
4 25 студзеня 2014 г.

Пад аку па цы яй
Пер шыя дзе вяць бом баў на Лель чы цы 

бы лі скі ну ты з ня мец кіх са ма лё таў ужо ў па-
ня дзе лак, 23 чэр ве ня 1941 го да. На шчас-
це, яны ўпа лі на по ле, што ка ля га рад ско га 
па сёл ка... У гэ ты ж дзень па ча лі пра ца ваць 
ма бі лі за цый ныя пунк ты. Яшчэ два ме ся цы 
ра ён быў ты ла вым, за тым сю ды суну ла ся 
лі нія фрон ту. У гэ ты час уся тэ ры то рыя та га-
час най Па лес кай воб лас ці, у склад якой ува-
хо дзі лі і Лель чы цы, бы ла пад но вай ула дай. 
Лель чыц кі ра ён стаў апош нім у Бе ла ру сі, які 
аку па ва лі нем цы.

Ня гле дзя чы на гэ та, тут пра цяг ва ла іс-
на ваць са вец кая ўла да, якую пад трым лі ваў 
мяс цо вы пар ты зан скі атрад. Толь кі і на-
род ныя мсці ўцы бы лі вы му ша ны па кі нуць 
Лель чы цы ў ноч на 23 ве рас ня 1941 го да. 
На пра ця гу двух з па ло вай га доў у ра ё не 
«гас па да ры лі» гіт ле раў цы. За гэ ты час яны 
па спе лі амаль цал кам зні шчыць га рад скі па-
сё лак. За ста лі ся толь кі цаг ля ныя сце ны трох 
бу дын каў...

У кан цы ліс та па да 1942 го да ў ра ён ус ту пі-
лі вя до мыя злу чэн ні двой чы Ге роя Са вец ка га 
Са ю за ге не ра ла Каў па ка і Ге роя Са вец ка-
га Са ю за ге не ра ла Са бу ра ва. А ўжо вяс ной 
1943 го да ён стаў цэнт рам пар ты зан ска га 
краю, які ахоп лі ваў 14 ра ё наў Бе ла ру сі і Укра-
і ны з на сель ніц твам звыш 200 ты сяч ча ла-
век, дзе ба за ва ла ся ка ля 20 ты сяч укра ін скіх, 
бе ла рус кіх, мал даў скіх, па лес кіх і сла вац кіх 
пар ты за наў, у тым лі ку і чэ ха сла вац кі атрад 
Ге роя Са вец ка га Са ю за Яна На леп кі.

— На лель чыц кай зям лі дзей ні ча ла не-
каль кі пля цо вак для атры ман ня гру заў з Вя-
лі кай зям лі, а са мы буй ны аэ ра дром ка ля 
вёс кі Дуб ніц кае пры маў за ад ну ноч больш 
за 10 са ма лё таў, да 20 са ма лё таў скі да лі 
ван таж з па вет ра, — за зна чае мяс цо вы края-
знаў ца Ула дзі мір Зуб рэй. — Атры маў шы ван-
таж, у рэй ды сы хо дзі лі шмат лі кія ўкра ін скія 
злу чэн ні, мал даў скае злу чэн не пал коў ні ка 
Анд рэ е ва, поль скія Ро бер та Са та ноў ска га 
і Ку ніц ка га. У ра ё не зна хо дзіў ся і штаб злу-
чэн ня Паўд нё ва-Пры пяц кай зо ны Па лес кай 
воб лас ці, ку ды ўва хо дзі лі пар ты за ны Лель-
чыц ка га, Ель ска га, На раў лян ска га, Ма зыр-
ска га і Ту раў ска га ра ё наў.

Ня ма та кіх мяс цін у гэ тым краі ля соў і ба-
лот, дзе б ні пра лі ва ла ся кроў лю дзей. Толь кі ў 
снеж ні 1942 го да нем цы кі ну лі су праць злу чэн-
няў Каў па ка і Са бу ра ва тры ды ві зіі. А ле там 
1943-га буй ная бла ка да ча ка ла пар ты за наў.

— У Бе ла ру сі два ра ё ны — Асвей скі на 
Ві цеб шчы не і Лель чыц кі на Го мель шчы не 
— бы лі прак тыч на поў нас цю зні шча ны фа-
шыс та мі, — пад крэс лі вае Ула дзі мір Мі ка ла-
е віч. — Аку пан ты па кі ну лі тут гру ды раз ва лін 
з рэшт ка мі люд скіх кас цей. Лель чы цы і 62 
вёс кі ра ё на бы лі поў нас цю зні шча ны. У пер-
шую га да ві ну вы зва лен ня ра ё на, 23 сту дзе ня 
1945 го да, мяс цо вая ра ён ная га зе та пі са ла: 
«Бан да лю да е даў Гіт ле ра лю та за му чы ла і 
рас стра ля ла 8377 ча ла век мір ных жы ха роў 
і 3819 ча ла век звез ла ў ня мец кае раб ства. 
Бы ло са гна на ў пра кля тую Гер ма нію 25 270 
га лоў жы вё лы...»

Акра мя та го, на фран тах Вя лі кай Ай чын-
най і ў пар ты зан скіх атра дах за гі ну лі 2876 
ляль чан, 494 вай скоў цы з бы лых рэс пуб лік 
Са вец ка га Са ю за ах вя ра ва лі сва ім жыц цём 
за вы зва лен не ра ё на.

Вы зва лен не... 
з во да рам хле ба

А па ча ло ся яно ў ноч на 9 сту дзе ня 1944 
го да. Пер шай па зба ві ла ся ва ро жых кай-
да ноў вёс ка Сі ніц кае По ле, а 16 сту дзе ня 
чыр во на ар мей цы па ды шлі да ра кі Убарць 
і за ха пі лі плац дарм на за ход нім бе ра зе. На 

пра ця гу 17-га і 18-га сту дзе ня 54-ты гвар-
дзей скі ка ва ле рый скі полк ус ту піў у га рад-
скі па сё лак Лель чы цы і ў шэ раг су сед ніх 
вё сак, а 19-га за ма ца ваў ся ў 20 кі ла мет рах 
у вёс ках Сі ма ні чы, Ка рос цін і Асма ле нік. 
22-га сту дзе ня з бо ем бы ла вы зва ле на вёс-
ка За мош ша, а на на ступ ны дзень вый шла 
доў га ча ка ная звод ка Са ўін фарм бю ро аб 
вы зва лен ні Лель чыц і ас тат ніх на се ле ных 
пунк таў ра ё на.

— Па чуў шы ра дас ную вест ку, што ў на шы 
мяс ці ны пры блі жа ец ца ар мія-вы зва лі цель ні-
ца, мно гія юна кі ру шы лі праз лі нію фрон ту, 
каб зліц ца з фран та ві ка мі. І вось у кан цы 
сту дзе ня ад бы ла ся ра дас ная для ўсіх па дзея: 
у вёс ку ўвай шлі чыр во на ар мей цы, — ус па мі-
нае ляль ча нін Ана толь Ка шэ віч, на той мо-
мант шас ці га до вы хлап чук. — Мы спа чат ку 
ні чо га не зра зу ме лі, бо гу дзен не ма шын па чу-
ла ся глы бо кай ноч чу. Ха це лі ўжо па звыч цы 
ўця каць у лес. Але, па чуў шы рус кую мо ву, 
не па ве ры лі ў тое — ня ўжо, ня ўжо з'я ві лі ся 
на шы вы зва лі це лі?

У вы зва лен ні ра ё на пры ма лі ўдзел 14-я 
гвар дзей ская ка ва ле рый ская ды ві зія 7-га 
гвар дзей ска га ка ва ле рый ска га кор пу са, 
117-ты страл ко вы полк 23-й страл ко вай ды-
ві зіі 89-страл ко ва га кор пу са 61-й ар міі Бе ла-
рус ка га фрон ту. Не абы шло ся і без да па мо гі 
пар ты за наў.

Ана толь Ка шэ віч і сён ня не мо жа за быць 
той ра дас ны дзень... вы зва лен ня:

— Ру ха лі ся па ву лі цы кон ныя або зы, гру-
жа ныя ней кі мі скрын ка мі. Мы гля дзе лі на 
гэ тае ві до ві шча і не маг лі ні як зра зу мець, што 
ад бы ва ец ца на на шых ва чах. Ка лі паўз мя-
не пра ехаў воз з вя лі кай скры няй, я між во лі 
пай шоў сле дам. Сам не ве даю, ча го ўча піў ся 
ру кой за дош ку. Спе ра ду во за ся дзеў ву са ты 
па жы лы чыр во на ар ме ец. Не ўза ба ве я зра-
зу меў, ча му не мог ада рвац ца ад той скры-
ні — ад яе па ты ха ла та кім амаль за бы тым 
пры ем ным па хам, што ў мя не за кру жы ла ся 
га ла ва. Ішоў па інер цыі, і мя не, зда ва ла ся, 
не маг ла ада рваць ад гэ та га ваз ка ні я кая 
сі ла. Каў таў слі ну і хіс таў ся, губ ля ю чы сі лу 
ў на гах. Ба ча чы тое, ваз ні ца кры ху збо чыў і 
спы ніў ся. Пры ад чы ніў веч ка скры ні і да стаў 
ад туль бо хан хле ба. Сур' ёз на і са шка да ван-
нем па гля дзеў на мя не і пра мо віў: «Бери, 
па цан, угости семью!»

Я не ве рыў сва ім ва чам. У ру ках ма іх — 
са праўд ны бо хан хле ба, ад яко га ішоў пры-
ем ны во дар. Ён меў та кую сі лу і пры цяг нен не, 
што я ад ра дас ці за пла каў. Раз-по раз пад-
но сіў бо хан да свай го тва ру, уды хаў па вет-
ра і не мог на ды хац ца яго жыц цё вай сі лай. 
Ваз ні ца гля дзеў на мя не ней кім жа лас лі вым 
по гля дам, толь кі та ды ўсміх нуў ся, ка лі па чуў 
вя сё лы смех чыр во на ар мей цаў, якія кры ча-
лі мне, каб я не зню хаў увесь бо хан і бег 
да моў, бо лап ці мае раз вя за лі ся і но гі бы лі 
зу сім мок ры мі.

Стрым га лоў кі нуў ся я да сва ёй зям лян кі, 
дзе мя не ча ка лі ўжо мае сяст рыч кі, ма ці і 

дзя ду ля. Ма ці, як і я ра ней, пад нес ла бо хан 
хле ба да тва ру і па ча ла ўды хаць у ся бе ча-
роў ны пах, ад за да валь нен ня і аса ло ды пры-
жму ры ла во чы. За тым яна па дзя лі ла бо хан 
на роў ныя част кі, ас тат няе пры ха ва ла на да-
лей. Мне зда ло ся, што яна да ла мне трош кі 
больш, чым усім, — мо за тое, што я зда быў 
той хлеб і пры нёс у ха ту.

...На пра ця гу больш як ме ся ца чыр во-
на ар мей цы вы зва ля лі Лель чыц кі ра ён. На 
гэ тым ня лёг кім шля ху яны не раз су ты ка-
лі ся з моц ным су пра ціў лен нем во ра га: не 
ха це лі нем цы па кі даць гэ ты цу доў ны край, 
які па спе лі ўжо аб лю ба ваць. Да во дзі ла ся 
на ват паў тор на вы зва ляць не ка то рыя на се-
ле ныя пунк ты. Так бы ло з вёс ка мі За мош-
ша, Асма ле нік і Сі ма ніц кі Млы нок. Апош нім 
на се ле ным пунк там ра ё на, які су стрэў во-
і наў-вы зва лі це ляў, ста ла вёс ка Глуш ка ві-
чы. Яна, на пэў на, най больш на цяр пе ла ся 
ад аку пан таў за га ды вай ны...

Тра ге дыя Глуш ка віч 
і То не жа

Гіт ле раў ца мі бы лі спа ле ны 62 на се ле ныя 
пунк ты ра ё на. З 7314 два роў аца ле ла толь-
кі 9. Пас ля вай ны ўсе да ад ной зні шча ныя 
вёс кі бы лі ад ноў ле ны. Ся род спа ле ных і ад-
ноў ле ных вё сак у Дзяр жаў ным ме ма ры яль-
ным комп лек се «Ха тынь» зна чац ца толь кі 
дзве вёс кі Лель чыц ка га краю: Глуш ка ві чы 
і То неж.

А вёс кі та ды бы лі вя лі кія, не та кія, якія мы 
сён ня пры вык лі ба чыць! Да вай ны ў тых жа 
Глуш ка ві чах пра жы ва ла ка ля дзвюх ты сяч 
жы ха роў. У шмат на се ле най вёс цы зна хо-
дзіў ся кал гас «Пе ра мо га», дзе раз ві ва ла ся 
жы вё ла га доў ля. Бы ло тут і ад дзя лен не па-
гра ніч ні каў, якія ахоў ва лі свае за ста вы на 
бы лой са вец ка-поль скай мя жы.

І гэ тае доб рае жыц цё ўраз аба рва ла ся. 
На пра ця гу трох дзён у кан цы снеж ня 1942 
го да кар ні кі здзе ка ва лі ся з мір ны х жы ха роў, 
пас ля, ужо паў мёрт вых, спа лі лі ра зам з усёй 
вёс кай. З 365 хат цу дам уца ле ла толь кі ад на. 
На пэў на, за ста ла ся не за ўва жа най, бо ста я ла 
на краі вёс кі. Ця пер вя до ма, што ў Глуш ка-
ві чах «пра ца ваў» ба таль ён, сфар мі ра ва ны ў 
бер лін скіх тур мах з кры мі наль ні каў з вя лі кім 
тэр мі нам зня во лен ня...

Па афі цый ных звест ках, за гі ну ла ка ля 300 
ча ла век. Толь кі свед кі тых кры ва вых па дзей 
упэў не ны: нем цы спа лі лі знач на больш глуш-
каў чан. Пра гэ та дак лад на ве дае мяс цо вы 
жы хар Ула дзі мір Зуб рэй. Па пра ца ваў шы ў 
роз ных ар хі вах і пра гле дзеў шы шмат лі та-
ра ту ры, ён на лі чыў больш за 400 ад на вяс-
коў цаў, якія за гі ну лі ў той кры ва вай тра ге дыі. 
Яна не аб мі ну ла і яго сям'ю. У тым пек ле 
маг ла апы нуц ца і яго ма ці...

— Ад ным з пер шых ад рук кар ні каў за гі нуў 
мой род ны дзядзь ка — Дзя мід Кар па віч Ка-
ва ле віч, — рас каз вае Воль га Зуб рэй. — Та кі 
ж лёс на пат каў і род на га бра та май го бу ду-
ча га му жа, які не да ваў па ліць но вую ха ту, 
што ня даў на па бу да ваў. Дык яго рас стра ля-

лі і кі ну лі ў агонь, якім ужо бы ла ахоп ле на 
тая ха та... Са сва ёй сям' ёй за гі нуў і яшчэ 
адзін брат му жа. І мая стры еч ная сяст ра з 
ма лень кі мі дзець мі ў тым пек ле апы ну ла ся. 
Го ра-го рач ка якое...

Са мой Воль зе Зуб рэй бы ло та ды кры-
ху больш за го дзік. На ра дзі ла ся яна праз 
ты дзень, пас ля па чат ку вай ны. У тыя жу-
дас ныя дні, ка лі кар ні кі здзек ва лі ся з ад на-
вяс коў цаў і па лі лі вёс ку, яе ма ці з ма лой і 
са ста рэй шай сяст рыч кай ха ва ла ся ў ле се. 
Яны там бы лі не ад ны. Толь кі гіт ле раў цы іх 
знай шлі... Ка лі ўця ка лі, тра пі лі ў ба ло та. 
Там ма ці Воль гі Са мсо наў ны пра ма чы ла 
но гі, пас ля ча го за хва рэ ла і хут ка па мер-
ла. Дзя цей за бра лі сва я кі. Пе рад вы зва-
лен нем па мер ла і сяст рыч ка. Не ўза ба ве 
Во лю за браў баць ка, які быў у Лель чыц кім 
пар ты зан скім атра дзе, а пас ля ва я ваў на 
фрон це.

Сён ня Глуш ка ві чы жы вуць звы чай ным 
жыц цём. Быц цам і не бы ло той тра ге дыі. 
Толь кі пра гэ та не за бу дзеш: у цэнт ры вёс кі 
ста іць пом нік, які на гад вае аб тым, што тут 
зда ры ла ся.

���
Вёс ка То неж бы ла зні шча на паз ней, у сту-

дзе ні 1943 го да. Во ра гі спа лі лі ўсе 375 два-
роў, за бі лі ка ля 300 ча ла век. Ад га лос кі той 
тра ге дыі чут ны тут і сён ня.

У На ста ссі Са фо на вай тут за гі ну лі ма ці і 
ма лод шая сяст рыч ка. Пай шлі ў вёс ку, каб 
узяць цёп лую воп рат ку, ды не вяр ну лі ся. У 
ле се ма ці ча ка лі яшчэ дзве дач кі — дзе ся-
ці га до вая На сця і шас ці га до вая Га ля. Пра 
тое, што ма ці з ма лод шай сяст рой больш не 
вер нуц ца, дзе цям рас ка за ла су сед ка, якой 
уда ло ся вы брац ца з та го агню.

— Ужо ка лі я пад рас ла, яна мне рас ка за-
ла, як тое бы ло, — скрозь слё зы ўзгад вае 
На стас ся Паў лаў на. — Ка лі ўсіх за га ня лі ў 
ха ту, ма лая сяст рыч ка аб ві ла мат чы ну шыю 
ру ка мі, пла ка ла і кры ча ла: «Мне ба ліць!» Іх 
за га ня лі ў ха ту, хто вы ры ваў ся — па даў ад 
ку ля мёт най чар гі. Толь кі та му, што на су сед-
ку ўпа лі дзе ці, яна за ста ла ся жы вой. Па ра не-
ная ў на гу, жан чы на пас ля ад па ўзла да цэ лай 
ха ты, на шай, і ча ка ла, ка лі ўсё скон чыц ца. 
На на ступ ны дзень мы да ве да лі ся, што ў нас 
больш ня ма ма мы...

Дзяў ча ты за ста лі ся ад ны. Баць ку ра ней 
без ві ны арыш та ва лі, брат быў на фрон це, 
ад куль не вяр нуў ся. Так і ха дзі лі па вёс ках 
удзвюх, пра сі лі хле ба. Род ная цёт ка ба чыць 
іх не ха це ла, чу жыя і тое больш да па ма га лі.

Амаль усё жыц цё На стас сі Паў лаў ны 
прай шло ў То не жы. Тут вы ха ва ла дзя цей, 
ад сюль вы пус ці ла іх у жыц цё. Муж па мёр. 

Дзе ці раз' еха лі ся па ўсёй Бе ла ру сі, пры яз-
джа юць рэд ка. Так і да жы вае свой век у 
адзі но це.

Ге роі 
Лель чыц ка га краю

Ка ля трох ты сяч ляль чан прай шлі су ро-
вы мі да ро га мі вай ны ў скла дзе Чыр во най 
Ар міі. Больш за 2500 з іх ад да лі свае жыц ці 

на не за леж насць Ра дзі мы. Да до му вяр ну лі ся 
толь кі 447 фран та ві коў і пар ты за наў.

Ад ным з тых шчас ліў чы каў быў і Анд рэй 
Грыц ке віч з вёс кі За мош ша. У сям'і бы ло 
чац вё ра дзя цей. Ён — ста рэй шы. Ка лі па-
ча ла ся вай на, яго ўжо до ма не бы ло: пры-
зва лі ў ар мію на 10 дзён ра ней. Толь кі та-
ды ён яшчэ не ве даў, што ідзе не прос та ў 
вой ска, што ідзе на вай ну. Гэ та га не ве даў 
яшчэ ні хто...

Ба я вы шлях ма ла до га ляль ча ні на па чаў ся 
на Ле нін град скім фрон це, у пя хо це. Пер шае 
ба я вое хры шчэн не аў та мат чык атры маў у 
баі пад Ста рой Ру сай. І тут жа быў цяж ка 
па ра не ны — ку ля вое ра нен не ў пра вую на гу. 
За тым юна ка ча ка ла ін шая ба раць ба — за 
зда роўе.

— Мя не да ста ві лі ў шпі таль, што ў Яра-
слаў лі, ха це лі ам пу та ваць на гу, — ус па мі нае 
Анд рэй Якаў ле віч. — Я не зга дзіў ся. Уя віў, які 
з мя не бу дзе ва я ка. А я ж та ды ма ла ды быў, 
ам бі цый ны, вель мі ж ва я ваць ха цеў!

Як толь кі ра на за га і ла ся, Анд рэй Грыц-
ке віч тра піў на 1-ы Бе ла рус кі фронт. Ра зам 
з ад на па лча на мі вы зва ляў Ту лу, Ка лу гу, 
Бранск, Арол, Жло бін, Го мель. Ка лі быў у 
род ных кра ях, па пра сіў ся да моў, хоць на 
дзя нёк, — не пус ці лі. Вы зва ля ю чы Поль шчу, 
фар сі ра ваў ра ку На рву, дзе атры маў дру гое 
ра нен не — ужо ў ле вую на гу. Пра ам пу та-
цыю ўжо раз мо ва не іш ла, але пад ля чыц ца 
прый шло ся. У рэ чыц кім шпі та лі і да ча каў ся 
Пе ра мо гі.

— Вой, як сён ня па мя таю гэ ты ўзнёс лы го-
лас Ле ві та на, — уз гад вае ве тэ ран. — Як мы 
пла ка лі та ды! А по тым пес ні спя ва лі, вай ну 
ўспа мі на лі...

Толь кі ра да вац ца доў га не да вя ло ся: аб'-
яві ла вай ну Япо нія. Па ча лі збі рац ца ў да ро гу. 
Па куль пра ста я лі ў Маск ве двое су так, да-
ве да лі ся, што Япо нія ка пі ту ля ва ла. Служ ба 

для Анд рэя Грыц ке ві ча за кон чы ла ся 
ў Брэс це. Дэ ма бі лі за ваў ся ў апош нія 
сне жань скія дні 1946 го да.

І ад ра зу на ма лую ра дзі му — у 
За мош ша. Ехаў і не ве даў, хто з 
род ных за стаў ся жы вым. Толь кі 
ўвай шоў у вёс ку — не па ве рыў ва-
чам: уся го толь кі тры ха ты! Ас тат нія 
бы лі спа ле ны фа шыс та мі. Род ных 
су стрэць ужо і не спа дзя ваў ся, але якой 
жа ра дас цю бы ло ўба чыць жы вы мі сва іх 
баць коў, бра тоў і сяст ру! З пя ця рых ад на-
вяс коў цаў, што пай шлі на фронт, вяр ну лі ся 
трое...

Па ча ло ся но вае жыц цё. У мі ры і спа коі. 
Толь кі ця пер бы лі ін шыя тур бо ты: па бу да-
ваць жыллё, улад ка вац ца на пра цу, пра кар-
міць сям'ю. І не ўза ба ве ўсё на ла дзі лася. За 
7 кі ла мет раў па бу да ваў хат ку, не ўза ба ве 
ажа ніў ся. Да рэ чы, гэ тая ха та ста іць і сён ня 
— ца лют кая! Праў да, жы ве ве тэ ран вай ны 
ўжо ў больш но вай, якую па бу да ваў паз ней. 
Кім толь кі пас ля вай ны не пра ца ваў! І лес ні-
ком, і аб' езд чы кам, і звы чай ным ра бо чым у 
кал га се, і сак ра та ром у сель скім Са ве це, і 
на чаль ні кам ва ен на-ўлі ко ва га ста ла...

Анд рэй Якаў ле віч — шмат дзет ны баць ка: 
вы рас ціў трох да чок і двух сы ноў. Мае шас ця-
рых уну каў, се мя рых праў ну каў. Ця пер жы ве 
з дач кой, якая да па ма гае па гас па дар цы. Але 
ве тэ ран вай ны так са ма не ся дзіць на мес цы: і 
ва ды пры ня се, і дроў, і да аў та кра мы сха дзіць 
мо жа... На пы тан не, як так атрым лі ва ец ца ў 
92 га ды, ад каз вае прос та: «Я ж фран та вік. 
А па-ін ша му і быць не па він на! Шэсць га доў 
вы трым лі ваў і ма ра зы, і спё ку. Бы ва ла, што 
па не каль кі дзён га ла даў. Та му ўсё гэ та — 
дро бя зі».

Та кі мі людзь мі прос та нель га не га на-
рыц ца. Яны — наш га лоў ны зда бы так, 
на ша най каш тоў ней шая спад чы на. А для 
Анд рэя Якаў ле ві ча са мае да ра гое — ор дэн 
Ай чын най вай ны І сту пе ні, ор дэн Жу ка ва, 
ме даль «За ба я выя за слу гі», якія на гад-
ва юць яму пра га ды, без якіх нель га сён-
ня ўя віць на шу гіс то рыю, а яму — свай го 
жыц ця. І яшчэ ў ве тэ ра на вай ны ёсць адзін 
на па мін — фо та зды мак, зроб ле ны ў жніў-
ні 1944-га. Прос та ўні каль ны вы па дак для 
та го ча су! На фо та здым ку — стар шы сяр-
жант Грыц ке віч ра зам з ба я вым та ва ры шам 
Іва нам Са віш ным. Анд рэй Якаў ле віч час та 
тры мае ў ру ках гэ ты фо та зды мак: ус па-
мі нае сяб ра, з якім рас ста лі ся ў 1945-м і 
больш ні ко лі не ба чы лі ся, уз гад вае вай ну, 
сваю ма ла досць, якая пры па ла як раз на 
са ра ка выя-ра ка выя...

���
Ка лі па ча ла ся вай на, Іо сі фу Дры неў ска му 

з вёс кі Но вае Па лес се (та ды яна на зы ва ла ся 
Ка рос цін) бы ло 16. У сям'і — пя цё ра дзя цей. 
З трох сы ноў ён быў са мым ста рэй шым. І 
хоць у вой ска яго яшчэ не бра лі, юнак доб ра 
ра зу меў, што на мес цы ся дзець нель га. Ад-
нак па куль трэ ба бы ло да па ма гаць па гас па-
дар цы. А як толь кі споў ні ла ся 18, пы тац ца ні 
ў ко га не стаў: пай шоў у пар ты зан скі атрад 
імя Ва ра шы ла ва, дзе пра быў з мая 1943-га 
па чэр вень 1944-га.

Роз ныя да во дзі ла ся вы кон ваць за дан ні. 
Асаб лі ва пом няц ца Іо сі фу Ля вонць е ві чу ды-
вер сіі на чы гун цы. Бы вае, пад кла дуць мі ну 
— і ста яць ва ро жыя цяг ні кі: ні на фронт, ні 
з фрон ту.

— І ня ўжо нем цы вас не вы лі чы лі, не па-
ка ра лі за та кія ўчын кі? — пы та ю ся я.

— Ба ра ні Бо жа! — ка жа ве тэ ран, а по тым, 
за ду маў шы ся, да дае: — Ха ця быў адзін та-
кі вы па дак. Вяр ну лі ся мы не як з атра дам у 
ла гер, як рап там — ба-бах! Ака за ла ся, што 
ла гер за мі ні ра ва лі. Дзя куй Бо гу, што ні хто 
не па паў ся ў тую паст ку, усе за ста лі ся жы-
вы мі. Праў да, мес ца дыс ла ка цыі да вя ло ся 
шу каць ін шае.

У 1944 го дзе пар ты за ны злу чы лі ся з Чыр-
во най Ар мі яй. Як ка за лі во ра гі, рус кае вой ска 
па поў ні ла ся «ста лін скі мі бан ды та мі». Іо сіф 
Дры неў скі тра піў у 222-гі за па сны полк 38-й 
гвар дзей скай пя хот най ды ві зіі. Дай шоў да 
Вар ша вы. Там яго па ра ні ла. Тры ме ся цы пра-
быў у шпі та лі. Пас ля — зноў на фронт, ужо ў 
тан ка вую бры га ду ра дыс там-ку ля мёт чы кам. 
Пас ля вы зва лен ня Гды ні і Гдань ска ру шы лі 
на Бер лін. Тут юнак з лель чыц кай зям лі і су-
стрэў Пе ра мо гу.

— Рас пі саў ся на рэйх ста гу аў та ма там 
ППШ, — уз гад вае тыя шчас лі выя хві лі ны 
Іосіф Ля вонць е віч.

— І якім гэ та чы нам? — не маг ла ўтай ма-
ваць я сваю ці каў насць.

— Звы чай на. Апош ні мі ку ля мі вы біў на 
сця не па між дру гім і трэ цім па вер хам сваё 
проз ві шча.

Вай на скон чы ла ся, а служ ба Іо сі фа Дры-
неў ска га пра цяг ва ла ся. Яшчэ 5 га доў ён вы-
кон ваў свой доўг пе рад Ра дзі май у ня мец кім 
го ра дзе Баў тцэн. Удзель ні чаў у су стрэ чы на 
Эль бе. Да моў вяр нуў ся ў 1950 го дзе. Так са ма 
не ве даў, хто яго ча кае. Чуў не каль кі га доў 
та му па ра дыё, што вёс ку вы зва лі лі, а больш 
ні чо га і не ве даў.

На шчас це, усе за ста лі ся жы вы мі. Толь кі 
ха ты, дзе на ра дзіў ся і вы рас, не ста ла. Але 
ж гэ та бы ло спра вай ча су. Сям'я па сту по ва 
рас ла: у 1950 го дзе Іо сіф Ля вонць е віч ажа ніў-
ся. З жон кай жы ве і сён ня — 64 га ды ра зам! 
Вы ха ва лі пя ця рых дзя цей, да ча ка лі ся вась-
мя рых уну каў і тра іх праў ну каў. Пра вай ну 
га ва рыць не лю бяць.

— Яна і сён ня мне сніц ца, — пры зна ец ца 
бы лы пар ты зан і фран та вік. — Ба чу, як я 
зма га ю ся з во ра гам, як аба ра ня ю ся, ба чу 
сва іх та ва ры шаў па служ бе, якіх ужо даў но 
ня ма ў жы вых...

Сён ня ве тэ ран вай ны — час ты госць у 
школь ных кла сах. Як ка жа Іо сіф Ле вонць е-
віч, су час ных пад лет каў усё больш ці ка віць, 
за што ў яго той ці ін шы ме даль. І ве тэ ран 
рас каз вае, бо са праў ды за кож най уз на га-
ро дай — гіс то рыя, подз віг: ор дэн Ай чын най 
вай ны ІІ сту пе ні, ме да лі «За ад ва гу», «За 
ба я выя за слу гі», «За вы зва лен не Вар ша вы», 
«За ўзяц це Бер лі на»...

Ад сюль і за гар тоў ка на ўсё жыц цё! Ці як рас-
тлу ма чыць, на прык лад, тое, што бы лы фран та-
вік ма ра зоў не ба іц ца? Вось і сё ле та з жон каю 
зі му юць у сва ёй ха це, хоць у го рад зва лі дзе ці. 
«Па куль ма гу пры нес ці дроў, са свай го гняз да 
ні ку ды не па еду! Я тут сам са бе гас па дар», — 
га во рыць на пры кан цы Іо сіф Дры неў скі і за пра-
шае пры яз джаць да яго ле там, каб па гля дзець, 
як хо ра ша тут, у краі ля соў і ба лот.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Лель чыц кі ра ён.

ЯК ПТУШКА 
ФЕНІКС

На шчад кі за хоў ва юць па мяць пра тых, хто не ка лі за гі нуў дзе ля іх свет лай бу ду чы ні. 
На абел іс ку ў Сі ма на ві чах — ім ёны па лег лых ад на вяс коў цаў, вай скоў цаў і пар ты за наў, 

якія за гі ну лі тут у снеж ні 1943 — маі 1944 го да. Па ха ва ны тут і не вя до мыя сал да ты.

Воль га ЗУБ РЭЙ цу дам не тра пі ла 
ў вог ні шча, якое ў Глуш ка ві чах 

учы ні лі кар ні кі. Ад ным з пер шых 
быў за бі ты яе род ны дзядзь ка — 

Дзя мід Ка ва ле віч.

Тое, што ў гэ тай ха це жы ве ве тэ ран вай ны, га во рыць зор ка, пры ма ца ва ная на дзвя рах. 
Каб яна «за ззя ла», былы франтавік Іо сіф ДРЫ НЕЎ СКІ абя цае па фар ба ваць яе пе рад Днём Пе ра мо гі. На стас ся СА ФО НА ВА — апош няя свед ка тра ге дыі ў вёс цы То неж.

На мес нік стар шы ні Лель чыц ка га рай вы кан ка ма Вік тар АЛЕЙ НІК ля пом ні ка ў вёс цы Пры бы ла ві чы. 
У снеж ні 1942 го да аку пан ты спа лі лі вёс ку і за бі лі 52 яе жы ха роў. Пас ля вай ны вёс ка 

бы ла ад ноў ле на. Сён ня пра мі ну лую тра ге дыю на гад вае пом нік.

Ме ма ры яль ны знак у вёс цы Мар коў скае. 17 мая 1943 го да тут быў ство ра ны чэ ха сла вац кі 
пар ты зан скі атрад пад кі раў ніц твам Яна На леп кі. У вёс цы зна хо дзі ла ся Лель чыц кае пад пол ле 

і дыс ла цы ра ва ла ся Лель чыц кая пар ты зан ская бры га да, функ цы я на ваў аэ ра дром.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У Бе ла ру сі два ра ё ны — 
Асвей скі на Ві цеб шчы не 
і Лель чыц кі на Го мель шчы не — 
бы лі прак тыч на поў нас цю 
зні шча ны фа шыс та мі.

Гіт ле раў ца мі бы лі спа ле ны 
62 на се ле ныя пунк ты ра ё на. 
З 7314 два роў аца ле ла толь кі 
9. Пас ля вай ны ўсе да ад ной 
зні шча ныя вёс кі 
бы лі ад ноў ле ны.

Ка ля трох ты сяч ляль чан 
прай шлі су ро вы мі да ро га мі 
вай ны ў скла дзе Чыр во най 
Ар міі. Больш за 2500 з іх ад да лі 
свае жыц ці на не за леж насць 
Ра дзі мы. Да до му вяр ну лі ся 
толь кі 447 фран та ві коў 
і пар ты за наў.


