ВЫЗВАЛЕННЕ 3
НЕ СТАЛА ВЁСКI ЗА АДЗIН ДЗЕНЬ СПОВЕДЗЬ ПАРТЫЗАНА

14 лістапада 2013 г.
Лідзія СКАКУН
ведае пра спаленую
вёску не па чутках.
Калі прыходзіць
да стэлы, смуткуе
разам з жанчынай
на пастаменце.



Савец кiя вой скi пас ля трох дзённых
жорсткiх баёў авалодалi горадам — буйным вузлом камунiкацый i важным апорным
пунктам абароны немцаў на правым беразе
Дняпра. З вызваленнем Рэчыцы была лiквiдавана адна з баз забеспячэння i транспарту
нямецкай армii.

Нямала на беларускай зямлi
вёсак, што раздзялiлi ў вайну
горкi лёс Хатынi. I Рэчыцкi раён — не выключэнне. Найбольш
жудасныя вогненныя трагедыi
разыгралiся тут якраз напярэдаднi вызвалення. Адыходзячы,
гiтлераўцы рабiлi сваю «чорную
справу», быццам адчувалi хуткую паразу.
За адзiн дзень не стала вёскi Кабылева. Адначасова перасталi бiцца сэрцы
ў 1214 мiрных жыхароў. Сёння цяжка ў
гэта паверыць: вёска адноўлена, але
называецца ўжо па-iншаму — Першамайск. Здаецца, нiшто не нагадвае пра
мiнулую трагедыю. Хiба толькi стэла з
выявай смуткуючай жанчыны, пастаўленая ў цэнтры вёскi. Людзей тут рэдка
ўбачыш. Адны працуюць, другiя завiхаюцца па гаспадарцы, а трэцiм сюды не
дайсцi. Iншая вёска, новыя жыхары...
Ведаюць, што жывуць, лiчы, на папялiшчы, а больш i не трэба. На просьбы
расказаць пра лёс спаленай вёскi разводзяць рукамi. Усе. Акрамя яе.
Лiдзiя Скакун ведае пра спаленую
вёску не па чутках. Яна была падлеткам, калi немцы ўварвалiся ў Кабылева. Вёска разам з жыхарамi знiкла
лiтаральна на яе вачах. Калi даведалася, што ў Першамайск прыехалi карэспандэнты, нягледзячы на хворыя
ногi, з дапамогай кiёчка знайшла ў
сабе сiлы дайсцi да абелiска. Спяшалася, каб расказаць...

— Я добра памятаю той дзень, —
гаворыць дрыготкiм голасам Лiдзiя
Кузьмiнiчна. — Я з мацi, братамi i
маленькай сястрычкай жыла на хутары. Якраз вярнулiся з лесу. Бачым
— сяло гарыць. Немцы — з усiх бакоў.
Зганяюць людзей па хатах, па 20-30
чалавек, кiдаюць туды гранаты i падпальваюць. Жыхары галосяць, крычаць, спрабуюць вырвацца з гэтага
вогненнага пекла. Тыя, каму ўдалося,
падаюць ад аўтаматных чэргаў...
Выратавацца ад гэтай звярынай
расправы пашчасцiла двум. Паўлiк
Скакун, 12-гадовы хлопчык, быў загнаны ў хату Фёдара Белага. З iм было яшчэ 25 аднавяскоўцаў. Эсэсаўцы
зачынiлi дзверы i кiнулi туды гранату.
Адных ранiла, другiх забiла. Хлопчыку
пашанцавала: аглушаны выбухам, ён
упаў ля дзвярэй, а калi падпалiлi хату,
ачуняў i выскачыў у акно. Незаўважаным адпоўз да канавы i схаваўся
пад мостам. Бацькi яго згарэлi. Ён
стаў сiратой. Наталля Халiмоненка,
жанчына 35 гадоў, цяжка параненая,
адпаўзла ў бок ад падпаленай хаты,
упала ў закапаную бочку з вадой i
праляжала там да прыходу партызанаў.
Як аказалася, фашысты наведвалiся ў вёску i раней. 28 студзеня 1943
года ўварваўся сюды атрад нямецкiх
карнiкаў i палiцэйскiх. На працягу двух
тыдняў яны расстралялi больш за 40
мiрных жыхароў, забралi маёмасць,

жывёлу. Магчыма, ахвяр магло быць
i болей. Толькi астатнiм жыхарам удалося ўцячы ў лес. Некалькi месяцаў
вёска пуставала. Жыхары вярнулiся
ў маi. Прыйшлi, каб загiнуць...
— Мы стаялi, разявiўшы раты,
— працягвае жанчына. — Хоць бы
аднаму з нас прыйшла ў галаву думка ўцякаць зноў у лес! Дык жа не:
думалi, што да нас ужо не дойдуць.
Памылялiся! Не паспелi апамятацца,
як раптам убачылi на шляху немца.
Ён накiроўваўся да нас на хутар. Цi
то ежы папрасiць, цi то лiквiдаваць
сведак — дакладна i не скажу. Жанчыны яму ў кiшэню пачалi пхаць яйкi.
Вiдаць, было мала. Мацi мяне адправiла за гумно, дзе час ад часу неслiся
куры. Немец — за аўтамат. Жанчыны
на пальцах патлумачылi: «Пан, яна
па яйкi». Ён мяне не забiў. Калi iшла
назад, пачула выстралы. I раптам цiшыня. Выглянула, а мае ўсе забiтыя
ляжаць. Сэрца здрыганулася, хацела
закрычаць, але стрымалася — гэты
гад яшчэ быў тут. Пабегла ў агарод,
лягла ў разору ды заснула. Прачнулася з думкай, забiлi мяне цi я яшчэ
жывая? I тут як загаласiла: толькi ў
гэты момант зразумела, што адна
засталася.
Як потым аказалася, не адна. Сястрычка была толькi параненая. Хутка
яе забралi ў дзiцячы дом. Бацька Лiдзii Скакун з вайны вярнуўся ў 1945
годзе. Праўда, да iншай жанчыны, у

Рашаючы бой... за вызваленне
Найбольш жорсткія баі за
вызваленне Рэчыцкага раёна
адбыліся паблізу вёскі Каравацічы. Яны ішлі тут бесперапынна на працягу трох дзён.
Сёння на гэтым месцы — агра га ра док. Пры гожыя дам кі,
быццам пад лінейку, выстраіліся
ўздоўж вуліцы. Па гаспадарцы
завіхаюцца руплівыя гаспадары.
На жаль, пра падзеі 70-гадовай
даўніны ніхто з іх нічога не ведае.
Былі сведкі, ды няма ўжо іх.
Пра кровапралітныя баі, якія
некалі адбываліся тут, нагадвае
толькі помнік, які стаіць у цэнтры вёскі. Ён увекавечвае подзвіг
вайскоўцаў, якія загінулі за вызваленне Каравіціч, а таксама
ўшаноўвае памяць мясцовых жыхароў, якія не вярнуліся з фронту.
Побач — помнік танкістам 160-га
палка.
— Гэта быў асобны полк, які
ўваходзіў у склад Данскога танкавага корпуса генерала Панова,
— расказвае навуковы супрацоўнік Рэчыцкага краязнаўчага
музея Наталля СЯРНОВА. — На
караваціцкім кірунку ўзнікла крытычнае становішча. І камандуючы
65-й арміі Батаў быў вымушаны
перакінуць 160-ы полк у распараджэнне 14-й кавалерыйскай
дывізіі, якая ваявала тут сумесна з 41-й асобнай знішчальна-супрацьтанкавай артылерыйскай
брыгадай і 172-й стралковай дывізіяй.
Уначы з 18 на 19 ліс тапада
немцы на «тыграх» і «пантэрах»
трэці раз уварваліся ў Каравацічы. Прарваўшы абарону 172-й
стралковай дывізіі, дайшлі да

цэнтра вёскі, дзе завязалі бой з
41-й артбрыгадай. У гэтай сітуацыі 160-ы танкавы полк атрымаў
загад адрэзаць немцаў ад асноўных сіл.
А 6 гадзіне раніцы полк заняў
зыходныя пазіцыі паміж вёскамі
Чырвоная Дуброва і Каравацічы.
Дзеянні танкістаў для немцаў былі нечаканымі. Яны, спыненыя
магутным процітанкавым агнём
артылерыстаў і сіламі стралковай дывізіі, павярнулі назад і лоб
у лоб сышліся з 160-м палком.
Бой ускладняўся тым, што танкістаў падтрымлівала толькі рота
аўтаматчыкаў, шэрагі якой хутка
радзелі. Але ўсё ж такі немцы былі вымушаны пакінуць сяло.
«У выніку баёў за Каравацічы
фашысты пакінулі на полі бою да
1500 трупаў сваіх салдат і афіцэраў...» — пісала газета «Красная
Звезда» ў нумары ад 17 снежня
1943 года.
За баі за Каравацічы былі
ўзнагароджаны: Залатой Зоркай Героя — 4 чалавекі, ордэнам Леніна — 7 чалавек, ордэнам
Чырвонага Сцяга — 3, ордэнам
Славы ІІІ ступені — 32 чалавека, ордэнам Айчыннай вайны
І ступені — 6, ордэнам Айчыннай
вайны ІІ ступені — 30, ордэнам
Чырвонай Зоркі — 79, медалём
«За адвагу» — 118, медалём «За
баявыя заслугі» — 57 чырвонаармейцаў. Ордэнам Чырвонага
Сцяга была ўзнагароджана і 41-я
артылерыйская брыгада.
Удзельнікі тых крывавых падзей успаміналі:
«У баях за Каравацічы героямі былі ўсе! І тыя, хто загінуў, і

тыя, хто застаўся ў жывых» (былы камандзір 1959-га артпалка,
капітан Любушкін);
«Вайну я прайшоў ад Падмаскоўя да Эльбы. У памяці засталося шмат цяжкіх, удалых і
няўдалых баёў. Але бой за Каравацічы... Гэты бой, гэтае сяло
я памятаю заўсёды, усё жыццё»
(былы камсорг 1959-га артпалка,
капітан Когін);
«Баі за Каравацічы былі для
нас суровым выпрабаваннем на
жыццё. І мы выжылі, выстаялі»
(бы лы ка ман дзір ад дзя лен ня
ПТР, сяржант Буянаў);
«Каравацічы засталіся ў памяці на ўсё жыццё. Былі цяжкія
баі за вёску, дзе нам, артылерыстам, давялося біцца з танкамі і пяхотай праціўніка. Быў загад
камбрыга стаяць на смерць. І мы
выстаялі, хаця шмат якія разлікі
загінулі пад гусеніцамі варожых
танкаў разам з гарматамі» (былы
разведчык батарэі кіравання 41-й
брыгады, радавы Іваноў);
«У свае 19 гадоў у баях за Каравацічы я быў камандзірам узвода разведкі. Мы бачылі чорныя
коміны спаленых хат, галодных

і абарваных беларускіх дзяцей,
бачылі цэлымі вёскамі забітых,
спаленых, закатаваных. Усё гэта
выклікала ў кожнага з нас прагу
помсты да фашысцкіх вылюдкаў.
І мы білі іх бязлітасна. Ніякія цяжкасці і страты не маглі нас спыніць» (былы камандзір узвода
разведкі, лейтэнант Міцінскі).
У баі за Каравацічы ўдзельнічаў і Пётр Субоцін. Ён быў цяжка
паранены. Пасля лячэння вярнуўся ў сваю вайсковую часць, дзе
яго чакала ўзнагарода за вызваленне вёскі — ордэн Айчыннай
вайны І ступені. Пасля вайны ён
вярнуўся ў родны Камсамольскна-Амуры, стаў паэтам і мінулым
падзеям прысвяціў верш. Вось
некалькі радкоў:
«... Я помню, как стволы орудий
Ныряли в темный коридор.
За жизнь страны
сражались люди,
По танкам бившие в упор.
Прямой наводкой слева, справа
Мы расширяли свой плацдарм.
И в Короватичах, как мама,
Обнял солдата командарм.
Он нам сказал:
«Спасибо, братцы!
Героев здесь не сосчитать.
Мы научились славно драться,
Как нам велит Отчизна-мать».
Отдал приказ: «Салют о павших
Из всех орудий — по врагам!»
И снова в путь
военным маршем
Маршрутом
к речицким домам...»

чужую сям'ю. Яна, 16-гадовая дзяўчына, пайшла працаваць у калгас.
Жыла ў зямлянцы, якую сама сабе
выкапала.
— Я не ведаю, якая ў нас была
энергiя, але мы былi такiмi шчаслiвымi, што засталiся жывымi, — успамiнае Лiдзiя Кузьмiнiчна. — Хоць
былi галоднымi, але жыццё нам здавалася раем. Радавалiся, што нас
вызвалiлi.
Пасля вайны вёску адбудавалi,
далi iншую назву. Вiдаць, каб нiшто
не нагадвала аб колiшняй трагедыi.
Лiдзiя Скакун пражыла тут усё жыццё. «Не дай Божа, дзяўчаткi, каб такое гора здарылася ў вашым жыццi.
Беражыце яго, як можаце!» — кажа
нам на развiтанне, абапiраецца на кiёчак i чыкiльгае ў бок сваёй хаты. Потым спыняецца, азiраецца i, быццам
апраўдваючыся за сваю непаваротлiвасць, дадае: «Яшчэ год таму я ездзiла на ровары. Упала аднойчы, звязкi
парвала. Вось цяпер мой транспарт»
(паказвае на кiёчак i ўсмiхаецца).
  
У гiс торыка-мемарыяльным музеi «Памяць», што знаходзiцца ў Ровенскай Слабадзе, сабраны капсулы
з попелам усiх спаленых вёсак Гомельшчыны. У адным толькi Рэчыцкiм
раёне гiтлераўцы спалiлi цалкам 69
вёсак, часткова — 50. 105 з iх былi
адноўлены пасля вайны, астатнiх напаткаў лёс Хатынi.



Горад вызваляла 65-я армiя генерал-лейтэнанта Паўла Ба та ва пры пад трым цы ад на го са страл ко вых
корпусаў 48-й армii генерал-лейтэнанта Пракопа Раманенкi i брыгад 1-га гвардзейскага Данскога танкавага
корпуса.

Візітная картка Рэчыцы — парк Перамогі.
Сапраўдны музей Вялікай Айчыннай вайны
і іншых войнаў пад адкрытым небам. Помнік
воінам-вызваліцелям, абеліск танкістам
гвардзейскага 1-га Данскога танкавага корпуса,
якія загінулі ў баях за Рэчыцу ў лістападзе
1943 года, помнік ветэранам лакальных войнаў
і ўзброеных канфліктаў, алея герояў.
— Алея герояў з'явілася тут сёлета, напярэдадні святкавання
800-годдзя горада, — расказвае намеснік начальніка аддзела
ідэалагічнай працы, культуры і па справах моладзі Рэчыцкага райвыканкама Аляксей КАЛЬЧУК. — Добрым падарункам для жыхароў Рэчыцы яна стане і на юбілей вызвалення
свайго краю. Тут увекавечаны подзвіг 15 герояў Савецкага
Саюза: ураджэнцаў Рэчыцы і Рэчыцкага раёна, тых, хто жыў
тут пасля вайны, і салдат, якія вызвалялі Рэчыцкі край.
Сярод герояў-вызваліцеляў — Іван Двадненка, Аляксандр
Красікаў, Феакціст Трыфанаў, Кандрат Навумаў, Мікалай
Маструкоў, Тачмамед Ніязмамедаў, Аляксандр Казлоў.

На працягу ўсяго перыяду Гомельска-Рэчыцкай наступальнай
аперацыі вялікую дапамогу рэгулярным часцям аказвалі партызаны. Аляксандр Кірыленка памятае, як, быўшы партызанам атрада імя Чкалава, разам з аднапалчанамі ён набліжаў
той доўгачаканы дзень... Дзень вызвалення.

Аляксандр Аляксеевіч КІРЫЛЕНКА.

— Быў чалавек — не стала чалавека: хапун хапануў, — успамінае
Аляксандр Аляксеевіч, як казалі пра тых, хто пайшоў у партызаны.
— Я пайшоў ноччу. Ніхто не ведаў. Толькі праз некаторы час употай
прыйшоў дахаты і расказаў маці, дзе я, каб не думала, што мяне забілі. У партызаны мяне паклікаў муж маёй стрыечнай сястры. Якраз
арганізоўваўся атрад імя Чкалава.
Аляксандр Кірыленка родам з вёскі Негаўка, што ў Буда-Кашалёўскім раёне. Калі пачалася вайна, яму ішоў сямнаццаты год. Іншыя
прыпісвалі сабе хваробы, каб толькі не ісці на фронт. Ён жа — гады,
каб стаць партызанам.
У атрадзе юнак хадзіў у разведку, дабываў якую-ніякую зброю,
прыносіў ежу... «На адным месцы ніхто не стаяў. Партызаны — гэта
рух. Вось і рухаліся. Пераначуем у адным месцы, на другі дзень шукаем іншы прыстанак. Так дайшлі і да Рэчыцы, — расказвае ветэран
вайны і працягвае: — За ўсю вайну ўдзельнічаў у розных аперацыях.
Толькі найбольш моцны бой быў якраз у гэтых мясцінах, у Лазаўскім
лесе. Мы тут былі не адны: дыслацыраваліся ў лесе і іншыя атрады.
Відаць, пра гэта даведаліся немцы. Пра тое, што яны ідуць у лес, нам
данесла разведка. Мы занялі абарону. Разлічвалі, што на танках ім
цяжка будзе нас дастаць. Памыліліся: гітлераўцам удалося прарвацца.
Цяжкі быў бой. Мы былі вымушаны адступаць.
Усе разбегліся хто куды. Я адарваўся ад сваіх. Раптам чую стогн,
кінуўся туды. Гляджу: у лагчыне ляжыць паранены немец. Ён быў без
зброі. Для мяне, хлапчука, нарэшце, настаў момант праявіць сябе. Па
партызанскіх правілах я павінен быў яго забіць. Не змог. Думаю: навошта яго забіваць, калі ён можа быць карысным? Я яму скамандаваў
«Рукі ўгору!» і пад дулам сваёй вінтоўкі павёў у атрад. Думаў, што буду
пакараны за тое, што не забіў. А не! Мне аб'явілі падзяку. Камандзір
палоннага дапытваў. Што з ім было потым, не ведаю».
...Цікавы выпадак адбыўся якраз перад вызваленнем Рэчыцкага
раёна. Ля горада стаяў нямецкі гарнізон. Там былі амаль адны паліцаі.
«Не даваў гарнізон гэты нам праходу, — узгадвае былы партызан. —
Трэба было яго разграміць. Мы разумелі, што яны ўзброены лепш. Але
нам удалося. Мне ад паліцаяў застаўся конь. Ён мне потым і выратаваў
жыццё: плаваць я не ўмеў, а фарсіраваць Дняпро прыйшлося».
Успамінае Аляксандр Кірыленка і тое, як удзельнічаў у аперацыі
па падрыве воданапорнай вежы ў Буда-Кашалёве. Самым цяжкім тут
было знайсці выбухоўку.
— Дзе ўзяць тол? Самі плавілі са снарадаў. Адкручвалі ўзрывальнікі, так сказаць, абясшкоджвалі. Потым ужо бяспечныя снарады
закладвалі ў бочку, залівалі яе вадой і ставілі на агонь. Ад вялікай
тэмпературы тол са снарадаў выходзіў. Потым жалязякі выкідалі, а
тол клалі ў спецыяльныя каробачкі з бяросты, якія таксама рабілі самі.
Гэта і была наша выбухоўка.
...Пасля вызвалення Рэчыцы Аляксандр Аляксеевіч трапіў у дзеючую армію: у мінамётны полк. Тут атрымаў і першае раненне: у руку.
Асколак і сёння не дае яму забыць вайну. Другім раненнем «узнагародзіў» «Андруша» (нямецкі мінамёт кшталту «Кацюшы». — Аўт.).
Асколак трапіў у скронь — цудам выжыў. Дзень Перамогі сустрэў у
Германіі. Распісаўся на Рэйхстагу. Узнагароды — медаль «За ўзяцце
Берліна», ордэн Айчыннай вайны ІІ ступені і іншыя — нагадваюць ветэрану пра тое, што жыццё прайшло не дарэмна, а нам, зусім яшчэ
зялёным, што няма нічога горшага за вайну.

«МЫ НЕ КРЫЧАЛІ «ЎРА». МЫ ГАЛАСІЛІ...»
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

ЗАЎСЁДЫ ПЕРШАЯ
«Я нарадзілася ў Сведскім — сяле,
што недалёка ад Рэчыцы. З шасці гадоў
пачала працаваць. Амаль кожны дзень з
бацькамі хадзіла ў калгас: палола градкі.
Ведала, якую траўку вырываць можна, а
якую — не. На маму пісалі дадатковыя
працадні (на мяне ж нельга было). У выніку яна стала стаханаўкай.
Расла я ў шматдзетнай сям'і: нас было
сямёра. Я — самая малодшая. Кожны
дзень хадзілі ў школу за 12 кіламетраў.
Прычым вучыліся лепш, чым мясцовыя
дзеці. Дырэктар нас нават ставіў у прыклад: «Раўняйцеся на свядлян!»
Памятаю, як з татам лавіла рыбу.
Праўда, у мяне быў свой спосаб. Калі
рака выходзіла з берагоў, малькі заставаліся ў ямках, якімі было ўсыпана ўзбярэжжа. Я іх збірала, карміла імі катоў.
Усюды паспявала! Заўсёды была першай. Усе так казалі. За мной гэта замацавалася і сёння».

СУСТРЭЧА З ВАЙНОЙ
«У чэрвені 1941-га я скончыла школу. Паехала ў Гомель, каб набыць сабе
сукенку ці хаця б які-небудзь матэрыял.
Там мяне і застала вайна. Туды ехала на
цягніку, назад прыйшлося вяртацца пехам. Дамоў не ішла, а бегла! І не толькі я:
з Гомеля людзі разбягаліся ва ўсе бакі.
Каля сяла Мільча на нас наляцеў нямецкі самалёт і на брыючым палёце пачаў расстрэльваць натоўп. Людзі кінуліся
ўрассыпную. Калі ён адстраляўся і паляцеў, я ўбачыла, як маці галасілі над забітымі дзецьмі і як дзеці енчылі на грудзях
расстраляных матуль. Гэта былі першыя
ахвяры. Хто ім дапамагаў, не ведаю: я
бегла, як шалёная, ад гэтай вайны. Больш
жахлівай карціны я ніколі не бачыла. Я
прайшла праз усю вайну, пражыла нялёгкае жыццё, а першы дзень вайны мне
помніцца і дагэтуль». (Марыя Зосімаўна
змахвае слёзы і просіць прабачэння за
свае пачуцці, быццам апраўдваючыся
словамі: «Хто прайшоў вайну, без слёз
яе ўспамінаць не можа».)

ЮНЫЯ ПАДПОЛЬШЧЫКІ
«Калі я прыйшла ў сяло, дарослых мужчын ужо не было: у першы дзень вайны іх
мабілізавалі. З тых, хто застаўся, пад камандаваннем Макара Турчынскага пачаў
стварацца атрад апалчэнцаў. Ён стаў ад-

ным з першых арганізатараў партызанскага руху на Гомельшчыне. Ведала яго яшчэ
да вайны. Я была камсамолкай, рашучасці
было з лішкам. Вось і запісалася ў атрад.
І пачалося новае жыццё. У нас нават свой
дэвіз быў: «Чужой зямлі мы не хочам ні пядзі, але і сваёй вяршка не аддадзім!»
У атрад увайшоў і мой стрыечны брат
Барыс Собаль. Аднойчы ён мне кажа:
«Манечка, пойдзем, я табе нешта пакажу». І прывёў да сябе дахаты. Завёў у
склеп і паказаў прыёмнік, які таемна вынес з сельсавета. Так мы пачалі слухаць
Маскву. Тады нават і падумаць не маглі,
што займаемся падпольнай дзейнасцю,
што мы — ворагі акупацыйнага рэжыму.



Войскам, якiя ўдзельнiчалi ў
вызваленнi Рэчыцы, была аб'яўлена падзяка, i ўвечары 18 лiстапада ў Маскве быў дадзены салют
12 артылерыйскiмi залпамi са 124
гармат. Гэта быў першы салют за
вызваленне гарадоў на тэрыторыi
Беларусi ў гады Вялiкай Айчыннай
вайны.

У сяле пачалі гаспадарыць паліцаі.
У паліцыю хто пайшоў? Адкіды грамадства. А ў той час нашы салдаты ўцякалі.
Потныя, галодныя... Бабы іх кармілі, паілі. А немцы — за імі, на танках браніраваных. Мы такіх і не бачылі! Людзі апускалі галовы. І тады здавалася, што такая
магутная нямецкая махіна раздушыць
Савецкі Саюз. І гэта было балюча ўсведамляць. І калі паліцаі аднойчы сказалі,
што немцы ўжо захапілі Маскву, у мяне
плечы выпрасталіся, думаю: «Што ж вы
брэшаце? Мы ж Маскву слухаем!» І давай распаўсюджваць гэтыя зводкі сярод
насельніцтва. Праўда, крыніцу не выдавалі: спасылаліся на ваеннапалонных,
якіх вялі праз вёску. І ведаеце што, калі
людзям казалі, што наша армія змагаецца, што пад Масквой немцам далі па
зубах, у іх вачах з'яўлялася надзея, яны
сталі верыць у нашу перамогу».

ЗДРАДА
«Нас выдала мачыха Барыса. На шчасце, у паліцыі ля тэлефона сядзеў мой сябар
Федзя, якога па волі лёсу туды загнала
яго мачыха. Пачуўшы нядобрае пра нас,
ён ёй і кажа: «Цётка, пачакай тут, а я па
ваду збегаю». А сам — да мяне. Крычыць
з парога: «Манечка, калі ў вас з Барысам
сапраўды ёсць прыёмнік, неадкладна хавайце: мачыха прыйшла вас здаваць». Я

бягом да брата. Прыёмнік схавалі ў лесе,
ажно на дуб зацягнулі. Самі вярнуліся ў
сяло, селі на масточку і чакаем, што будзе
далей. Аказалася, што мачыха дачакалася
паліцаяў. Неўзабаве нас арыштавалі.
Барыса на допыце моцна білі. Мяне
толькі адзін раз па галаве стукнулі, як
раптам адчыняюцца дзверы і ўходзіць
мужчына па прозвішчы Вейс. Я яго ведала. Да вайны ён працаваў у нас ляснічым.
Паколькі з'яўляўся немцам па нацыянальнасці, быў вымушаны служыць гітлераўцам. Дзякуючы яму мы і засталіся
жывымі. Нас адпусцілі. Дамоў усё роўна
ісці было нельга. Мой сусед мне дапамог
пайсці ў партызаны, Барыс схаваўся ў
цёткі. Праўда, перш знайшоў мачыху і
забіў — не мог дараваць здрады».

У ПАРТЫЗАНАХ
«Ісці ў партызаны з Барысам планавалі
разам. Толькі ў нас так не атрымалася. Ён,
калі ачуняў, трапіў у адзін атрад, а я — у
партызанскі атрад імя Варашылава. Дзяўчат там было нямала: на кухні, у санчасці,
у разведцы. А я так лічыла: раз тут апынулася, павінна ваяваць. Толькі вось зброі
не было. Каб яе здабыць, часта хадзіла
ў разведку. Увесь час ірвалася на пост.
Вядома, мяне, дзяўчыну, туды не бралі.
А вось дзяжурыць у размяшчэнні лагера
калі-нікалі дазвалялі. Не раз удзельнічала
і ў пагромах гарнізонаў, дзе ў асноўным
размяшчаліся паліцаі.
Помню, як аднойчы пайшлі мы з сяброўкай Марыяй Храмчанкай у Ровенскую
Слабаду. Там «раскулачылі» начальніка паліцыі: ён набраў у людзей, а мы —
у яго. Прынеслі ежу ў лагер. Наеліся і
самі, асабліва мёду. Захацелася піць,
а вады не было. Была, але яе хапала
толькі для таго, каб хаця б прыгатаваць
ежу. Я ведала палянку, дзе расло шмат
брусніц. Вось і кажу Марыі: «Хадзем назбіраем. Задаволім смагу і параненым
прынясем». Пайшлі. І раптам яна ўзгадала, што пакінула ў будане партфель з
дакументамі нашага кіраўніцтва, якія ёй
даручылі захоўваць. Я яе адпусціла, а
сама працягваю збіраць ягады. Раптам
чую яўрэйскую гаворку (у нашым атрадзе былі два Мішы, адзін з іх — яўрэй).
Яны якраз хацелі з намі пайсці, толькі
мы пабеглі без іх. Вось, думаю, дурні,
куды пайшлі: там няма брусніц. І крычу
ім: «Мішы, ідзіце сюды!» І ўсё сціхла. І я
апамяталася, што гэта быў не іхні тэмбр
голасу. У мяне і валасы дуба сталі. Тады
чую на далёкім пасту: «Бах-бах!» Варта-

выя. Значыць, немцы побач. Пачалася
страляніна. Калі б у той момант хто замераў мой бег у лагер, напэўна, і да гэтага
часу ніхто не пабіў бы таго рэкорду!



Пры вызваленнi Рэчыцы i населеных пунктаў раёна загiнула
больш чым 5 тысяч салдат i афiцэраў Чырвонай Армii.

Апынуўшыся ў лагеры, я падняла трывогу. Мы занялі абарону. Гэта сапраўды
былі немцы. Як аказалася потым, у лагер іх
правёў адзін наш хлопчык. Юнак быў не вінаваты. Проста пахваліўся сваёй дзяўчыне,
што ён — партызан-разведчык, а яе бацька
быў паліцаем... Я не лічу гэта здрадай.
Пачаўся бой. Вядома, змагацца з немцамі, узброенымі кулямётамі, мінамётамі
і аўтаматамі, было не проста цяжка, а
бессэнсоўна. У мяне спачатку ўвогуле
англійская вінтоўка на 10 патронаў была,
толькі потым яе на карабінчык змянілі.
Бой быў цяжкім. Загінула шмат партызанаў, палягло нямала і немцаў. Мы адступілі. Бесчалавечнасць і ўвесь жах той
вайны я зразумела толькі тады, калі ўбачыла сваіх сяброў... забітымі». (Марыя
Зосімаўна замаўкае. На яе вачах — ізноў
слёзы. Відаць, што нялёгка ёй даюцца
ўспаміны. Але ўсё ж яна знаходзіць у сабе сілы і працягвае далей.)

АПОШНЯЯ ЗАСАДА
«16 верасня 1943-га, якраз перад самым вызваленнем, мяне і яшчэ некалькі
чалавек перавялі ў брыгаду Івана Барунова. Злучэнне мы павінны былі знайсці
самастойна. Не атрымалася: заблукалі,
страцілі з імі сувязь. Бясконцыя перапалкі з немцамі каля вёскі Лясное ўвогуле
нас загналі ў балота. Гэта для немцаў яно
было непраходным, для нас жа — адзіным выратаваннем. Дзёрзкасці і жадання
змагацца было шмат, а боепрыпасы закончыліся. Вырашылі перачакаць, пакуль
немцы пойдуць. Галоднымі былі! Не ведаю, колькі сядзелі б, але нехта вярнуўся
з разведкі і далажыў, што ў вёсках ужо
— Чырвоная Армія. Тады мы яшчэ не разумелі, што вось яно — вызваленне. Мы
сталі выпаўзаць з балота і пайшлі ў Рэчыцу. Я не магла ісці: не было сіл, захварэла
і атрымала раненне. Праўда, ад сваёй жа
гранаты. Я нават не адчула адразу.
Калі прыйшлі ў Рэчыцу, нас размеркавалі па хатах. Мне пашанцавала з гаспадыняй. Яна напаліла ў печы, нагрэла
вады і выкупала мяне, вычысціла, пера-

апранула. Я як заснула, дык двое сутак
спала. Прачнулася ад знаёмага голасу.
Перада мной стаяў старэйшы брат Пётр
(ён браў Рэчыцу). Толькі тады зразумела,
што мы ўжо свабодныя. У той жа дзень
вайна для нас скончылася. Мы не крычалі «ўра». Мы галасілі...»

ЖЫЦЦЁ
ПАСЛЯ ВЫЗВАЛЕННЯ
«Пасля таго, як нашы вызвалілі Рэчыцу, я трапіла ў шпіталь. Там праляжала
месяц. Неўзабаве выйшла замуж. За Валянціна Лазічнага, ён таксама партызанам быў. У мяне не было іншага выйсця:
мне сказалі, што бацькоў маіх забілі, вёску спалілі гітлераўцы. Дзякуй Богу, схлусілі: мама і тата засталіся жывымі.
Разам з мужам паехала ў Гомель. Ён
працаваў у аблвыканкаме, я — у райкаме
камсамола. Нам выдзелілі памяшканне.
Мы такімі былі шчаслівымі! Акно, цяпло,
дах над галавой, — больш нічога і не трэба было. Разам з іншымі падымалі горад
з руін, прывыкалі да мірнага жыцця.
Не шкадую, што так хутка выйшла замуж: жыццё пасля было, як у казцы. І гэта
нягледзячы на тое, што муж быў ваенным,
а я сябе прысвяціла культуры — спявала.
Дзе мы толькі потым не служылі: і ў Мінску, і ў Бярозе-Картузскай, і ў Смаленску,
і ў Баку. У Рэчыцу вярнулася ўжо адна...
Праўда, перш выхавалі дваіх дзяцей, гадавалі пляменніцу. Маю ўнукаў і праўнукаў. Сын з сям'ёй жыве ў Амерыцы. Вось
чакаю: неўзабаве павінен прыляцець».
  
Пра асабістыя подзвігі Марыя Зосімаўна гаварыць не любіць. На падобныя
пытанні адказвае коратка: «Паглядзіце
на мой пінжак. Ён пра ўсё раскажа»... Сапраўды! На левым баку — ордэн Славы
ІІІ ступені (яго давалі толькі за асабісты
подзвіг), ордэн Айчыннай вайны ІІ ступені, медалі «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны ІІ ступені», «За
Перамогу над Германіяй». І гэта ўсё ў 17
гадоў! На правым баку — узнагароды,
атрыманыя ў мірны час.
...Прыйшоў час развітвацца. А не хочацца. Так бы і размаўлялі гадзінамі з
гэтай добрай і шчырай жанчынай. Нешта
ёсць у ёй такое, што прываблівае, не адпускае. Наведвалі б яе яшчэ і яшчэ. Марыя Зосімаўна быццам адгадвае нашы
думкі: «Прыязджайце да мяне на юбілей!
Буду рада вас бачыць». А мы вось возьмем ды прыедзем!

Праязджаючы праз вёску Ровенская Слабада, мы здалёк
заўважылi помнiк. На пастаменце — невядомы салдат са
складзенымi рукамi i з апушчанай галавой. Глядзiць унiз i
быццам смуткуе па ўсiх тых, хто пахаваны ў брацкай магiле,
што знаходзiцца побач.
Вечным сном тут спяць вайскоўцы, якiя загiнулi пры вызваленнi Рэчыцы i Рэчыцкага раёна. А дакладней, вёсак Роўнае, Ровенская Слабада,
Бязуеў, Бярозаўка, Андрэеўка, пасёлкаў Стражынскi, Храбры i iншых
населеных пунктаў. Перазахаванне астанкаў салдат-вызваленцаў у
агульную магiлу адбылося ў 1964 годзе. Адразу паставiлi i помнiк.
На мармуровай плiце ўвекавечаны iмёны 385 воiнаў. Насамрэч iх
значна больш. Таму i вядуцца пошукавыя работы, высвятляюцца iмёны тых вайскоўцаў, якiя загiнулi пры вызваленнi рэчыцкай зямлi ад
нямецка-фашысцкiх захопнiкаў.
Тычыцца гэта i ўсяго перыяду Вялiкай Айчыннай. Летась выяўлена
i ўвекавечана 166 раней не вядомых прозвiшчаў чырвонаармейцаў i
ахвяр мiнулай вайны, якiя загiнулi i былi пахаваны на тэрыторыi Рэчыцы i Рэчыцкага раёна. Сёлета такiх iмён 159.
— Усяго на тэрыторыi нашага рэгiёна знаходзiцца 97 брацкiх i iндывiдуальных воiнскiх пахаванняў, — зазначае навуковы супрацоўнiк
Рэчыцкага краязнаўчага музея Наталля СЯРНОВА. — 87 з iх адносяцца да перыяду Вялiкай Айчыннай вайны. У iх пахавана 12 726
чалавек. Дарэчы, 28 воiнскiх пахаванняў унесены ў Дзяржаўны спiс
гiсторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублiкi Беларусь.

Матэрыялы паласы падрыхтавалі Вераніка КАНЮТА,
Марына БЕГУНКОВА (фота). Рэчыцкі раён.
Аўтары выказваюць вялікую падзяку за дапамагу ў падрыхтоўцы публікацый намеснікам начальніка аддзела ідэалагічнай
працы, культуры і па справах моладзі Рэчыцкага райвыканкама
Дзмітрыю ДРЫГУНУ і Аляксею КАЛЬЧУКУ, а таксама навуковаму супрацоўніку Рэчыцкага краязнаўчага музея Наталлі
СЯРНОВАЙ.

