал, зда ва ла ся, 
быў не пры ступ ны.

Каб пра рваць ня мец кiя ўма ца ван нi, ге не рал 
Гар ба таў пе ра кi нуў ды вi зiю ў ра ён вёс кi Чыр-
во ная Сла ба да, дзе быў брод. Па чаў ся бой. У 
пер шых ша рэн гах iш ло мяс цо вае на сель нiц-
тва — пар ты за ны i так зва ныя штраф нi кi, якiх 
у 1941-м не за бра лi на фронт. Больш за 900 з 
iх за гi ну лi. Гэ та бы ла ца на за ўзя ты плац дарм. 
Але ру шыць да лей ар мiя так i не змаг ла.

I та ды Гар ба таў пры мае ра шэн не вяр нуц-
ца на зад, у Кар мян скi ра ён, узяць ма лень кi 
плац дарм ка ля вёс кi Кас цю коў ка i ад туль па-
чаць на ступ лен не на Пра пойск. У гiс то рыi гэ тая 
апе ра цыя атры ма ла наз ву «Вуш ка iгол кi». На 
ўчаст ку 600 на 1300 мет раў — чым не вуш ка 
iгол кi? — на сту па лi 4(!) ды вi зii. Для нем цаў гэ-
та бы ло поў най не ча ка нас цю. Нi хто не ду маў, 
што па та кiм ма лень кiм ка ва лач ку зям лi пач не 
на сту паць — без пад трым кi тан каў i авiя цыi! 
— цэ лая ар мiя. На ступ лен не прай шло па спя-
хо ва, i 25 лiс та па да 1943 го да ды вi зiя Ва сi ля 
Дал мажа ва з паўд нё ва г а бо ку ўвай шла ў Пра-
пойск. З поў на чы ёй на су страч ужо ру ха ла ся 
110-я ды вi зiя пал коў нi ка Сяр гея Ар цем' е ва.

Ца на вы зва лен ня
— За час вай ны на тэ ры то рыi ра ё на бы ла знi-

шча на 51 вёс ка са 160, коль касць на сель нiц тва 
змен шы ла ся з 39 ты ся чы да 25 ты сяч ча ла век, 
— рас па вя дае на мес нiк стар шы нi Слаў га рад-
ска га рай вы кан ка ма Свят ла на Язер ская. — З 
18 ты сяч муж чын у жы вых за ста ло ся толь кi 8 
ты сяч, з вай ны не вяр ну лi ся ка ля 4 ты сяч сал дат 
i пар ты зан. За раз на Слаў га рад чы не зна хо дзiц-
ца 120 во iн скiх па ха ван няў, дзе апош нi свой 
пры ту лак знай шлi амаль 10 000 во i наў. Боль ш 
за ўсё iх за гi ну ла ме на вi та ў 1943 го дзе.

Пад час свя точ ных ме ра пры ем стваў, пры-
све ча ных вы зва лен ню ра ё на, у скве ры Вай-
ско вай сла вы ад крыў ся па мят ны знак — ды-
вi зi ён ная пуш ка Д-44. Ме на вi та май стэр ства 
ар ты ле рыс таў да зво лi ла як ма га хут чэй раз-
бiць у 1943-м ва ро жыя па зi цыi. Яшчэ адзiн 
па мят ны знак — гра нiт ная плi та з пе ра лi кам 
усiх ды вi зiй, што пры ма лi ўдзел у вы зва лен нi 
ра ё на, — уста ля ва ны на су праць цэнт раль най 
пло шчы го ра да, у га рад скiм скве ры.

Ад Пра пой ска да Слаў га ра да
Лi чыц ца, што сваю наз ву Слаў га рад атры маў 

за ма са вы ге ра iзм, якi быў пра яў ле ны пры вы-
зва лен нi го ра да. Але афi цый ных звес так на конт 
гэ та га ня ма. Ва ўспа мi нах ге не ра ла Аляк санд-
ра Гар ба та ва ёсць фра за, што, ка лi яго час цi 
на блi зi лi ся да Пра пой ску, ка ман дзiр ад ной з 
iх — Ва сiль Дал ма таў — звяр нуў ся з пра па но-
вай, каб iм не пры свой ва лi зван не «пра пой скай 
ды вi зii». Маг чы ма, ду ма лi мно гiя, гэ та дай шло 
да Ста лi на, i ён за га даў пе ра на зваць Пра пойск. 
Але мяс цо выя края знаў цы больш пры трым лi ва-
юц ца вер сii, што го рад атры маў та кую наз ву «па 
прось бе пра цаў нi коў». Маў ляў, жы ха ры звяр-
ну лi ся да кi раў нiц тва рэс пуб лi кi i па пра сi лi аб 
гэ тым. Iх пра па но ва бы ла за да во ле на.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра.

Ва ўра чыс тым мі тын гу пры ня лі ўдзел ве тэ-
ра ны Вя лі кай Ай чын най вай ны, прад стаў ні кі 
ор га наў ула ды, сту дэнц кая мо ладзь і школь ні-
кі, якія ўскла лі да ме ма ры я ла вян кі і квет кі.

— Сю ды, на кур ган, лю дзі пры хо дзяць з 
уся го го ра да — каб уша на ваць па мяць пра 
вы зва лі це ляў го ра да і за гі ну лых. Мы кры ху 
ад на ві лі кур ган, але за ста ло ся са мае га лоў-
нае — яго сут насць, — ска заў кі раў нік ад-
мі ніст ра цыі Са вец ка га ра ё на Го ме ля Алег 
Вя ліч ка.

За раз ка ля пад нож жа кур га на за му ра ва на 
зям ля з 200 мес цаў ба я вой сла вы Бе ла ру сі, 
Ра сіі і Укра і ны. Да рэ чы, увесь Го мель, ня гле-
дзя чы на не па гадзь, удзель ні чае ў раз на стай-
ных свя точ ных ме ра пры ем ствах, пры све ча-
ных 70-год дзю вы зва лен ня. Свя точ нае шэс-
це сё ле та ўпер шы ню пра ве дзе на ў фар ма це 
«Па рад па ка лен няў»: у ад ной ка ло не прай шлі 
ве тэ ра ны і прад стаў ні кі мо ла дзі, якія звя за лі 
сваё жыц цё з ва ен най спра вай. Ка ля брац кай 
ма гі лы са вец кіх во і наў і пад поль шчы каў ад бы-

лі ся ўра чыс ты мі тынг і ўскла дан не кве так, а 
пад час ак цыі «Мы па мя та ем» ма ла дыя лю дзі 
прад ста ві лі парт рэ ты ге ро яў-вы зва лі це ляў: 
і тых, хто яшчэ по бач з на мі, і тых, хто ўжо 
пай шоў з жыц ця. На пло шчы Пе ра мо гі ад-
бы ла ся мо ла дзе вая ак цыя «838 вог нен ных 
дзён і на чэй» — 838 све чак бы лі за па ле ны ў 
па мяць пра час аку па цыі, на пра ця гу яко га ў 
ней ма вер на цяж кіх умо вах зма га лі ся і пра ца-
ва лі лю дзі на гэ тай зям лі...

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. Фо та аў та ра.
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Мне столь кі вё сен па да рыў мой век,
Але ў снах ўсё-ткі на плы вае:
Ля ціць апош ні ліст і пер шы снег
Услед за ім над сцеж каю круж ляе.
Быць пер шым сне гам — гэ та як пры суд.
Бяз лі тас ны пры суд і... зра зу ме лы.
Па ві нен хтось ці пер шым лег чы ў бруд,
Каб чор ны дол зра біць анёль ска-бе лым.
Ус це шыць пер шы снег, як бе лы бінт,
Га ра чыя да ло ні ара бі ны —
І гэ та во сень ад плы ве ў ня быт,
Каб за ру не лі но выя ча сі ны.
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Не ве даю, як iн шым, а вось мне за ха це ла-
ся ад гук нуц ца на до пiс спа да ра Ге на дзя 
Аў ла сен кi «Су бо та без за ня ткаў — па лёг ка 
цi да дат ко выя кло па ты» («Звяз да», 9 лiс та-
па да). Маг чы ма, та му, што гэ тая праб ле ма 
мне вель мi блiз кая: як-нi як дач ка — на-
стаў нi ца, а ўну кi — вуч нi.

На мой по гляд, у шко ле па трэб ны два вы хад-
ныя на ты дзень. Ча му? Па-пер шае (i як пра вi ла), 
яны ёсць у баць коў, i ка лi дзе цi ў су бо ту за ня тыя, 
то гэ тым ства ра юц ца пэў ныя ня зруч нас цi. Яшчэ 
боль шая праб ле ма, ка лi i жон ка на стаў нi ца. Што 
та ды ра бiць му жу? Па-дру гое, ка лi нех та з дзя-
цей не чым за хап ля ец ца, то ён сам пры бя жыць 
у су бо ту на сек цыю цi ў гур ток мас тац кай са-
ма дзей нас цi. За ня ткi па пры му се даб ра не пры-
но сяць. Па-трэ цяе, дзе цi, якiя хо чуць па сту пiць 
«на бюд жэт», вель мi пе ра гру жа ны. Гэ та тым, хто 
мо жа да зво лiць са бе ву чыц ца за гро шы, мож на, 

як ка жа мая ўнуч ка-гiм на зiст ка, не «па рыц ца». А 
ёй жа яшчэ i да рэ пе ты та раў ха дзiць... Дык дай це 
маг чы масць хоць у су бо ту вы спац ца...

Коль кi слоў ха це ла ся б ска заць пра гiм на зii. Па 
ма iм ра зу мен нi, яны — вы шэй шая сту пень агуль-
на аду ка цый най шко лы, мэ та якой — пад рых тоў ка 
бу ду чых сту дэн таў. Ра ней гiм на зiс таў-ме да лiс таў 
пры ма лi ва ўнi вер сi тэ ты без ус туп ных эк за ме наў. 
Быў да вер да ўзроў ню пад рых тоў кi, да спра вяд-
лi вас цi ацэн кi ве даў. I гэ та пра вiль на. Мае сын i 
дач ка, ме да лiс ты ся рэд няй шко лы (не гiм на зii), 
зда ва лi, на прык лад, толь кi па ад ным эк за ме не i 
ВНУ за кон чы лi з «чыр во ны мi» дып ло ма мi. Мы з 
му жам ус туп ныя эк за ме ны не зда ва лi зу сiм: нас 
пры ня лi па вы нi ках гу тар кi. А ця пер...

Мне вель мi шка да дзя цей: яны ста ра юц ца 
ву чыц ца, атрым лi ва юць ме да лi, ад нак на iх да-
лей шы лёс гэ та нi як не ўплы вае.

Ва лян цi на ПА БЯ ГАЙ ЛА, г. Ля ха вi чы.

Я зноў пішуЯ зноў пішу  ��

ЧАС — НО ВЫ.
А КАШ ТОЎ НАС ЦІ — 

ВЕЧ НЫЯ
Най перш ха чу вы ка заць сваю ўдзяч насць 
га зе це «Звяз да», бо з ва шай да па мо гай 
усё ж ад ра ман та ва лі абел іск, што ста іць 
на ра гу ву ліц Ма я коў ска га-Аран жа рэй ная, 
і ця пер мно гім не абы яка вым мож на бу дзе 
спа кай ней су стра каць 70-год дзе вы зва лен-
ня на шай кра і ны ад фа шысц кай на ва лы. 
Спа дзя ю ся, што і я да жы ву да гэ та га ча су 
і сал дац кі мі 100 гра ма мі па мя ну ўсіх за гі-
ну лых па тры ё таў мінск ага пад пол ля, усіх 
ах вяр мі ну лай вай ны.

Асоб ны дзя куй га зе це яшчэ і за тое, што 
пад тры ма ла жа дан не амаль ты ся чы чы та чоў 
ад ста яць біб лі я тэ ку па вул. Ры бал кі. Яе ха це лі 
за крыць. А ку ды ж та ды лю дзям, ама та рам кні гі 
— асаб лі ва ста ла га ўзрос ту?

Зра зу ме ла, што ця пер ін шы час, біб лі я тэ кам 
па трэб ны не толь кі но выя кні гі — па трэб ны су-
стрэ чы з пісь мен ні ка мі, жы выя зно сі ны... А та му, 
на мой по гляд, ра на «ха ваць» дру ка ва нае сло ва 
— і кніж нае, і га зет нае! Яно бы ло спа чат ку, яно 
ёсць. І яно бу дзе!

Ула дзі мір ГО ЛУ БЕЎ, г. Мінск.

Афі цый наАфі цый на  ��

«МЫ ПРЫ ВЫК ЛІ ДА ТА ГО, 
ШТО Ў НАС ЧЫС ЦІ НЯ І ПА РА ДАК»

Пад та кім за га лоў кам у ну ма ры «Звяз ды» за 26 каст рыч ні ка быў на дру-
ка ва ны ліст мін чан кі А. Глін скай. У ім рас па вя да ла ся аб тым, як жы ха-
ры мік ра ра ё на Се раб ран ка ча ка лі бу даў ніц тва пад зем на га пе ра хо да 
на скры жа ван ні га лоў ных ву ліц, як да ча ка лі ся... І як за сму ці лі ся праз 
ме сяц-дру гі, уба чыў шы, што ў но ва бу доў лі ні хто не пры бі рае, а сце ны 
— спрэс у «рос пі сах» не вя до мых «мас та коў»...

Як па ве да міў у ад каз на пуб лі ка цыю кі раў нік ад мі ніст ра цыі Ле нін ска га ра ё на 
г. Мін ска В.І. Ку леш, вы шэй зга да ны пад зем ны пе ша ход ны пе ра ход уз во дзіў ся 
ў скла дзе аб' ек та «Бу даў ніц тва трам вай най лі ніі ў мік ра ра ё не Се раб ран ка на 
ўчаст ку ад вул. Пля ха на ва да вул. Яку ба ва». За каз чы кам аб' ек та вы сту па ла 
дзяр жаў нае прад пры ем ства «Мінск транс». Пас ля за вяр шэн ня бу даў ні чых ра бот 
усе за ўва гі экс плу а ту ю чых ар га ні за цый па пад зем ным пе ша ход ным пе ра хо дзе 
бы лі лік ві да ва ны за каз чы кам і ген пад рад чы кам.

«Да ўво ду аб' ек та ў экс плу а та цыю і пе ра да чы на ба ланс экс плу а ту ю чым ар га-
ні за цы ям пад зем ны пе ша ход ны пе ра ход у су вя зі з не аб ход нас цю за бес пя чэн ня 
бяс пе кі лю дзей быў ад кры ты. Яго на леж ны са ні тар ны і тэх ніч ны стан па він ен 
быў за бяс печ вац ца сі ла мі за каз чы ка.

Акт пры ём кі ў экс плу а та цыю аб' ек та пад пі са ны і за цвер джа ны за га дам 
ДП «Мінск транс» ад 31.10.2013 № 756.

Ра шэн нем Мін гар вы кан ка ма ад 01.11.2013 № 2771 пад зем ны пе ша ход ны 
пе ра ход за ма ца ва ны за ўні тар ным прад пры ем ствам «Га раў та мост», якім ця-
пер за бяс печ ва ец ца вы ка нан не ўся го комп лек су ра бот, звя за ных з экс плу а-
та цы яй, аб слу гоў ван нем, а так са ма за ха ва нас цю пад зем на га пе ша ход на га 
пе ра хо да».

Жыц цё ёсць жыц цё, i 
прось бы аб да па мо зе ў 
рэ дак цый най по шце, вя-
до ма ж, не рэд касць. Гэ-
ты, чар го вы, лiст быў до-
сыць ка рот кi па змес це. 
I та кi ж тры вож ны. «Мне 
57 га доў, i ўжо сем з iх 
я нi дзе не пра цую, — пi-
саў спа дар С. — Жы ву ў 
вёс цы, да гля даю са ста-
рэ лую ма цi. Ёй 92 га ды 
i яна мя не «кор мiць», 
бо мне анi я кай пен сii 
не пла цяць... Ква тэ ра, у 
якой пра жы ва ем, па тра-
буе ра мон ту. Ве да юць 
пра гэ та i па жар нi кi, i 
стар шы ня па сял ко ва га 
Са ве та, i ра бот нi кi са цы-
яль най служ бы, але нi хто 
нi чо га не ро бiць»...

З раз лi кам на апе ра тыў ны 
раз гляд рэ дак цыя на кi ра ва ла 

гэ ты лiст (ад ра са ва ны, да рэ чы, 
яшчэ i ў Па ла ту прад стаў нi коў) 
у рай вы кан кам па мес цы жы-
хар ства за яў нi ка. Ад ка зу доў-
га ча каць не да вя ло ся. Ад нак 
ска заць, што ён прос та збян тэ-
жыў, вi да воч на, ма ла, бо ў iм, 
афi цый ным, па ве дам ля ла ся...

Па ве дам ля ла ся най перш, 
што зва рот сп. С. раз гле джа-
ны, што аў тар яго 1956 го да 
на ра джэн ня за рэ гiст ра ва ны i 
па ста ян на пра жы вае ў вёс цы... 
Гэ та са праў ды так, а вось усё 
ас тат няе...

Пад час аб сле да ван ня (ад-
каз дру ку ец ца ў вель мi блiз кiм 
пе ра ка зе з не аб ход ны мi, як па-
да ло ся, ска ра чэн ня мi. — Рэд.) 
бы ло ўста ноў ле на, што С. пра-
жы вае... адзiн, што дом у 1980 
го дзе быў вы дзе ле ны яго ма цi, 
што са ма яна з 2005 го да жы ве 
ў дач кi ў го ра дзе...

А да лей бо лей, як той ка-

заў: дом, у якiм жы ве за яў нiк, 
зна хо дзiц ца на ба лан се фi лi яла 
ад кры та га ак цы я нер на га та ва-
рыст ва i, па вод ле ад ка зу, «па 
ака зан не да па мо гi ў ра мон це 
за яў нiк не звяр таў ся».

Ад нак i на гэ тым не спа дзя-
ван кi не скон чы лi ся. Згод на 
з ад ка зам з рай вы кан ка ма, 
спа дар С. ра шэн нем праў лен-
ня сель ска гас па дар ча га вы-
твор ча га ка а пе ра ты ва яшчэ 
ў 2006 го дзе быў зволь не ны 
з пра цы за пра гу лы i ця пер 
нi дзе не пра цуе, зло ўжы вае 
спiрт ным...

Да дат ко ва па ве дам ля ла-
ся, што 07.10.2013 го да за яў-
нiк быў пiсь мо ва за про ша ны 
ў ад дзел дзяр жаў най служ бы 
за ня тас цi для ака зан ня са дзей-
нi чан ня ў пра ца ўлад ка ван нi, 
ад нак ту ды так i не з'я вiў ся.

...Што да даць да гэ тай пе-
ра пiс кi, апроч ка рот ка га «Без 

ка мен та ры яў»? Хi ба яшчэ ад-
ну цы та ту з афi цый на га ад ка-
зу: «У ад па вед нас цi з за ка на-
даў ствам Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
тэ ры та ры яль ны мi ор га на мi па 
пра цы, за ня тас цi i са цы яль-
най аба ро не аказ ва ец ца са-
дзей нi чан не гра ма дзя нам у 
по шу ку па ды хо дзя чай пра цы 
i пра ца ўлад ка ван нi не па срэд-
на пры iх аса бiс тым зва ро це. У 
су вя зi з гэ тым для атры ман ня 
са дзей нi чан ня ў по шу ку па ды-
хо дзя чай пра цы С. паў тор на 
рэ ка мен да ва на звяр нуц ца ў 
ад дзел дзяр жаў най служ бы 
за ня тас цi».

Зна чыць, шанц у ча ла ве ка 
за ста ец ца. А вось ска рыс та ец-
ца ён iм цi не...

Яго вы бар. Ме на вi та з гэ-
тай пры чы ны мы не на зы ва ем 
проз вi шча i зва рот ны ад рас.

Да та го ж у ча ла ве ка ёсць 
ма цi...

Він ша валь ная Він ша валь ная   ��
паш тоў капаш тоў ка

Кры ча лі гос ці тост:
— Та бе, Ашот,
Жа да ем жыць
Не ме ней, чым сто год!
Ды юбі ля ра гэ та... за сму ці ла:
Яму за сто даў но пе ра ва лі ла!
...Мы вы п'ем,
Каб праз мно га год
Пе ра жы лі вы тое ж, што й 

Ашот!
Цу доў ную май стры ху па 

дрэ ве, вя до мую ага род ні цу і 
гу ма рыст ку Соф'ю Пар фір'-
еў ну КУ СЯН КО ВУ з в. Лу чын 
Ра га чоў ска га ра ё на шчы ра він-
шу ем з пры го жай да тай! Зда-
роўя і даб ра бы ту вам, пос пе хаў 
і на тхнен ня!

Сяб ры з Мін ска.

У га зе це «Звяз да» ад 22 каст рыч ні-
ка на дру ка ва ны ар ты кул Аляк санд ра 
Пук шан ска га «За што Жу ка ва па ва-
жа лі пар ты за ны?». У ім уз гад ва ец ца, 
як узя лі ў па лон ня мец ка га обер-лей-
тэ нан та.

Гэ ты эпі зод мне доб ра вя до мы, бо 
здзейс ні лі гэ та дзве ма ла дзень кія дзяў-
чы ны — мая ста рэй шая сяст ра Воль га 
Шмат ко ва і маск віч ка До ра. Яны сяб ра ва лі 
з ма ёй сяст рой, ра зам ха дзі лі на за дан ні... 
За гэ ты са праў ды ге ра іч ны ўчы нак абедз-
ве бы лі прад стаў ле ны да ўзна га ро джан ня 
ор дэ нам Ле ні на. Але атры маць яго не па-
спе лі: 19 мая 1943 го да су праць пар ты зан 
бы ла пра ве дзе на кар ная апе ра цыя і атра-
да не ста ла.

У гі бе лі яго ёсць шмат не зра зу ме ла-
га. Пры клад на за ме сяц да гэ тай сум най 
да ты ў атрад па чы імсь ці за га дзе пры ня лі 
гру пу бы лых ула саў цаў. Я іх са ма ба чы ла: 
доб ра апра ну тыя, ад корм ле ныя, уз бро е-
ныя. Маг чы ма, гэ та яны да па маг лі нем-
цам зні шчыць атрад, бо не бы ло іх ся род 
за гі ну лых. І маг чы ма, з гэ тай пры чы ны ў 
Бе ла рус кай Са вец кай Эн цык ла пе дыі ў 
раз дзе ле «Пар ты зан скі рух на Бе ла ру сі» 
наш атрад, якім ка ман да ваў маск віч Ва-
сіль Срад ня коў з бры га ды Бі ру лі на, на ват 
не ўпа мі на ец ца?

У мя не прось ба да жур на ліс та Пук шан-
ска га — пра доў жыць па ча тую спра ву. Не дзе 
ж па він ны быць ар хіў ныя да ку мен ты, якія 
змаг лі б пра ліць свят ло, уста на віць іс ці ну...

А за раз кры ху пра ся бе.
На шу вёс ку Та лы на ва, што ў Ві цеб-

скім ра ё не, нем цы і па лі цаі спа лі лі ле там 
1942 г., лю дзей не зні шчы лі — іх вы ра та-
ва лі пар ты за ны. А да лей — лес, зям лян-
ка... Пад час кар най апе ра цыі 19 мая ўсіх 
мір ных жы ха роў, ка го змаг лі вы ла віць у 
ле се, са гна лі ў млын і пад па лі лі. Мы вы ра-
та ва лі ся, не ка то ры час жы лі ў ле се. Ад нак 
хут ка мая дру гая сяст ра На дзея за хва рэ ла 
на бруш ны тыф.

Нас пры ту лі ла ў ся бе ста рэнь кая фін ка. 
Фі ны жы лі ў на шай мяс цо вас ці, нем цы іх 
не ча па лі. І сяст ру фін ка вы ле чы ла.

У кан цы ліс та па да зноў прый шлі нем-
цы, нас за бра лі, за вез лі ў Ві цебск, па гру-
зі лі ў та вар ныя ва го ны і па вез лі на за хад. 
Ва зі лі ту ды і на зад не каль кі дзён. Мы бы лі 
пры крыц цем: на за хад вы во зі лі на ра ба ва-
нае, на ўсход — сва іх сал дат. Ка лі на ля та лі 
са вец кія са ма лё ты, цяг нік спы ня лі, нас вы-
га ня лі з ва го наў, каб са ма лё ты не бам бі лі: 
эша лон, маў ляў, з мір ны мі жы ха ра мі...

Вы гру зі лі нас у г. Алі ту се, дзе быў ла гер 
ча со ва га ўтры ман ня, і най перш за гна лі ў ха-
лод ную лаз ню, усіх пры му сі лі рас пра нуц ца і 
вы ліць на ся бе вяд ро ле дзя ной ва ды. За тым 

нас ад пра ві лі ў ба рак, так са ма ха лод ны, аб-
не се ны ка лю чым дро там. На вы шках дзя жу-
ры лі на зі раль ні кі з аў та ма та мі і са ба ка мі.

Тры ма лі нас, аж па куль не па мер лі ўсе, 
хто за хва рэў. Жы вых па дзя лі лі на дзве 
гру пы: больш моц ных ад пра ві лі ў Гер ма-
нію, сла бей шых, та кіх як мы, пра да лі на 
зі му лі тоў цам, а вяс ной зноў вяр ну лі на зад. 
Ма ма і сяст ра На дзея пра ца ва лі ў по лі, вы-
рошч ва лі кок-са гыз, брат да гля даў ко ней, 
я за ста ва ла ся ў ба ра ку.

Вы зва лі лі нас не дзе на па чат ку жніў ня. 
Мы вяр ну лі ся ў сваё спа ле нае Та лы на ва — 
у зям лян ку, у го лад. Брат і сяст ра пай шлі 
ў яга ды, не ве да ю чы та го, што лес за мі ні-
ра ва ны, і на зад не вяр ну лі ся...

Вось так з на шай вя лі кай сям'і ў 6 ча-
ла век, за ста лі ся толь кі ма ма і я.

Та му яшчэ ад но пы тан не, якое ха це ла ся 
б за кра нуць у гэ тым ліс це, — гэ та няроў-
нае рознае жыц цё дзя цей. Тых, чые та ты 
(а то і абое баць коў) за гі ну лі, і тых, чые 
та ты вяр ну лі ся. (Го нар і хва ла ім!) Яны, 
гэ тыя дзе ці, жы лі ку ды ляг чэй, ка рыс та-
лі ся льго та мі: яны атрым лі ва лі ква тэ ры і 
пу цёў кі, ма шы ны і ін шае.

Дык ці не час ужо звяр нуць ува гу і на 
са праўд ных дзя цей вай ны, дзя цей з «вог-
нен ных вё сак»?

Ва лян ці на Фё да раў на АЛЯК СЕЙ ЧЫК 
(ШМАТ КО ВА).

ЗачапілаЗачапіла  ��

«З НА ШАЙ ВЯ ЛІ КАЙ СЯМ'І ЗА СТА ЛІ СЯ ТОЛЬ КІ МА МА І Я»

Пас ля пiсь маПас ля пiсь ма  ��

З ВЯ ЛI КА ГА ГРО МУ...

Рэ за нансРэ за нанс  ��

ХОЦЬ У СУ БО ТУ ДАЙ ЦЕ ВЫ СПАЦ ЦА!..

838 вог нен ных дзён і на чэй
26 ліс та па да для га мяль чан заў сё ды дзень асаб лі вы. 
Во сен ню 1943 го да го рад быў ад ва я ва ны і, на рэш це, скі нуў ако вы аку па цыі

За га ды вай ны на тэ ры то рыі 
го ра да за гі ну ла звыш 28 ты сяч 
мір ных жы ха роў. У па мяць пра 
во і наў Чыр во най Ар міі, пар ты-
зан і ўсіх за гі ну лых за пе ра мо-
гу ў Вя лі кай Ай чын най вай не ў 
1967 го дзе быў ад кры ты ме ма-
ры ял «Кур ган Сла вы». Сё ле та 
за кошт фі нан са вай пад трым кі 
ар га ні за цый і прад пры ем стваў 
Го ме ля, а так са ма гро шай, за-
роб ле ных на су бот ні ках, па мят-
на му мес цу на да дзе на но вае 
аб ліч ча. Пас ля рэ кан струк цыі 
ме ма ры я ла на кур га не ўста ля-
ва ны жа ле за бе тон ны пад му-
рак, зман ці ра ва ны гра ніт ныя 
плі ты, зор ка і Веч ны агонь.

АБ ЧЫМ МАЎ ЧАЦЬ СОЖ I ПРО НЯ
70 га доў та му на Ма гi лёў шчы не ад ня мец ка-фа шыс кiх за хоп нi каў 
быў вы зва ле ны ма лень кi го рад Пра пойск, якi атры маў наз ву Слаў га рад

Iх, жы вых све дак гэ тай Пе ра мо гi, на жаль, з кож ным го дам усё менш. Ве-
тэ ра наў на ўвесь ра ён за ста ло ся ўся го 23. А не па срэд ных вы зва лi це ляў 
ужо нi вод на га. Зда ва ла ся, яшчэ не так даў но раз маў ля ла па тэ ле фо не з 
ад ным з iх. Абя ца ла пры ехаць, каб су стрэц ца. Не атры ма ла ся. Сён ня час 
ёсць, а ча ла ве ка ўжо ня ма. Ба лю ча. Але ж не здар ма ка жуць, што па мяць 
даў жэй за ча ла ве чае жыц цё. Сён няш нi Слаў га рад зу сiм iн шы, але да вай це 
вер нем ся на 70 га доў на зад, ка лi тут, на вы со кiм бе ра зе, дзе злi ва юц ца рэ кi 
Сож i Про ня, зям ля стаг на ла ад шмат лi кiх вы бу хаў.

Гiс то рыя вы зва лен ня Слаў га ра да ў гра нi це.

Пётр Пётр СТА РА ВОЙ ТАЎСТА РА ВОЙ ТАЎ  
у га ды вай ны быў у га ды вай ны быў 
су вяз ным у пар ты за наў.су вяз ным у пар ты за наў.

Нi на Вiк та раў на Нi на Вiк та раў на СА МУ СЕ ВАСА МУ СЕ ВА ўпэў не на,  ўпэў не на, 
што яе ад смер цi вы ра та ваў толь кi цуд.што яе ад смер цi вы ра та ваў толь кi цуд.


