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НІ КРОКУ НА ЗАД
— Ці ве да е це, у го нар ка го 

на зва на ва ша ву лі ца? — ці-
каў лю ся ў школь ні каў.

— А як жа, — ад каз ва юць 
на пе ра бой. — У го нар Ге роя 
Са вец ка га Са ю за Мі ка лая 
Ва сіль е ві ча Ра маш кі. Нам 
пра яго рас каз ва юць на стаў-
ні кі, а ў па за мі ну лым го дзе 
споў ні ла ся 100 га доў з дня 
яго на ра джэн ня. І ў на шай 
гім на зіі ла дзі лі з гэ тай на-
го ды лі та ра тур на-му зыч ную 
кам па зі цыю.

— На бу дын ку гім на зіі ўста-
ля ва на ме ма ры яль ная дош ка 
Мі ка лаю Ва сіль е ві чу Ра маш-
ку, бо ка лісь ці ён тут ву чыў ся. 
Ідзі це з на мі, мы вам па ка жам, 
тут не да лё ка — на су сед няй 
ву лі цы, — за пра ша юць мае 
да свед ча ныя су раз моў цы.

У гім на зіі №1 ёсць і не вя лі-
кі му зей сла ву та га зем ля ка.

— Мы б ха це лі, каб на ша 
ўста но ва на сі ла імя Мі ка лая 
Ра маш кі, — га во рыць на мес-
нік ды рэк та ра па вы ха ваў чай 
ра бо це На тал ля Лят чэ ня. — 
Але для гэ та га не аб ход на са-
браць цэ лы па кет да ку мен таў, 
пра цяг ваць по шу ка вую ра бо-
ту. Та кой маг чы мас ці ў нас 
ня ма, па коль кі даў но пай шлі 
з жыц ця свед кі тых па дзей, 
лю дзі, якія ве да лі Мі ка лая Ва-
сіль е ві ча аса біс та.

На ра дзіў ся Мі ка лай Ра-
маш ка ў 1913 го дзе ў вёс цы 
Ду са еў шчы на Ка пыль ска га 
сель са ве та. У 1932-м скон-
чыў 7 кла саў Ка пыль скай ся-
рэд няй шко лы (ця пер гім на зія 
№1). Пра ца ваў пад лі коў цам 
на фер ме, па ля во дам, за-
гад чы кам сель ска га клу ба. У 
1935-м яго пры зва лі на тэр мі-
но вую служ бу. Ме на ві та тут 
ён за рэ ка мен да ваў ся бе як 
дыс цып лі на ва ны чыр во на ар-

ме ец, доб ры ар га ні за тар. Гэ-
тыя якас ці не за ста лі ся па-за 
ўва гай ка ман дзі раў. Мі ка лая 
на кі роў ва юць на кур сы па літ-
ра бот ні каў. З пер шых дзён 
вай ны ён на фрон це.

У жыц ці кож на га ча ла ве ка 
на ды хо дзіць час, ка лі ён рас-
кры вае свой унут ра ны змест і 
ду шэў ную пры га жосць. Та кая 
хві лі на на ста ла і ў жыц ці ма ё-
ра Ра маш кі.

— Ле там 1944 го да зе ніт-
на-ар ты ле рый скі полк, дзе 
на мес ні кам ка ман дзі ра па 
па літ част цы быў ма ёр Ра маш-
ка, удзель ні чаў у вы зва лен ні 
Бе ла ру сі. 30 чэр ве ня пад раз-
дзя лен не пал ка аба ра ня ла 
чы гу нач ны мост і пе ра пра ву 
цераз Бя рэ зі ну ад на па ду авія-
цыі пра ціў ні ка. На шы на зем-
ныя вой скі вя лі бой по бач, ка-
ля вё сак Каст рыч нік і Свіс лач 
(Асі по віц кі ра ён), дзе тра пі лі 
ў акру жэн не больш як 6500 
ня мец кіх сал дат, — рас каз-
вае на ву ко вы су пра цоў нік Ка-
пыль ска га края знаў ча га му-
зея Анд рэй Лят чэ ня. — Нем цы 
імк ну лі ся ра за рваць коль ца і 
пай шлі на пра рыў. Бой быў 
жорст кі. Адзін за ад ным гі ну-
лі бай цы, быў цяж ка па ра не ны 
рот ны, за гі нуў ка ман дзір уз во-
да зе ніт ных ку ля мё таў. Ма ёр 
Ра маш ка пры няў ка ман да ван-
не на ся бе. Ка лі боль шасць 
бай цоў, што аба ра ня лі пе ра-
пра ву, за гі ну лі, ён па чар зе ка-
сіў во ра га з трох ку ля мё таў, 
па куль не па ды шла да па мо га. 
На ват па ра не ны ён не па кі нуў 
по ле бою і за гі нуў як ге рой.

Як пад лі чы лі апас ля, па-
літ рук зні шчыў 200 ва ро жых 
сал дат. Яго подз віг ацэ не ны 
па за слу гах: 26 каст рыч ні ка 
1944 го да Мі ка лаю Ва сіль е-
ві чу Ра маш ку бы ло пры свое-
на зван не Ге роя Са вец ка га 
Са ю за.

Я ГА НА РЫ ЛА СЯ 
БРА ТАМ

Ган на Ар лоў ская шмат га-
доў пра ца ва ла на мес ні кам ды-
рэк та ра ся рэд няй шко лы па вы-
ха ваў чай ра бо це №1 Ка пы ля. 
Ад на ча со ва з юны мі сле да пы-
та мі вя ла по шу ка вую ра бо ту, 
збі ра ла ма тэ ры ял пра зем ля-
ка-ге роя. Дзя ку ю чы Ган не Іо сі-
фаў не ста ла вя до ма, што пер-
ша па чат ко ва афі цэр-ка му ніст 
быў па ха ва ны ў брац кай ма гі-
ле ў вёс цы Ня ся ты Клі чаў ска га 

ра ё на Ма гі лёў скай воб лас ці, а 
за тым яго астан кі пе ра не се ны 
ў брац кую ма гі лу на вай ско вых 
мо гіл ках Ма гі лё ва.

У 1984 го дзе вуч ні ра зам са 
сва ёй на стаў ні цай па бы ва лі на 
мес цах гі бе лі і па ха ван ня Мі ка-
лая Ра маш кі, су стрэ лі ся з яго 
сяст рой, якая на той час жы ла 
ў Асі по ві чах.

Бы лая ву ча ні ца шко лы, а 
ця пер на стаў ні ца ня мец кай 
мо вы Тац ця на Ма ру кі на доб ра 
па мя тае тыя па дзеі 30-га до вай 
даў ні ны:

— Спа чат ку мы пе ра піс ва-
лі ся з Ган най Ва сіль еў най. За-
тым да мо ві лі ся пра су стрэ чу. 
Яна нас вель мі ча ка ла, па час-
та ва ла смач ны мі пель ме ня мі 
ўлас на га пры га та ван ня. Па ка-
за ла фо та здым кі з ся мей на га 
аль бо ма, рас ка за ла пра цяж-
кае дзя цін ства. Мы за пі са лі яе 
ўспа мі ны:

— Жы лі мы ў вёс цы Ду са-
еў шчы на ў ста рым до ме з глі-
ня най пад ло гай. Ня гле дзя чы 
на тое, што шко лы ў вёс цы не 
бы ло, Ко ля рэ гу ляр на ха дзіў 
на ўро кі ў Ка пыль. Ву чыў ся на 
4 і 5, рос кла пат лі вым, пра ца-
лю бі вым, за кон чыў 7 кла саў. 
Пра ца ваў за гад чы кам клу ба. 
Праз не ка то ры час пай шоў 
на служ бу ў Са вец кую Ар мію, 

паз ней стаў кад ра вым па літ-
ра бот ні кам. Быў сціп лым, з 
па ва гай ста віў ся да лю дзей. 
Ад на вяс коў цы так са ма па ва-
жа лі Мі ка лая за яго да пыт-
лі вы ро зум, не па ўзрос це 
жыц цё вую раз важ лі васць. Я 
бы ла на мно га ма ла дзей шая 
за бра та, вель мі лю бі ла яго 
і га на ры ла ся ім. Мы з ма май 
ра да ва лі ся, што служ ба ў Ко лі 
ідзе па спя хо ва. Ра да ва лі ся і 
та му, што яго дзі ця чая ма ра 
ажыц ця ві ла ся, што ён кан чат-
ко ва вы ра шыў стаць ва ен ным, 
ву чыц ца ў шко ле ма лод шых 
ка ман дзі раў, што ў ар міі яго 

па ва жа юць, і ён вы бра ны кам-
сор гам ды ві зі ё на.

Ма ці га да ва ла дзя цей ад на: 
баць ку за бі лі бе ла гвар дзей цы ў 
1922 го дзе па да ро зе ў Ня свіж. 
Ка жуць, Мі ка лай ра на па браў-
ся шлю бам. У му зеі за ха ва лі ся 
ко піі фо та здым каў з под пі сам 
«на па мяць Ні не». А вось яны 
ра зам з Ні най Пят роў най на 
ад па чын ку ў Кры ме ў маі 1941 
го да. Шчас лі выя, ма ла дыя, 
на ват і не ўяў ля юць, што праз 
ме сяц іх на заў сё ды раз лу чыць 
вай на.

А по тым бы лі пісь мы ка ха-
най Ні не. У іх і пя шчо та да спа-
да рож ні цы жыц ця, і не па кой за 
яе, і ўдзяч насць ёй, і ня на вісць 
да чу жын цаў.

КА ХАН НЕ 
СА ГРА ВА ЛА 
Ў НЕ ПА ГАДЗЬ

«Сён ня ўвесь дзень лье 
дождж, гэ ты на да куч лі вы спа-
да рож нік жыц ця Ле нін град скай 
воб лас ці. Учо ра ха дзіў у чар ні-
цы і ўвесь вы мак. Але чар ніц 
тут шмат.

З-за даждж лі ва га на двор'я 
на сту пі ла аб са лют ная ці шы ня. 
Ка лі б не па пя лі шча спа ле най 

нем ца мі вёс кі, не па вы бі ва ныя 
вок ны ў цу дам аца ле лай шко-
ле, то цяж ка бы ло б па ду маць, 
што зу сім по бач фронт (ако пы, 
блін да жы, дзо ты, дрот, і гэ тыя 
нем цы, іх па га ныя мор ды, па-
хаб ныя па во дзі ны). Цем ра, 
гвалт і здзе кі з мір ных жы ха-
роў на шай Ра дзі мы.

Ну ні чо га. Яны пруц ца на 
поў дзень, але хут ка на ста не 
час, ка лі па бя гуць з поўд ня на 
за хад, з паў ноч на га за ха ду і 
поў на чы, ды па бя гуць без су-
пы ну. Ка лі ця пер іх б'юць ты-
ся ча мі, як мух, то хут ка мы бу-
дзем біць іх дзя сят ка мі ты сяч, 

каб ні вод ная по гань ня мец кая 
не змаг ла дай сці да свай го ло-
га ва» (25.07.1942).

«Я вель мі ра ды, што маё 
пісь мо прый шло да ця бе ў 
дзень Вя лі ка га Каст рыч ні ка, 
што яно пры нес ла та бе ра-
дасць. Ты пы та еш ся, што мне 
па трэб на. Я ска жу: «Мне трэ ба, 
каб ты гэ тую зі му маг ла пра вес-
ці ў доб рых умо вах, каб у ця бе 
бы лі зі мо вы абу так і адзен не, 
каб ты ні ко лі не за бы ва ла, што 
тут дзесь ці да лё ка-да лё ка з 
нем ца мі зма га ец ца твой ся бар, 
які хо ча хут чэй раз біць не на віс-
на га во ра га і вяр нуц ца да ця бе, 
мая да ра гая. Каб вяс на бы ла 
не толь кі вяс ной кве так і зе ля ні-
ны, а і вяс ной пе ра мо гі, вяс ной 
на шай су стрэ чы.

А што ты чыц ца ма тэ ры яль-
ных па трэб, то я за бяс пе ча ны 
ўсім, за што дзя куй Ра дзі ме, 
якая так лю боў на кла по ціц ца 
пра нас, яе аба рон цаў.

Ве даю, хва лю еш ся, што 
б мне пры слаць: паль чат кі ці 
шкар пэт кі. Я бу ду сар дэч на 
та бе ўдзяч ны. І не столь кі за 
рэ чы, коль кі за тваё ка хан не 
і кло пат. Я іх бу ду бе раг чы як 
са мыя да ра гія прад ме ты, на-
дзя ваць бу ду толь кі ў са мыя 
моц ныя ма ра зы, каб тваё ка-
хан не са гра ва ла і ў не па гадзь, 

і ка лі бу ду іс ці ў бой, каб яны, 
як та ліс ман, на тхня лі мя не на 
подз віг і пры во дзі лі да пе ра мо гі 
над во ра гам» (24.11.1942).

«Доб ры дзень, да ра гая Ні-
на. Сён ня ўсё яшчэ зна хо джу ся 
ў Маск ве. Ты, ма быць, на мя не 
ўжо сва рыш ся: на фрон це з 
кож ным днём раз горт ва юц ца 
ўсё больш ці ка выя па дзеі, а я 
ся джу ў Маск ве. Мне так са ма 
гэ та не па да ба ец ца. Мне хо-
чац ца як най хут чэй на фронт, 
біць нем цаў. Праў да, Пу ры гін і 
Еў да кі маў ка жуць, што я маю 
поў нае пра ва па жыць у ста лі цы 
пас ля 18 ме ся цаў бес пе ра пын-
на га зна хо джан ня на фрон це. 
Мне зда ец ца, што не ўза ба ве 
атры маю пры зна чэн не.

Гля дзеў спек такль «На дне» 
і кан цэрт май строў бе ла рус ка-
га мас тац тва. На фільм «Ча кай 
мя не» чы таў толь кі рэ цэн зію; 
па ба чу яго, ві даць, не хут ка, 
а вось верш « Ча кай мя не», 
які ты да сла ла, пра чы таў» 
(28.01.1944).

У 1984 го дзе Ні не Пят роў не 
да слаў пісь мо член Са ю за жур-
на ліс таў СССР, пад пал коў нік у 
ад стаў цы Мі ха іл Фя до та віч Ар-
цё мен ка. Ён па ве дам ляў, што 
на пі саў на рыс «Да апош ня га 
па тро на», у якім рас ка заў пра 
подз віг Мі ка лая Ва сіль е ві ча Ра-
маш кі. На рыс пад рых та ва ны па 
ма тэ ры я лах, што за хоў ва юц ца 
ў Цэнт раль ным ар хі ве Са вец-
кай Ар міі ў Па доль ску. «У на ры-
се мо гуць быць не дак лад нас-
ці, пра шу вас і бліз кіх уваж лі ва 
пра чы таць яго і ўнес ці зме ны і 
да паў нен ні, якія лі чы це па трэб-
ны мі», — пра сіў жур на ліст. А 
за ад но ці ка віў ся, ці ёсць у Мі-
ка лая Ва сіль е ві ча дзе ці.

У Ка пы лі не ве да юць, дзе 
згу бі лі ся сля ды жон кі Ге роя. 
Але дак лад на ве да юць, што 
дзець мі су жэн цы не па спе-
лі аб за вес ці ся. І вось ня даў на 
на во чы вы пад ко ва тра піў ну-
мар «Вар шаў ска га кур' е ра» 
за са ка вік 2003 го да, дзе за-
ці ка ві ла пуб лі ка цыя пад руб-
ры кай «Ра сі я не ў Поль шчы». 
Цы тую: «Воль га ад' яз джа ла 
пас ля чар но быль скай ава рыі 
асэн са ва на. Па кі да ла го рад, у 
якім яе проз ві шча бы ло вя до-
ма ўсім, та му што імем яе ай-
чы ма, Ге роя Са вец ка га Са ю за 
Ра маш кі М.В. у Ма гі лё ве на зва-
на ву лі ца і шко ла. Там уста ноў-
ле ны яму пом нік і са бра ны да-
ку мен ты ў края знаў чым му зеі. 
Яна за бра ла з са бой 5-га до ва-
га сы на і ўспа мі ны пра бліз ка га 
ча ла ве ка, што за гі нуў пры аба-
ро не чы гу нач на га мос та цераз 
ра ку Бя рэ зі на».

Воль га Ра маш ка (дач ка Ні-
ны ад пер ша га шлю бу) на ра-
дзі ла ся ў Ма гі лё ве. За кон чы ла 
тэ а рэ ты ка-кам па зі тар скае ад-
дзя лен не Аст ра хан скай дзяр-
жаў най кан сер ва то рыі. Да пры-
ез ду ў Поль шчу вы кла да ла тэ о-
рыю і фар тэп' я на ў Ма гі лёў скім 
ву чы лі шчы куль ту ры, да ва ла 
кан цэр ты. З 1990 го да жы ве ў 
Вар ша ве. Як пры зна ец ца, па-
чы на ла жыц цё на но вым мес цы 
«пад кры лом сва ёй ма мы».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Прэм' е ра руб ры кі: ву лі цай Ге рояПрэм' е ра руб ры кі: ву лі цай Ге роя  ��

АПОШ НІ БОЙ 
МА Ё РА РА МАШ КІ

У ім ён зні шчыў 200 во ра гаў і за гі нуў сам
М.В. Ра маш ка.

Су стрэ ча з сяст рой Мі ка лая Ра маш кі — Ган най (дру гая зле ва) ле там 1984 го да.

Юныя сле да пы ты школы №1 г. Ка пыль 
на ма гі ле Мі ка лая Ра маш кі ў Ма гі лё ве, 1984 год.

Ка пыль ская зям ля да ла на шай кра і не 11 Ге ро яў 
Са вец ка га Са ю за. Та кой коль кас ці ад важ ных сы ноў 
Ай чы ны ня ма ні ў ад ным ра ё не Бе ла ру сі. Імем 
Мі ка лая Ва сіль е ві ча Ра маш кі ў Ка пы лі на зва на 
ву лі ца. Тут ня ма ад мі ніст ра цый ных бу дын каў, 
офі саў. Толь кі ад на па вяр хо выя пры ват ныя да мы. 
Ва кол ці шы ня: ні ма шын, ні лю дзей. І асаб лі ва 
гул ка раз да юц ца ў гэ тай ці шы ні га ла сы дзя цей, 
што ідуць мне на су страч.


