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Не так даў но да вя ло ся па бы-
ваць на се мі на ры па ту рыс тыч-
ным су пра цоў ніц тве Бе ла ру сі і Із-
ра і ля, ар га ні за ва ным Бе ла рус кай 
ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла тай. 
Юлія ШЫШ КО ВА, ды рэк тар па 
мар ке тын гу і про да жах ту рыс-
тыч най кам па ніі Із ра і ля «Мед-
рафт», якая га доў дзе сяць та му 
пе ра еха ла ў Із ра іль з Хер сон скай 
воб лас ці Укра і ны, рас ка за ла ў 
сва ім дак ла дзе шмат ці ка ва га.

ЧА ГО МЫ НЕ ВЕ ДА ЛІ 
ПРА ІЗ РА ІЛЬ?

1. Ста лі ца Із ра і ля Іе ру са лім, а 
не Тэль-Авів, які з'яў ля ец ца прос-
та буй ным го ра дам, дзе пра цуе 
шмат фірм. У ней кім сэн се яго 
мож на на зваць біз нес-ста лі цай 
кра і ны.

2. Ча сам ледзь не кож ны дзень 
з на він мы да вед ва ем ся пра чар-
го выя су тык нен ні па між ара ба мі 
і із ра іль ця на мі. Мы ве да ем пра 
сек тар Га за і Па лес цін скую аў та-
но мію. Але на са мрэч у са мім Із ра-
і лі ёсць яшчэ шмат га ра доў, якія 
кант ра лю юц ца Па лес цін скай аў-
та но мі яй. На прык лад, зна ка мі ты 

Віф ле ем, які зна хо дзіц ца амаль 
по бач з Іе ру са лі мам. Але за кры-
ты мі для па лом ні каў і ту рыс таў 
гэ тыя га ра ды не з'яў ля юц ца. 
Праў да, па ехаць ту ды да зва ля-
юць толь кі ар га ні за ва ным ту рыс-
тыч ным гру пам.

3. Ня гле дзя чы на тое, што 
доб ра су сед скія адносіны Із ра іль 
пад трым лі вае толь кі з Егіп там і 
Іар да ні яй, гэ тая кра і на ўсё роў на 
лі чыц ца ад ной з са мых бяс печ ных 
у све це.

Ка лі ка заць больш шы ро-
ка, то Із ра іль — гэ та не вя лі кая 

па пло шчы дзяр жа ва. Тым не 
менш, там мож на па бы ваць аж-
но ў дзе вя ці клі ма тыч ных зо нах, 
што тлу ма чыц ца ўплы вам Між-
зем на га мо ра, скла да ным рэ лье-
фам і су сед ствам з са май вя лі-
кай у све це пус ты няй Са ха ра. 
Круг лы год там цёп ла (праў да, 

ле там вель мі го ра ча), та му леп-
шы час для па да рож жаў ту ды — 
вяс на або во сень. Амаль кож ны 
ве дае мно гія із ра іль скія га ра ды 
з біб лей скіх ле генд — ме на ві та 
там ад бы ва ец ца знач ная част ка 
па дзей Ста ро га і асаб лі ва Но ва-
га За па ве таў. Ад па вед на, сю ды 
з'яз джа ец ца вя лі кая коль касць 

па лом ні каў. Але і не рэ лі гій ных 
ту рыс таў тут шмат: мно гія лю-
дзі пры яз джа юць у гэ тую кра-
і ну па пра віць зда роўе і прос та 
ад па чыць на ад ным з ча ты рох 
мо раў: Між зем ным, Чыр во ным, 
Мёрт вым і біб лей скім Га лі лей-
скім мо ры.

Па куль што, ня гле дзя чы на 
«рас кру ча ныя» ту рыс тыч ныя і 
па лом ніц кія брэн ды гэ тай кра і-
ны, бе ла ру сы ля та юць у Із ра іль 
не вель мі час та. Кан суль тан ты з 
ту рыс тыч ных кам па ній па ве дам-
ля юць, што, у асноў ным, ту ры 
ў гэ тую кра і ну за маў ля юць лю-
дзі, якія хо чуць па пра віць сваё 
зда роўе: у Із ра і лі вель мі вы со кі 
ўзро вень ме ды цы ны. Вы ле цець 
у Тэль-Авіў мож на з Мін ска. У ся-
рэд нім жа эк скур сій ны тур на 7 
дзён з улі кам бі ле таў на са ма лёт, 
ну ма роў у атэ лі і не каль кіх эк скур-
сій бу дзе каш та ваць ад 1000-1200 
до ла раў. Па езд ка для па праў кі 
зда роўя бу дзе ва гац ца па ца не ў 
за леж нас ці ад вы бра ных пра цэ-
дур і пра цяг лас ці ля чэн ня, та му 
на ват пры клад ную яе ца ну мне 
так ні хто і не на зваў.

Ра сій скія ту рыс ты, у ад роз нен-
не ад бе ла ру саў, пры яз джа юць у 
Із ра іль на шмат час цей. Юлія ўспа-

мі нае, што ча сам гос ці, на слу хаў-
шы ся пра Сця ну пла чу, пы та юць, 
ці трэ ба там, у па пер цы з прось-
бай да Бо га, па кі даць свой ад рас 
і ну мар тэ ле фо на. «На што яны 
раз ліч ва юць? Што Бог ім па тэ ле-
фа нуе? Пры хо дзіц ца тлу ма чыць 
усё, як ма лым дзе цям».

РА ДЗІ МА ША ГА ЛА 
І СУ ЦІ НА

Перс пек ты вы для та го, каб із-
ра іль скія тур фір мы звяр ну лі ўва гу 
на на шу кра і ну, ёсць. Па да рож-
жы — знач ная част ка жыц ця гра-
ма дзян Із ра і ля. Каб да ве дац ца, 
якое мес ца ў ім зай ма юць ві зі ты 
ў за меж ныя кра і ны, пра со чым, як 
па бу да ва на жыц цё ся рэд не ста-
тыс тыч на га із ра іль ця ні на.

Трэ ба ска заць, што яго жыц цё 
знач на ад роз ні ва ец ца ад на ша га. 
Дзе ці там ву чац ца ў шко ле пры-
клад на да 18 га доў. І ў той час 
як у нас амаль усе пас ля атры-
ман ня атэс та та імк нуц ца па сту-
піць у ВНУ, із ра іль скія хлоп цы і 
дзяў ча ты слу жаць у ар міі. Хлоп цы 
— 3 га ды, дзяў ча ты — на не каль кі 
ме ся цаў менш. Пад час служ бы 
яны ма юць маг чы масць знай сці 
са бе пад пра цоў ку — бар ме нам, 
афі цы янт кай. Пры нам сі, гэ та мо-
жа быць лю бы за ня так. По тым 
яў рэй ская мо ладзь зноў-та кі не 
імк нец ца ні па сту паць у ВНУ, ні 
ствараць улас ную сям'ю — на стае 
час для па да рож жаў. Звы чай на 

гэ та кра і ны Ла цін скай Аме ры кі, 
Азіі, апош нім ча сам па пу ляр нас-
цю ка рыс та ец ца Ар ме нія. Су пра-
цоў ні ца із ра іль скай тур фір мы 
Юлія Шыш ко ва не вы клю чае, што 
не ўза ба ве ці ка вай для із ра іль скіх 
па да рож ні каў ста не і Бе ла русь — 

дзя ку ю чы сва ёй пры ро дзе, вель-
мі ад роз най ад із ра іль скай, куль-
ту ры, гіс то рыі — асаб лі ва та му, 
што на ша кра і на цес на звя за на 
з лё сам яў рэй ска га на ро да. Пас-
ля па да рож жаў — час зноў па-
пра ца ваць, каб за ра біць са бе на 
ву чо бу (у Із ра і лі не пры ня та, каб 
паў на лет нія дзе ці «ві се лі на шыі» 
баць коў). На рэш це, у 25-26 га доў 

на стае час ву чыц ца. З 30 да 35 га-
доў ма ла дыя яў рэі ро бяць кар' е ру 
і толь кі по тым ствараюць сям'ю. 
Су раз моў ца за пэў ні ла, што ка лі 
хтось ці бя рэ шлюб ра ней, то гэ та 
вы клі кае вя лі кае здзіў лен не.

Дык вось, Бе ла русь — гэ та 
ра дзі ма для мно гіх сён няш ніх 
жы ха роў Із ра і ля. На га да ем, ме-
на ві та з на шай кра і ны па хо дзяць 
два прэ зі дэн ты Із ра і ля: Шы мон 
Пе рэс (на ра дзіў ся ў ко ліш нім Ва-
ло жын скім па ве це На ва груд ска га 
ва я вод ства) і Ха ім Вей цман (на-
ра дзіў ся ў мяс тэч ку Мо таль на 
Пін шчы не). Ад па вед на, з ад ме най 
віз перс пек тыў ным кі рун кам мно-
гія бе ла рус кія тур фір мы, асаб лі ва 
тыя, што ба зі ру юц ца ў га ра дах, 
дзе ка лісь ці, а то і ця пер жы ло і 
жы ве шмат яў рэ яў, ба чаць ар га-
ні за цыю эк скур сій у гэ тыя мес-
цы — так зва ны «на сталь гіч ны 
ту рызм». Дру гі кі ру нак — ту рызм 
эка ла гіч ны. Пры ро да ў Бе ла ру сі 
са праў ды ба га тая і вель мі ад роз-
ні ва ец ца ад із ра іль скай, дзе не 

так шмат зе ля ні ны, рэк і азё раў. І 
трэ ці — куль тур ны ту рызм. Ёсць 
ня ма ла та ле на ві тых лю дзей яў-
рэй ска га па хо джан ня, што на ра-
дзі лі ся ў Бе ла ру сі: Марк Ша гал, 
Ха ім Су цін і пле я да мас та коў Па-
рыж скай шко лы... Сён ня іх тво ры 
каш ту юць міль ё ны до ла раў. Дык 
хі ба не ці ка ва да ве дац ца больш 
пра зна ка мі тых лю дзей свай го 
на ро да, пра зям лю, дзе яны на-
ра дзі лі ся і вы рас лі, дзе ства ры лі 
свае леп шыя тво ры?

НЕ ТОЛЬКІ ТУРЫЗМ
Ге не раль ны ды рэк тар ганд-

лё ва га прад пры ем ства «Із ра іль-
Бе ла русь» Ге да лія КАЎ ТА НЮК 
упэў не ны, што эка но мі кі на шых 
кра ін, як гэ та ні дзіў на на пер шы 
по гляд, вель мі па доб ныя.

— У асноў ным эка но мі ку Із ра і-
ля па бу да ва лі яў рэі, што пе ра еха лі 
з Бе ла ру сі. У той жа час яў рэй скія 
куп цы шмат зра бі лі для бе ла рус-
кай эка но мі кі. Пэў ны дыс ба ланс у 
сён няш нім су пра цоў ніц тве ёсць. І 
асноў ная пры чы на гэ та га ў тым, 
што із ра іль скія біз нес ме ны не ве-
да юць пра ве лі зар ныя маг чы мас-
ці для іх у Бе ла ру сі. 

Та кую праб ле му, лі чыць із ра-
іль скі госць, мож на вы ра шыць 
вель мі прос та — даць маг чы-
масць больш час та су стра кац ца 
прад стаў ні кам бе ла рус кіх і із ра-
іль скіх біз нес-ко лаў.

Што ж, бу дзем спа дзя вац ца, ка-
лі бе ла рус кія і із ра іль скія тур фір мы 
бу дуць кан так та ваць больш цес на, 
то пры то ку ту рыс таў у абод ва ба кі 
ча каць не прый дзец ца. Тым больш 
што пер шыя кро кі да гэ та га ўжо 
зроб ле ны, пер шыя су стрэ чы і се-
мі на ры пра ве дзе ны.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

Год гас цін нас ці: Год гас цін нас ці:   ��
між на род ны кан тэкстміж на род ны кан тэкстУ ЧА КАН НІ АД МЕ НЫ ВІЗ

Турыстычнае супрацоўніцтва з Ізраілем: узаемны інтарэс
Із ра іль — дзяр жа ва, якая ўтва ры ла ся толь кі ў ся рэ дзі не мі ну-
ла га ста год дзя. Да гэ та га ў яў рэ яў не бы ло сва ёй зям лі, яны 
бы лі рас кі да ны па ўсім све це. Сён ня на сель ніц тва Із ра і ля 
скла дае ка ля вась мі міль ё наў ча ла век. І пры клад на 1,2 міль-
ё на — вы хад цы або на шчад кі вы хад цаў з бы ло га Са вец ка га 
Са ю за. Ся род гэ тых лю дзей шмат і тых, што пе ра еха лі з 
Бе ла ру сі, бо, як па мя та ем з гіс то рыі, па тэ ры то рыі на шай 
кра і ны пра хо дзі ла мя жа яў рэй скай асед лас ці. Та му па да ец-
ца ра цы я наль най ідэя ад ме ны віз з Із ра і лем — лю дзям, для 
якіх Бе ла русь — зям ля, дзе яны на ра дзі лі ся, гэ та не аб ход на. 
Ды і бе ла ру сам так са ма: шмат у ка го ёсць сва я кі ў Із ра і лі. 
А ка лі і ня ма — гэ та ўні каль ная кра і на, дзе знай шлі па ча так 
тры су свет ныя рэ лі гіі, дзе ўні каль ная пры ро да і ста ра жыт ная 
гіс то рыя... Маг чы ма, ві зы ад ме няць ужо ў кан цы гэ та га го да. 
Кра і нам, гра ма дзя не якіх звя за ны ў мно гім агуль най гіс то ры-
яй, трэ ба па збаў ляц ца бар' е раў.

У ся рэд нім эк скур сій ны тур у Із ра іль на 7 дзён 
з улі кам бі ле таў на са ма лёт, ну ма роў у атэ лі і не каль кіх 
эк скур сій бу дзе каш та ваць ад 1000-1200 до ла раў.

Ме на ві та з на шай кра і ны па хо дзяць два прэ зі дэн ты 
Із ра і ля: Шы мон Пе рэс (на ра дзіў ся ў ко ліш нім 
Ва ло жын скім па ве це На ва груд ска га ва я вод ства) 
і Ха ім Вей цман (на ра дзіў ся ў мяс тэч ку Мо таль на 
Пін шчы не).

Сця на пла чу — мес ца па лом ніц тва хрыс ці ян і яў рэ яў.Сця на пла чу — мес ца па лом ніц тва хрыс ці ян і яў рэ яў.

Проз ві шчам гэ та га пал-
ка вод ца на зва ны ву лі-
цы і скве ры ў роз ных 
га ра дах. Яго ве да юць як 
муж на га і бес кам пра міс-
на га ча ла ве ка, але амаль 
70 га доў ён па да ку мен-
тах лі чыў ся здрад ні кам. 
І толь кі дзя ку ю чы ўну ку, 
ча ты ры га ды та му Вяр-
хоў ны суд Ра сіі рэ абі лі-
та ваў гэ та га ге роя. 

На дум ку Рыгора Лаза-
рэнкі, дзед яго тра піў у гэ тыя 
жор ны толь кі та му, што ка-
мусь ці прос та трэ ба бы ло не-
як апраў даць тыя па ра жэн ні 
Чыр во най Ар міі, якія яна нес ла 
на па чат ку вай ны. І кні га, якую ён 
збі ра ец ца вы даць, ста не са праўд-
най спо вед дзю ча ла ве ка, пе ра-
жыў ша га жорст кія вы пра ба ван ні. 
У яе ўвой дуць ко піі да ку мен таў, 
ус па мі ны ві да воч цаў, рэд кія фо-
та здым кі — усё тое, што ўда ло ся 
са браць на шчад кам Іва на Ла за-
рэн кі за не каль кі дзя сят каў га доў. 
Аб тым, ча го каш та ва ла змыць 
гань бу з іме ні ге не ра ла, на ша 
раз мо ва з Ры го рам Ры го ра ві чам 
Ла за рэн кам.

Кам пе тэнт на
У 1941 го дзе Іван Ла за рэн ка, 

адзін з аба рон цаў Брэсц кай крэ-
пас ці, тра піў у спіс ге не ра лаў, 
якіх аб ві на ва ці лі ў раз губ ле нас ці 
і бяз дзей нас ці ў пер шыя хві лі ны 
вай ны. Удзель нік 4 вой наў, поў ны 
Ге ор гі еў скі ка ва лер, быў па збаў-
ле ны зван ня і ўсіх уз на га род і пры-
га во ра ны да рас стрэ лу. І толь кі ў 
апош ні мо мант вы шэй шую ме ру 
па ка ран ня за мя ні лі на 10 га доў 
ла ге раў. Але праз год з ліш нім, 
ка лі пад Ржэ вам трэ ба бы ло пра-
рваць ня мец кую аба ро ну, Ста лін 
сам ус пом ніў пра раз жа ла ва на га 
ге не ра ла і па тра ба ваў ад пра віць 
яго на фронт. Та ле на ві ты пал ка во-
дзец хут ка вяр нуў свае рэ га ліі, але 
да жыць да Пе ра мо гі яму не бы ло 
су джа на: у чэр ве ні 1944 го да ён 
за гі нуў пад час пра ры ву аба ро ны 
пра ціў ні ка на па ды хо дах да Ма гі-
лё ва. У тым жа 44-м яму бы ло па-
смя рот на пры свое на зван не Ге роя 
Са вец ка га Са ю за.

Сын
Ры гор Іва на віч Ла за рэн ка ра на 

стра ціў ма ці і з 7 га доў зна хо дзіў-
ся на вы ха ван ні баць кі. Да та го 
са ма га ча су, па куль не па сту піў 
у Ар лоў скае тан ка вае ву чы лі шча. 
У фін скую вай ну сын і баць ка ўжо 
ва я ва лі ра зам. Як і ў 1941-м, ка лі 
па ча ла ся Вя лі кая Ай чын ная вай на. 
Ста рэй ша му Ла за рэн ку бы ло 45 
га доў, ма лод ша му — 26. Адзін — 
бы ва лы ге не рал-ма ёр, дру гі — ма-
ла ды на чаль нік шта ба тан ка ва га 
ба таль ё на. Ка лі баць ку арыш та-
ва лі, сы на пры му ша лі ад ра чы-
ся ад яго. Не зла мац ца да па мог 
пал коў нік шта ба бра ня тан ка вых 
вой скаў Ры гор Клейн, яко га Іван 
Ла за рэн ка да вай ны вы ра та ваў ад 
рас стрэ лу. Ры гор Іва на віч су стрэў 
яго на па ра дзе 7 ліс та па да 1941 
го да — на пя рэ дад ні на сту паль-
най апе ра цыі пад Маск вой. І той 
упо тай па ве да міў: «Ні ко му не вер, 
твай го баць ку не рас стра ля лі».

Ад баць кі, як і ад яго проз ві шча, 
сын не ад рок ся. І да 1944 го да не 
атры маў ні ад ной уз на га ро ды, 
акра мя ме да ля «За аба ро ну Маск-

вы». За тое пас ля ге ра іч най гі бе лі 
ге не ра ла за ня поў ны год яму ўру-
чы лі ад ра зу 5 ор дэ наў, не лі ча чы 
ме да лёў. Ка лі ён па спра ба ваў вяр-
нуць баць коў скія ўзна га ро ды, яго 
на огул не пры зна лі сы нам ге не ра-
ла. Прый шло ся яшчэ да каз ваць і 
сваё сва яц тва. У да маш нім ар хі ве 

ўну ка за ха ваў ся ці ка вы да ку мент 
з ра дзі мы яго дзе да — па цвяр-
джэн не Ва ла ко наў ска га ра ён на га 
Са ве та на род ных дэ пу та таў у тым, 
што Іван Сі да ра віч і Ры гор Іва на-
віч — са праў ды баць ка і сын.

Пас ля вай ны сын спра ба ваў 
вяр нуць баць ку доб рае імя. На ват 
скон чыў гіст фак, каб пра фе сій на 
ра за брац ца ў пы тан ні. Пас ля дэ-
ма бі лі за цыі вы кла даў у Ма гі лё-
ве гіс то рыю, пра ца ваў у шко лах 
№2 і №12. Ён ве даў вай ну не па 
кніж ках, але ме на ві та гэ тая тэ ма 
за ста ва ла ся для яго са май цяж-
кай. Ка лі му зей Брэсц кай крэ пас ці 
збі раў ма тэ ры ял аб яе аба рон цах, 
яго ўспа мі ны так са ма за пі са лі. Але 
яны не бы лі на дру ка ва ны.

Унук
У Ма гі лё ве Ры го ра Ры го ра ві ча 

Ла за рэн ку ве да юць як доб ра га хі-
рур га, на мес ні ка ўра ча га рад ской 
баль ні цы хут кай ме ды цын скай 
да па мо гі, але ма ла хто — як уну-
ка зна ка мі та га ге не ра ла. Ён не 
пай шоў па сля дах дзе да і баць кі, 
але пры зван не ра та ваць лю дзей, 
на пэў на, у іх ся мей нае. А яшчэ 
— па чуц цё спра вяд лі вас ці і пры-
стой нас ці.

— Чым больш зна хо дзіш фак-
таў, якія па цвяр джа юць, як не-
спра вяд лі ва абы шлі ся з дзе дам, 
тым ця жэй ро біц ца на ду шы, — 
пры зна ец ца ён. — Ці маг чы ма та-
кое сум лен нае слу жэн не Ай чы не? 
Пас ля ўся го, што яму прый шло-
ся пе ра жыць, ён за стаў ся вер ны 
пры ся зе і Ра дзі ме, а вось са вец кія 
гіс то ры кі па ба я лі ся на пі саць праў-
ду аб ім. Сяр гей Смір ноў, аў тар 
кні гі «Ге ра іч ная аба ро на Брэсц кай 
крэ пас ці», шчы ра ска заў май му 
баць ку: «Ка лі я на пі шу, як бы ло 
на са мой спра ве, кні га ў свет не 
вый дзе». Але я ўсё роў на яго па-

ва жаю ўжо толь кі за тое, што 
ён за кра нуў тэ му Брэсц кай крэ-
пас ці. Пра яе доў гі час ба я лі ся 
пі саць. Ста лін і яго кі раў ніц тва 
лі чы лі, што там бы лі спрэч ад ны 
здрад ні кі.

Тое, што Іван Ла за рэн ка — 
шчы ры і муж ны ча ла век, унук 
ве даў заў сё ды. Але ва кол яго 
іме ні ча мусь ці заў сё ды бы-
ло шмат хлус ні. Па чы на ю чы з 
Брэсц кай крэ пас ці і за кан чва-
ю чы смер цю.

— Я раз маў ляў са свед-
кам гі бе лі дзе да — Яў ге нам 
Ра ма на вым, сал да там з яго 
ахо вы, — рас па вя дае су раз-
моў ца. — Не ка то рыя і ця пер лі-
чаць, што ў «Ві ліс», у якім ехаў 

Ла за рэн ка, тра піў сна рад. Гэ та не 
так. Іван Сі да ра віч за гі нуў як са-
праўд ны во ін, ка ля гар ма ты. Пас ля 
вы зва лен ня Ча ву саў яго ды ві зія 
пра цяг ва ла імк лі вае на ступ лен не. 
Адзін з ба таль ё наў тра піў у ня мец-
кую за са ду. Гу кі стрэ лаў бліз ка га 

бою кам дыў па чуў, ка лі раз маў ляў 
з мяс цо вы мі на конт бро ду це раз 
Рас ту. Ра зам з Ра ма на вым яны 
ўско чы лі ў ма шы ну і па нес лі ся ў 
той бок. Пры клад на за кі ла метр 
ад вёс кі Хал мы ўба чы лі на па ло ву 
вы бі ты ар ты ле рый скі раз лік. Ла за-
рэн ка за мя ніў па ра не на га на вод-
чы ка, а Ра ма наў па да ваў бо еп ры-
па сы, па куль у гар ма ту не тра піў 
ня мец кі сна рад. Кам дыў за гі нуў, а 
Ра ма на ву ада рва ла ру ку.

У па стцы
Брэсц кая крэ пасць бы ла па бу-

да ва на ў па чат ку ХІХ ста год дзя 
і ў тыя га ды лі чы ла ся вель мі ма-
гут ным аба рон чым збу да ван нем. 
Але ў 1941-м у якас ці стра тэ гіч на га 
пунк та яна сур' ёз най пе ра шко ды 
для во ра га ўжо не прад стаў ля ла. 
Па між са бой ва ен ныя на зы ва лі яе 
«паст ка». У ёй маг лі раз мяс ціц ца 
не каль кі ты сяч ча ла век, але, каб 
вы вес ці іх ад на ча со ва, спат рэ бі-
ла ся б шмат ча су. Ця рэс паль скія 
і Паў ноч ныя ва ро ты вы хо дзі лі на 
мя жу і зна хо дзі лі ся ў по лі зро ку 
не пры яце ля. Вя до ма, што яшчэ 
на пя рэ дад ні вай ны Іван Ла за рэн-
ка звяр таў ся да ка ман ду ю ча га 
4-й ар мі яй ге не рал-ма ё ра Аляк-
санд ра Ка раб ко ва з пра па но вай 
зра біць два да дат ко выя вы ха ды з 
су праць лег ла га бо ку крэ пас ці. Але 
яны так і не з'я ві лі ся. І чыр во на ар-
мей цы пад час вай ны апы ну лі ся ў 
па стцы.

— Ка ля 4 ты сяч сал дат вы ра-
та ваў Іван Сі да ра віч, — спа сы ла-
ец ца на ар хіў ныя фак ты Ры гор 
Ры го ра віч. — З «Бу тыр кі» ён пі-
саў мар ша лу Ся мё ну Ці ма шэн ку, 
што аса біс та вы во дзіў з крэ пас ці 
раз роз не ныя час ці 3, 4 і 10 ар мій. 
Аб гэ тым га во рыц ца і ў пер шых 
да ня сен нях ка ман ду ю ча га 28-м 
страл ко вым кор пу сам, ге не рал-

ма ё ра Ва сі ля Па по ва і Аляк санд-
ра Ка раб ко ва, яко га рас стра ля лі. 
Та кі факт ёсць і ў кні зе Смір но ва 
«Ге ра іч ная аба ро на Брэсц кай крэ-
пас ці». Толь кі вось імя ра та валь ні-
ка там за моўч ва ец ца. А яшчэ Іван 
Сі да ра віч ар га ні за ваў аба ро ну чы-
гу нач на га вак за ла, па знач нас ці 
не менш важ на га аб' ек та, чым 
Брэсц кая крэ пасць. Ён па спеў ад-
пра віць са стаў з ра не ны мі і сем' я-
мі ка манд на га скла ду. Та кі факт 
у Смір но ва так са ма ёсць, але без 
удак лад нен ня, хто гэ та зра біў.

Па мі ла ва ны, 
але не рэ абі лі та ва ны

Сын ге не ра ла Ла за рэн кі так і 
па мёр, не да ве даў шы ся пра тое, 
што Іва на Сі да ра ві ча не рэ абі лі-
та ва лі. На ват дум ка аб тым, што 
здрад ні ку маг лі даць зван не Ге-
роя Са вец ка га Са ю за, зда ва ла ся 
кра моль най.

— Я сам да ве даў ся аб гэ тым 
толь кі ў 2005 го дзе, ка лі па чы таў 
кні гі Вік та ра Су во ра ва «Бя ру свае 
сло вы на зад» і ва ен на га юрыс та 
Вя ча сла ва Звя гін ца ва «Вай на на 
ва гах Фе мі ды», — пры зна ец ца 
Ры гор Ры го ра віч. — Яны мне пад-
ка за лі, ку ды я па ві нен пі саць і як. 
Пе ра піс ка цяг ну ла ся ка ля 2 га доў. 
А ў сту дзе ні 2010 го да з Маск вы 
прый шла тэ ле гра ма з за пра шэн-
нем на па ся джэн не Вяр хоў на га 
су да.

24 лю та га Вяр хоў ны суд Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі ад мя ніў ра шэн не 
Ва ен най ка ле гіі Вяр хоў на га Су да 
СССР ад 17 ве рас ня 1941 го да і 
рэ абі лі та ваў Іва на Ла за рэн ку. Бы-

ло пры зна на, што дзе ян ні ка ман-
дзі ра 42-й страл ко вай ды ві зіі «не 
ўва хо дзі лі ў су пя рэч насць з па тра-
ба ван ня мі кі ру ю чых да ку мен таў, 
якія іс на ва лі ў той мо мант, і ад па-
вя да лі аб ста ноў цы і атры ма ным 
ад шта ба кор пу са за га дам».

Але толь кі праз паў та ра го да 
пас ля су да ўну ку да зво лі лі азна-
ё міц ца з част кай аса біс тай спра-
вы Іва на Ла за рэн кі. Грыф сак-
рэт нас ці цал кам па куль яшчэ з 
яе не зня ты.

— Я вель мі ўдзяч ны ра бот ні-
кам Мі ніс тэр ства аба ро ны РФ, якія 
да па маг лі атры маць мне да звол 
на ра бо ту ў ар хі ве Мі на ба ро ны 
Па доль ска, — ка жа Ры гор Ры го-
ра віч. — Ка лі я пры ехаў ту ды ў 
пер шы раз, мя не вы слу ха лі, але 
пра ца ваць з да ку мен та мі не да лі. 
Гэ так жа бы ло і з Цэнт раль ным ар-

хі вам ФСБ. Толь кі пас ля ўмя шан ня 
мі ніс тэр ства за ба ро ну зня лі.

Для Ры го ра Ры го ра ві ча ўста на-
віць гіс та рыч ную спра вяд лі васць 
аба ро ны Брэсц кай крэ пас ці спра-
ва не толь кі прын цы пу — го на ру. 
Кож ны год ён пры яз джае сю ды, 
каб па спра ба ваць ад на віць хро ні ку 
тых па дзей. Быў ён тут і на прэм'-
е ры філь ма «Брэсц кая крэ пасць», 
які як раз вый шаў на эк ра ны ў той 
год, ка лі рэ абі лі та ва лі яго дзе да. І 
тое, што ства раль ні кі філь ма гэ та-
га не ўлі чы лі, вель мі ба лю ча ад гук-
ну ла ся ў ду шы. Быц цам нех та зноў 
па ста віў на дзе да кляй мо.

Лёд кра нуў ся...
Ка лі 7 мая 2010 го да ў «Изве-

стиях» з'я віў ся ма тэ ры ял Ба ры са 
Клі на «Брэсц кай крэ пас ці вяр ну лі 
ка ман дзі ра», унук Іва на Ла за рэн кі, 
як ка жуць, пра чнуў ся ра ні цай зна-
ка мі тым. У яго ад рас іш лі пісь мы 
са сло ва мі пад трым кі, він ша ван-
ня мі з Ся рэд няй Азіі, Ура ла. Знай-
шлі ся на ват сва я кі, аб якіх ён не 
ве даў. Ня даў на яны пры яз джа лі 
на ад крыц цё па мят на га зна ка на 
мес цы гі бе лі ге не ра ла, які ўста ля-
ва ны па іні цы я ты ве ўну ка за пры-
ват ныя гро шы.

Пля мен ні ца ге не ра ла Ра і-
са Чыр ко ва ўспа мі на ла аб тым, 
якім чу лым і спра вяд лі вым быў яе 
дзядзь ка. Яна пры вез ла з яго ра-
дзі мы жмень ку зям лі, каб па клас ці 
на ма гі лу.

Пом нік вы ра ша на бы ло па ста-
віць ка ля да ро гі, за 800 мет раў 
ад мес ца апош ня га бою. З яго 
на нас гля дзяць уваж лі выя во чы 
ча ла ве ка ў ва ен най гім нас цёр цы. 

На гру дзях у яго ня ма ні я кіх уз на-
га род. Ор дэн Ай чын най вай ны за 
ўзяц це го ра да Жыздр Ка луж скай 
воб лас ці і ме даль «За аба ро ну 
Ста лін гра да» яшчэ на пе ра дзе. А 
тыя ўзна га ро ды, якія ў раз жа ла-
ва на га ге не ра ла за бра лі ў 1941-м, 
яму так і не вяр ну лі.

Усё, што за ста ло ся ўну ку ў 
спад чы ну ад муж на га дзе да, — гэ-
та брыт ва, ся рэб ра ны ру бель 1924 
го да, рэ мень і га дзін нік «Аме га», 
які Івану Ла за рэн ку па да ра ваў у 
Іс па ніі ка ман ду ю чы ар мі яй «Эб-
ро» пал коў нік Ху а на Ма дэс та. Яго 
ўра зі ла, як Іван Сі да ра віч аса біс та 
ва дзіў ка ва ле рый скую бры га ду ў 
ата ку. Ён быў жы вым пры кла дам 
са ма ах вяр нас ці і стой кас ці. І гэ-
та, як тую ж уз на га ро ду, нель га 
ада браць.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра.

7 кра са ві ка 1989 го да ў Нар веж скім мо ры па та ну ла 
са вец кая атам ная пад вод ная лод ка К-278 «Кам са-
мо лец». З 69 ча ла век экі па жа за гі ну лі 42 ма ра кі. Ся-
род іх і на шы зем ля кі: ка пі тан-лей тэ нант, ка ман дзір 
гру пы дыс тан цый на га ўпраў лен ня Сяр гей Ня жу цін 
з Лі ды, ка пі тан ІІІ ран гу Ана толь Іс пян коў з Шу мі-
лін ска га ра ё на, стар шы мат рос Яў ген Вяр шы ла з 
Мя дзе ла і стар шы мат рос, ка ман дзір ад дзя лен ня 
ру ля вых-сіг наль шчы каў Ігар Апа на се віч з Клец ка. 
Усе яны ўзна га ро джа ны ор дэ на мі Чыр во на га Сця га 
па смя рот на.

ДОМ ПАД НУ МА РАМ 20
З хва ля ван нем іду па ву лі цы Мі ра. А вось і дом пад 

ну ма рам 20. Іга ру так са ма бы ло 20, ка лі яго не ста ла... 
Дом па та нае ў зе ля ні не, над да хам зві сае ўсы па ная 
са ка ві ты мі яга да мі ча рэш ня, на град ках чыр ва не юць 
клуб ні цы... Сту каю ў дзве ры. На мя не да пыт лі ва гля-
дзіць жан чы на з да час на па сі ве лы мі ва ла са мі.

— Вы Але на Ан то наў на? Ма ці Іга ра?
— Так, а вы ад куль бу дзе це? — ці ка віц ца яна.
У су сед нім па коі на сця не фо та зды мак сы на ў рам-

цы. У жа лоб най вар це сяб ры — мат ро сы. Ор дэн Чыр во-
на га Сця га, які пе рад алі на веч нае за хоў ван не баць кам, 
ад дае бляс кам у со неч ных пром нях.

Раз мо ва спа чат ку да ец ца з цяж кас цю.
— Як жы ву? — пе ра пыт вае яна. — Муж па мёр. Але 

я не адзі но кая. У мя не шмат сяб ро вак, сын, уну кі. Ды і 
ёсць чым за няць ся бе: шыю і су се дзям, і са бе роз ныя 
рэ чы — я ж краў чы ха па спе цы яль нас ці, пра ца ва ла ў 
мяс цо вым кам бі на це бы та во га аб слу гоў ван ня. Гас па-
дар кі не тры маю. Ага род толь кі. Два ра зы на ты дзень 
пры хо дзіць са цы яль ны ра бот нік, пры но сіць з кра мы 
пра дук ты, да па ма гае ў хат ніх спра вах. Ма лод шы сын 
жы ве не да лё ка, у Клец ку, кі ла мет ры за два ад мя не. 
Унуч ка ву чыц ца ў Ба ра на ві чах на тэх но ла га, унук 
за кан чвае Жы ро віц кі ка ледж, бу дзе тэх ні кам-элект-
ры кам. Не за бы ва юць, на вед ва юц ца. Унук да па мог 
ад ра ман та ваць пад му рак до ма — тын коў ка аб сы-
па ла ся. У Іга ра так са ма маг ла б быць сям'я, дзе ці. 
Але ж... Боль сці хае, ка лі зай ма ю ся спра вай, хат ні мі 
кло па та мі. Але ж ус плы вае зноў і зноў у кож ную воль-
ную хві лі ну...

Але на Ан то наў на за хоў вае спі сы з проз ві шча мі ма ра-
коў, што слу жы лі ра зам з сы нам, іх ад ра сы, фо та здым кі, 
пес ні і вер шы, кні гі, пры све ча ныя «Кам са моль цу». Ра ней 
ёй час та тэ ле фа на ва лі са слу жыў цы Іга ра, да сы ла лі пісь-
мы. Але ж у кож на га з іх свае паў ся дзён ныя кло па ты, праб-
ле мы. Ды і з ця гам ча су тра гіч ныя па дзеі ўспры ма юц ца не 
так вост ра, як на па чат ку. Але на Ан то наў на тры мае су вязь 
толь кі з Ула дзі ле най Яфі маў най і Фе лік сам Эд мун да ві чам 
Вяр шы ла з Мя дзе ла, чый сын за гі нуў ра зам з Іга рам.

— Стэ ле фа ноў ва ем ся, на ві на мі па дзе лім ся, на зда-
роўе па скар дзім ся. Сё ле та нас за пра ша лі ў Санкт-Пе-
цяр бург. У Мі ка ла е ва-Ба га яў лен скім мар скім са бо ры, 
дзе ўста ноў ле на ме ма ры яль ная дош ка ў го нар за гі-
нулых пад вод ні каў, прай шлі па мят ныя ме ра пры ем ствы. 
Але ні я, ні Вяр шы лы не змаг лі па ехаць: зда роўе не 
да зва ляе, — з жа лем кан ста туе жан чы на.

ЯГО НА ЗЫ ВА ЛІ «БАЦ МА НЁН КАМ»
Ігар час та пі саў да до му, дзя ліў ся ра дас ця мі (ка ман-

дзір аб' явіў яму ўдзяч насць), пла на мі на бу ду чы ню. 
Апош ні ліст прый шоў у па чат ку са ка ві ка: «Доб ры дзень, 
род ныя! Па ве дам ляю вам важ ную на ві ну: я на доў га іду 
ў па ход. І ліс ты пі саць не бу дзе маг чы мас ці. Так што, не 
хва люй це ся. Блі жэй шую вес тач ку ча кай це ў чэр ве ні. 
Ігар 24 лю та га 1989 го да».

А 9 кра са ві ка баць кі атры ма лі тэ ле гра му, што Ігар 
за гі нуў пры вы ка нан ні служ бо ва га аба вяз ку.

— Ча му ме на ві та ён, мой сы но чак? Ён жа быў пер-
шы па моч нік у до ме. Я час та хва рэ ла. Дык ён і ў ха це 
пры бя рэ, і па ла ві кі вы тра се, і па ес ці пры га туе. Ад ной чы 
пры вез лі торф, а муж на ра бо це. Ігар ра зам з ма лод-
шым Але гам яго ўпа рад ка ва лі. А ве ча рам пры сеў ка ля 
мя не мой сы но чак на ла вач цы, а ў яго ўсе ру кі ў кры-
ва вых ма за лях. Сэр ца сціс ну ла ся ад жа лю...

З бра там яны вель мі сяб ра ва лі. На ад на го па сва рыш-
ся — дру гі за сту па ец ца. І ў шко ле Ігар меў шмат сяб роў. 
Вя до ма, уся кае бы ва ла ў жыц ці, але не ма гу па скар дзіц-
ца, што ён мне да стаў ляў ней кія не пры ем нас ці.

Аб пра фе сі я на ліз ме, сме лас ці, уза е ма вы руч цы, 
умен ні ах вя ра ваць са бой дзе ля вы ра та ван ня ін шых, 
свед чаць і са слу жыў цы Іга ра Апа на се ві ча, якім па шчас-
ці ла за стац ца ў жы вых.

«Доб ры дзень, па ва жа ныя Але на Ан то наў на і Алег 
Іва на віч! Звяр та ец ца да вас міч ман Вік тар Слю са рэн ка, 
адзі ны з пад вод ні каў, хто вы жыў ва ўсплы ва ю чай вы-
ра та валь най ка ме ры пад вод най лод кі «Кам са мо лец». 
Даў но ха цеў вам на пі саць, але ўся ля кі раз цяж ка бы ло 
па чаць. Ка лі ўспа мі наю хлоп цаў, лод ку, на сэр цы та кое 
па чуц цё, ні бы кры ва то чыць ста рая, не за гой ная ра на. 
Па вер це, ба лю ча і гор ка. Але мой аба вя зак пе рад імі, 
каб усе ве да лі аб іх подз ві гу, каб вы, баць кі ма ра ка 
Паў ноч на га фло ту га на ры лі ся Іга рам, яго доб лес цю, 
муж нас цю і ад ва гай.

Іга ра на зы ва лі «бац ма нён кам». Спе цы я ліс там ён 
быў не за мен ным, пе рад са мым вы ха дам у мо ра здаў 
на пер шы клас. У па хо дзе з Тка чом ён нёс вах ту на 
цэнт раль ным пасту ка ля пуль та кі ра ван ня ло дач ны мі 
ру ля мі. Ваш сын доб ра ад чу ваў ата ма ход, як во пыт-
ны ва дзі цель ма шы ну. Асаб лі ва доб ра яму ўда ва ла ся 
ўтрым лі ваць лод ку на пе рыс коп най глы бі ні. Гэ та вя лі-
кае май стэр ства, асаб лі ва ка лі на вер се шторм. Ігар 
ха цеў стаць міч ма нам. У асо бе ва ша га сы на ўсе ба чы лі 
на дзей ную зме ну Тка чу. Двац ца ці га до вы боц ман — 
гэ та рэд касць на фло це. І што вы бар ка ман да ван ня 
вы паў на Іга ра, ужо га во рыць са мо за ся бе...»

«ІГАР ПАЙ ШОЎ САМ, 
ІНАКШ ПА СТУ ПІЦЬ НЕ МОГ»

«У той дзень лёс звёў нас у ад ной ава рый най пар тыі. 
З шос та га ад се ка міч ман Ка ла ці лін па ве да міў, што на-
зі рае ўцеч ку ды му. Праз не каль кі се кунд у яго ўда рыў 
вог нен ны стру мень. Шос ты пе ра ўтва рыў ся ў па ла ю чую 
топ ку. З пя та га ледзь па спе лі пра кры чаць: «Па жар!» 
Там ус пых ну лі па ры мас ла. На лю дзях за га рэ ла ся адзен-
не. Ма ра кі ту шы лі адзін ад на го, збі ва лі агонь з ру ка воў, 
пля чэй. Ка лі пад вод ні каў уда ло ся вы вес ці з ад се ка, 
ску ра зві са ла лах ма на мі з іх аб га рэ лых рук.

Уз нік ла не аб ход насць пра нік нуць у шос ты ад сек, ка лі 
ён ужо вы га раў, каб уклю чыць сіс тэ му па жа ра ту шэн ня 
на сё мым. Ава рый ную пар тыю сфар мі ра ва лі з ча ты-
рох доб ра ах вот ні каў. У яе ўвай шлі ка ман дзір ІІІ ран гу 
Юдзін, Ігар і двое стра ху ю чых. Іга ра Апа на се ві ча іс ці ў 
пек ла ні хто не пры му шаў. І ні хто б не па пра кнуў яго за 
ад мо ву. Але гэ та бы ло не ў яго ха рак та ры. Ігар пай шоў 
сам — інакш па сту піць не мог. Доб ра ах вот ні кі пра бра-
лі ся ў пя ты ад сек і па спра ба ва лі ад чы ніць люк у на ступ-
ным, але ў іх ні чо га не вый шла з-за роз на га ціс ку па між 
ад се ка мі. Кла пан жа вы раў ноў ван ня ціс ку зна хо дзіў ся 
ў цяж ка да ступ ным мес цы. Ад чы ніць яго ўзяў ся Ігар. З 
вя лі кай цяж кас цю ён пад поўз да кла па на, яму па да лі 
ключ. І хло пец, ле жа чы на спі не, па чаў дзей ні чаць. Ды 
ні чо га не вый шла: кла пан за клі ні ла. «Ка лі Ігар вы браў-
ся ад туль, мы аб сле да ва лі пе ра га род ку па між пя тым і 
шос тым ад се ка мі: яна бы ла ма лі на ва га ко ле ру. За ёй 
пра цяг ваў ся па жар. Вяр нуў шы ся ў цэнт раль ны пост, 
Юдзін аб усім да ла жыў ка ман дзі ру І ран гу Ва ні ну. Праз 
ней кі час пры ня лі но вае ра шэн не — уклю чыць сіс тэ му 
па жа ра ту шэн ня на шос ты ад сек. Зноў Юдзін і Ігар удвух 
пай шлі ў пя ты ад сек і па да лі фрэ он на шос ты. Больш я 
Іга ра не ба чыў. Аб яго смер ці ве даю толь кі ад вы жыў шых 
пад вод ні каў», — за кан чвае свой ліст Слю са рэн ка.

У га зе це «Пад вод нік За па ляр'я» ўда ло ся ад шу каць 
пуб лі ка цыю за 4 кра са ві ка 1988 го да. У ёй ка рэс пан дэнт 
рас ка заў пра гра мат ныя дзе ян ні Іга ра Апа на се ві ча пад час 
ву чэн няў. Роў на праз год гэ так жа з ве дан нем спра вы, 
без па ні кі, наш зям ляк дзей ні чаў у ава рый най сі ту а цыі. І, 
маг чы ма, яго пра фе сі я на лізм, па мно жа ны на сме ласць і 
ад ва гу, вы ра та ваў жыц цё ас тат нім чле нам экі па жа.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

�

Рэ ха тра гіч най па дзеіРэ ха тра гіч най па дзеі  ��

ІХ ЗА БРА ЛА ІХ ЗА БРА ЛА 
МО РА...МО РА...
Чвэрць ста год дзя та му на атам най пад вод най лод цы 
«Кам са мо лец» за гі ну лі на шы зем ля кі

24 лю та га 2010 года Вяр хоў ны суд РФ ад мя ніў 
ра шэн не Ва ен най ка ле гіі Вяр хоў на га су да СССР 
ад 17 ве рас ня 1941 го да і рэ абі лі та ваў Іва на 
Ла за рэн ку. Бы ло пры зна на, што дзе ян ні ка ман дзі ра 
42-й страл ко вай ды ві зіі «не ўва хо дзі лі ў су пя рэч насць 
з па тра ба ван ня мі кі ру ю чых да ку мен таў, якія іс на ва лі 
ў той мо мант, і ад па вя да лі аб ста ноў цы і атры ма ным 
ад шта ба кор пу са за га дам».

Ры гор Ры гор ЛА ЗА РЭН КАЛА ЗА РЭН КА на пі ша сваю кні гу. на пі ша сваю кні гу.

БЕЗ БЕ ЛЫХ ПЛЯМ
Унук ге не рал-ма ё ра Іва на Ла за рэн кі збі ра ец ца на пі саць кні гу аб не вя до мых ста рон ках жыц ця свай го ге ра іч на га дзе да

Унук ге не ра ла (апош ні з пра ва га бо ку) з род ны мі з Санкт-Пе цяр бур га Унук ге не ра ла (апош ні з пра ва га бо ку) з род ны мі з Санкт-Пе цяр бур га 
і Бел га род скай воб лас ці.і Бел га род скай воб лас ці.

Бу ды нак бы ло га рэ аль на га ву чы лі шча ў Пін ску, дзе ў свой час ву чыў ся Бу ды нак бы ло га рэ аль на га ву чы лі шча ў Пін ску, дзе ў свой час ву чыў ся 
Ха ім Вей цман, пер шы прэ зі дэнт Дзяр жа вы Із ра іль (1949 — 1952 гг.).Ха ім Вей цман, пер шы прэ зі дэнт Дзяр жа вы Із ра іль (1949 — 1952 гг.).


