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Сён ня ў Мін ску а 16-й га дзі не ў 
Хра ме-пом ні ку на вуліцы Усіхс вяц кай 

прой дзе прэ зен та цыя кні гі  «Апош ні 
пры ту лак сал да та», што пры 

пад трым цы Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 
кра і ны па ба чы ла свет у Вы да вец кім 

до ме «Звяз да».
Што ж ад мет на га ў вы дан ні, 

па га ва рыць пра якое і ўша на ваць яго 
аў та раў збя руц ца дып ла ма ты роз ных 

кра ін, кі раў ні кі ўра да, жур на ліс ты? 
Пра гэ та мы і гу та рым з кі раў ні ком 

аў тар ска га ка лек ты ву ад мет на га 
твор ча га пра ек та — док та рам 

гіс та рыч ных на вук 
Ана то лем ШАР КО ВЫМ.

— Ана толь Ва сіль е віч, «Апош ні пры-
ту лак сал да та» — гэ та...

— Ка лі ко рат ка і вель мі агуль на ха-
рак та ры за ваць вы дан не, то гэ та — кні-
га-да вед нік, кні га-аль бом, дзе па да дзе на 
ін фар ма цыя пра ўсе на сён ня вя до мыя 
мес цы ва ен ных па ха ван няў пе ры я ду Пер-
шай су свет най... Пад ад ной вок лад кай 
са бра ны звест кі пра ад ра сы, дзе знай шлі 
свой спа чын аў стра-вен гер скія, ня мец кія і 
ра сій скія вай скоў цы. Звест кі, якія нам уда-
ло ся ад шу каць, вы кла дзе ны мак сі маль на 
ла ка ніч на. Без умоў на, па-за ме жа мі вы-
дан ня за ста лі ся роз ныя гіс то рыі, якіх за 
га ды вы ву чэн ня тэ мы на збі ра ла ся вель мі 
шмат. І ў мя не аса біс та, і ва ўсіх, хто шчы-
ра ваў над гэ тай пра цай.

— Да вы дан ня вас пад штурх ну ла на-
го да — 100-год дзе з па чат ку Пер шай 
су свет най?..

— І не толь кі. Даў но ўжо на спе ла па-
трэ ба ў вы дан ні па доб на га кштал ту да-
вед ні ка. Каш тоў насць лю бой ін фар ма цыі 
ў тым, што яна пра цуе, уплы вае на свя-
до масць спа жыў ца, гра мад ства. Гіс то рыя 
ў да чы нен ні да па ха ван няў Пер шай су-
свет най бы ла ў Бе ла ру сі да лё ка не бяз-
воб лач най. Час і гра мад ства іг на ра ва лі 
тыя, не та кія ўжо і да лё кія з роз ных пунк-
таў гле джан ня, па дзеі. У Са вец кім Са ю зе 
Пер шая су свет ная лі чы ла ся «ім пе ры я ліс-
тыч най». А ўсе, хто за гі нуў у ёй, лі чы лі ся 
ах вя ра мі. Ад сюль і ло гі ка ад па вед ная: 
на вош та, маў ляў, ус па мі наць, тым бо лей 
на вош та да гля даць мо гіл кі ва ро жых сал-
дат?!.

У 1920-я га ды па ча ла ся шы ро кая між-
на род ная кам па нія па ажыц цяў лен ні ме-
ра пры ем стваў па ўлад ка ван ні і ўзнаў лен ні 
па ха ван няў Пер шай су свет най... На мо гіл-
ках, у якіх бы дзяр жа вах яны ні зна хо дзі лі-
ся, па ча лі ў ма са вым па рад ку мя няць ін ды-
ві ду аль ныя драў ля ныя кры жы на ты па выя 
над ма гіл лі двух ві даў. Пер шы — плос кія 
га ры зан таль ныя плі ты ў вы гля дзе сты лі-
за ва на га кры жа. Дру гі — вер ты каль ныя 
бе тон ныя кры жы. Над пі сы з драў ля ных 
кры жоў, не за леж на ад та го, хто быў па ха-
ва ны ў ма гі лах, пе ра но сі лі ся на бе тон на 
мо ве той кра і ны, у якой зна хо дзі лі ся за-

ха ван ні. Гэ тая ак цыя да зво лі ла да на шых 
дзён за ха ваць шмат якія мо гіл кі.

— І як ад рэ ага ва ла на гэ та са вец кая 
ідэа ла гіч ная ма шы на?

— Ды ні як. Та кія ме ра пры ем ствы на 
тэ ры то рыі БССР не пра во дзі лі ся. Ра бо та 
іш ла толь кі ў рэ гі ё нах За ход няй Бе ла ру сі, 
якая на той час на ле жа ла Поль шчы.

— Зна чыць, мно гія мо гіл кі не зва рот-
на стра ча ны?..

— Так. І як раз тыя мо гіл кі, што зна хо дзі-
лі ся ў ты ла вой зо не рус кай ар міі... У 1980-я 
гг. па чаў ся но вы пе ры яд ад наў лен ня і до гля-
ду во ін скіх па ха ван няў Пер шай су свет най. У 
мно гім усё ад бы ло ся дзя ку ю чы эн ту зі яз му 
гра мад скас ці, края знаў цаў. Трэ ба ска заць 
сло ва па дзя кі жур на ліс там, па за штат ным 
аў та рам пе ры я дыч ных вы дан няў, якія не 
да ва лі спа кою гра мад скай дум цы, за клі ка лі 
да пра яў та ле рант нас ці, вы каз ва лі дум кі 
пра тое, што ча ла век і гра мад ства толь кі 
та ды мо гуць быць ма раль ны мі, аду хоў ле-
ны мі, ка лі з па ва гай ста вяц ца да мес цаў 
па ха ван ня лю дзей уво гу ле.

— Гар та еш ста рон кі ва ша га да вед-
ні ка — і прос та ба чыш тыя ад ра сы, дзе 
ўжо шмат зроб ле на, дзе лю дзі спры-
чы ні лі ся сва і мі кан крэт ны мі спра ва мі 
на ват да ме ма ры я лі за цыі па мят ных 
мяс цін ба ёў Пер шай су свет най...

— Ураж лі вы прык лад — упа рад ка ван-
не мо гі лак рус кіх сал дат ка ля За брод дзя. 
Гэ тым ужо мно гія га ды апя ку ец ца мас так і 
края знаў ца Ба рыс Ці то віч. Мож на на зваць 
і яшчэ ім ёны края знаў цаў, гіс то ры каў, якія 
не толь кі апі са лі пэў ныя мяс ці ны, але і 
шмат зра бі лі, каб на мес цах па ха ван няў 
быў на ве дзе ны па ра дак.

— Мне зда ец ца, што да па доб най ра-
бо ты пад штурх не і сам факт вы дан ня 
кні гі «Апош ні пры ту лак сал да та»...

— І я вель мі на гэ та спа дзя ю ся. Мы па-
да лі пад ад ной вок лад кай ілюст ра цый ны 
ма тэ ры ял, апі сан не 170 ад ра соў. А за вяр-
шае кні гу «Пе ра лік во ін скіх па ха ван няў ча-

соў Пер шай су свет най вай ны на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі». У таб лі цы з дак лад най пад каз-
кай мес ца зна хо джан ня — 248 мес цаў па-
ха ван ня і пе ра па ха ван ня. Ад ным з пунк таў 
таб лі цы з'яў ля ец ца на ступ ны: «Стан». Мы 
апі са лі сён няш ні стан. На прык лад (пра па-
ха ван не ў Стоўб цах): «Зда валь ня ю чы. Аб-
не се на ме та ліч най ага ро джай. На мес цы 
па ха ван ня ўста ля ва ны ка мен ны пом нік з 
пра ва слаў ным кры жам звер ху. На пом ні ку 
над піс: «Аве нір Мар ка віч Кас цен чык, пса-
лом шчык стаўб цоў скай царк вы, пал коў нік 
рус кай ар міі, ка ва лер ор дэ на свя то га Ге-
ор гія, ка пі тан па вет ра на га ка раб ля «Ілья 
Му ра мец». Па мёр 29. XІІ. 1935 г. Ад на ра-
джэн ня 46 га доў. Ад бра та». Аль бо (гэ та 
пра вёс ку Ня свіж ска га ра ё на Па га рэль цы): 
«Па ха ван не рус кае, ня мец кае, поль скае. 
За кі ну тае. Над ма гіль ныя па гор кі пра гля-
да юц ца. Па сло вах мяс цо ва га жы ха ра, на-
гляд чы ка Н. Суд ні ка, на ўсіх ма гі лах бы лі 
ўста ля ва ны плос кія бе тон ныя кры жы з над-
пі са мі на поль скай мо ве, на не ка то рых — з 
над пі сам «Ня зна ны жаў неж рус кі».

— У прад мо ве да кні гі на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра, стар шы ня арг ка мі-
тэ та па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні 
ме ра пры ем стваў, пры мер ка ва ных да 
100-год дзя па чат ку Пер шай су свет-
най вай ны, Ана толь То зік за ўва жыў: 
«Бы лых пра ціў ні каў пры мі рыў агуль ны 
бе ла рус кі мо гіль нік той да лё кай і ў той 
жа час бліз кай тра ге дыі. Зір ні це яшчэ 
раз на фо та здым кі за цяг ну тых дзір-
ва ном за быц ця ма гіл — у да чы нен ні 
да іх не па він на быць бяс па мяц тва і 
абы яка вас ці...»

— Са праў ды, не па він на... Мне зда-
ец ца, што і ў гра мад скім, і ў дзяр жаў ным 
стаў лен ні да тэ мы Пер шай су свет най 
сён ня склад ва ец ца пры яз ная ат мас фе ра, 
каб вы пра віць ра ней шыя пра лі кі, ад пра-
ца ваць і за са міх ся бе, і за па пя рэд ні каў 
на важ най ду хоў най ні ве.

Гу та рыў Сяр гей ШЫЧ КО.

СЦІП ЛЫ 
ГЕ РОЙ
Як сла ву ты лёт чык Ры гор Дзе ні сен ка 
паў плы ваў на жыц цё ўну ка

Што дае нам ве дан не жыц ця сва я коў? Мо жа, да-
зва ляе вір ту аль на звя заць мі ну лае і бу ду чы ню? І 
та му мно гія шка ду юць, што не па спе лі пад ра бяз на 
рас пы таць род ных, а яны ўжо пай шлі ад сюль, па-
кі нуў шы бе лыя ста рон кі ў бія гра фіі ро ду... Ха ця, 
маг чы ма, усё ж не за ўваж на на ву чы лі нас ней кім 
са мым га лоў ным рэ чам у жыц ці.

Вось і ўнук ва ен на га лёт чы ка, Ге роя Са вец ка га Са ю за Ры-
го ра Дзе ні сен кі, — Кі рыл Сер гу чаў рас каз вае пра сла ву та га 
дзе да не вель мі шмат. Але ж га во рыць, што той паў плы ваў 
на яго жыц цё прын цы по ва:

— Дзед для мя не — прык лад пры стой нас ці і праў дзі вас ці. 
Ён ні ко лі сам не пад ман ваў і не лю біў, каб яго пад ман ва лі. 
Чыс ці ня і па ра дак — і ўнут ры ся бе, і на во кал — бы лі яго ад-
мет нымі ры самі. І для мя не гэ та так са ма ста ла пры яры тэ там. 
З дзе дам мож на бы ло га ва рыць пра ўсё на све це. Мы ра зам 
ха дзі лі на ры бал ку за Сож. Ме на ві та дзед на ву чыў мя не 
пла ваць, пі саць і чы-
таць. У сям'і ён быў 
аб са лют ным аў та ры-
тэ там. Ка лі ўзні ка ла 
спрэч ная сі ту а цыя, 
апош няе сло ва бы-
ло за дзе дам.

Ва ен ная ды нас-
тыя, якую сён ня пра-
цяг вае на па са дзе 
га лоў на га ін спек та-
ра Го мель скай мыт-
ні Кі рыл Сер гу чаў, 
па ча ла ся з Ры го ра 
Дзе ні сен кі. Яго дач-
ка вый шла за муж за 
ва ен на га. Та му і ўнук 
Кі рыл вы хоў ваў ся ў 
гар ні зо нах, пра вёў 
дзя цін ства по бач з 
сал да та мі.

— Дзед вель мі 
ха цеў, каб я на сіў 
па го ны, — га во рыць 
Кі рыл Сер гу чаў. 
І га на рыў ся, што ўнук пра цуе ў го мель скай мыт ні. Ад нак 
стры ма насць у вы каз ван ні па чуц цяў — ры са ўсіх ма іх сва-
я коў. Баць ка, які ў свой час слу жыў у Аф га ні ста не і быў ка-
ман дзі рам раз ве дуз во да 101-га мо таст рал ко ва га пал ка 5-й 
гвар дзей скай мін скай ды ві зіі 40-й асоб най ар міі, не лю біць 
ус па мі наць пра тое, праз што яму да вя ло ся прай сці. Вось і 
дзед пра свае подз ві гі не вель мі рас каз ваў.

У Ге роя Са вец ка га Са ю за Ры го ра Дзе ні сен кі, які па кі нуў 
гэ ты свет тры га ды та му, мне да вя ло ся ў 2008 го дзе браць 
ін тэр в'ю. Па мя таю, як цяж ка да ва лі ся ўспа мі ны ме на ві та пра 
вай ну. Хоць уво гу ле ён быў лёг кім су раз моў цам і шмат рас-
каз ваў пра тое, як у дзя цін стве з драў ля ны мі шаш ка мі гу ля лі 
«ў Ча па е ва», пра кні гу, якая на яго паў плы ва ла — «Як за-
гар тоў ва ла ся сталь». Пра са мы пер шы ска чок з па ра шу там, 
зроб ле ны да вай ны на ра дзі ме, у Да не цкай воб лас ці. Уз гад-
ваў, як пас ля вы ка нан ня ба я во га за дан ня ў па вет ры спя ва лі 

«Цём ную ноч», пас ля 
Пе ра мо гі ўдзель ні чаў 
у па ра дзе на Крас най 
пло шчы ў Маск ве, а ў 
па чат ку пя ці дзя ся тых 
га доў, ка лі пра ца ваў 
на чаль ні кам Са ра таў-
ска га аэ ра клу ба, па-
зна ё міў ся з бу ду чым 
кас ма на ўтам Юры ем 
Га га ры ным.

І зу сім сціп ла — пра 
подз віг, за які атры маў 
вы со кае зван не Ге роя 
Са вец ка га Са ю за: «У 
нас, лёт чы каў-штур-
ма ві коў, лі чы лі коль-
касць па спя хо вых ба-
я вых вы ле таў. Я па-
ві нен быў здзейс ніць 
не менш за 80 та кіх 
вы ле таў для зні шчэн-
ня жы вой сі лы і ба я-
вой тэх ні кі пра ціў ні ка 
вя ду чым гру пы — не 

ра да вым лёт чы кам. Ка лі ж здзейс ніў 118 гэ тых вы ле таў, 
быў прад стаў ле ны да гэ та га вы со ка га зван ня. Але гэ та не 
мая аса біс тая за слу га. Не бы ло б пад лет каў і жан чын, якія 
ў ты ле ра бі лі сна ра ды, са ма лё ты бу да ва лі, гар ма ты, тан кі, 
мы б на фрон це ні чо га не зра бі лі. Та му гэ та і іх за слу га. Я 
197 вы ле таў уво гу ле по тым зра біў. Але ж нель га за бы ваць 
і пра тэх ні каў на шых, якія рых та ва лі са ма лёт. Без ваз ні цы і 
конь не пры дат ны. Мы ім удзяч ныя — у нас не бы ло ні вод на-
га вы пад ку ад мо вы па тэх ніч ных пры чы нах. Толь кі ба я выя 
стра ты бы лі. А мы, лёт чы кі, — да но сі лі той смя рот ны груз, 
які ра бі лі на Ура ле, на га ло вы фа шыс таў. Па ста ві лі над «і» 
кроп ку — у гэ тым на ша за слу га. Звыш ча ла ве чую храб расць 
я не пра яў ляў — я вы кон ваў за гад Ра дзі мы».

Між тым сён ня імя Ге роя Са вец ка га Са ю за Ры го ра Дзе-
ні сен кі, по бач з ін шы мі сла ву ты мі зем ля ка мі, па пра ве ўве-
ка ве ча на на ад ной са стэл на Алеі Сла вы, якая ўра чыс та 
ад кры ла ся ў Го ме лі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
Фо та аў та ра і з ар хі ва Кі ры ла СЕР ГУ ЧА ВА.
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Алея ге ро яў.

Ве ка пом наеВе ка пом нае  ��

ПРЫ ТУ ЛАК ПА МЯ ЦІ
Но вы пра ект Вы да вец ка га до ма «Звяз да» — най больш поў ны 
да вед нік па ха ван няў Пер шай су свет най на тэрыторыі нашай краіны

ДынастыяДынастыя  ��

Ге рой Са вец ка га Са ю за Ры гор ДЗЕ НІ СЕН КА 
з уну кам Кі ры лам.

Анатоль ШАРКОЎ і Алена ХАРАШЭВІЧ працуюць над макетам кнігі.

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 
ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)

«СИСТЕМА СБЕРЕЖЕНИЙ ЛИНИЯ РОСТА 2.0»

с 29 июля 2014 года.
% годовых

Сумма депозита, 
ед. валюты

Сроки

до 6 месяцев 
90-180 дней

от 6 месяцев до 1 года 
181-370 дней

от 1 года до 2 лет 
371 – 740 дней

от 2 до 5 лет 
741 – 2000 дней

Белорусские рубли

1–10 000 000 31,5 32,5 33,5 33,8

10 000 001–50 000 000 31,6 32,6 33,6 33,9

50 000 001 и более 31,7 32,7 33,7 34,0

Доллары США, Евро

1 – 500 4,5 5,0 5,3 5,6

501 – 5 000 4,6 5,1 5,4 5,7

5 001 и более 4,7 5,2 5,5 5,8

Российские рубли

1 – 15 000 8,40 8,80 9,10 9,30

15 001 – 150 000 8,50 8,90 9,15 9,40

150 001 и более 8,60 9,00 9,20 9,50

Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 от 26 мая 2014 года, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.


