
 

 

Аляксандр ЗАКРЭЎСКІ 

І РАДАСЦЬ,  

                І СМУТАК 
У гэты святочны майскі дзень я заўсѐды адчуваю і радасць, і смутак, і нейкае хваляванне. Свята 
перамогі для мяне – гэта магчымасць яшчэ раз узгадаць з вялікім смуткам і пашанай тых, хто не 
дажыў да перамогі, здзяйсняючы свой бессмяротны подзвіг, магчымасць шчыра радавацца 
мірнаму небу і шчасліваму жыццю, якое адстаялі ў баях нашы героі Вялікай Айчыннай. Гэта 
жаданне яшчэ і яшчэ раз расказаць пра тыя часы сваім дзецям і ўнукам, таму што памяць гэтага 
подзвігу, подзвігу савецкага воіна – самае моцнае і галоўнае, што яднае наш народ.    
 
І яшчэ свята Перамогі для мяне асабліва хвалюючае 
і ўрачыстае, таму што ўдзельнікам гэтага агульнага 
вялікага подзвігу з’яўляецца і мой бацька – Закрэўскі 
Міхаіл Мікалаевіч.   
 
Сямнаццацігадовым юнаком ѐн пайшоў на фронт. 
Быў аўтаматчыкам 99-га стралковага палка 3-й 
гвардзейскай стралковай дывізіі 3-га Беларускага 
фронту. Дарогамі вайны прайшоў шлях ад роднай 
вѐскі Старына, што на Віцебшчыне, да касы Фрышэ-
Нерунг, што на Балтыйскам моры. Удзельнік штурма 
Кѐнігсберга, дзе за праяўленую храбрасць быў 
узнагароджаны ордэнам Славы ІІІ ступені. Двойчы 
быў паранены, аднойчы быў кантужаны, але зноў 
вяртаўся ў строй змагацца з ненавіснымі фашысцкімі 
захопнікамі. За падбіты гранатамі варожы танк 
узнагароджаны медалѐм “За Отвагу”. Таксама 
ўзнагароджаны ордэнам Вялікай Айчыннай вайны і 
медалѐм “За Взятие Кѐнигсберга”.  
 



З вялiкiм гонарам я даведаўся пра тое, што мой бацька быў удзельнікам гістарычнага Парада 
Перамогі ў Маскве на Чырвонай плошчы 24 чэрвеня 1945 года, аб чым маюцца дакументальныя 
архіўныя сведчанні. 
 

 
 

 
 
Апісанне подзвігу: 

 



Крынiца – плакат ДТСААФ СССР да 40-годдзя Перамогi з 
iнфармацыяй пра М.М.Закрэўскага 

Франтавыя ўзнагароды Мiхаiла Мiкалаевiча Закрэўскага                                                                                        М.М.Закрэўскi. 1980-я гады 
 

Пасля вайны бацька закончыў гістарычны факультэт Магілѐўскага педінстытута, працаваў 
настаўнікам гісторыі ў Алѐнавіцкай сярэдняй школе на Талачыншчыне, дзе арганізаваў 
краязнаўчы гурток, які рабіў пошук тых, хто быў пахаваны ў брацкіх магілах.  
 
Калі я чую такі выраз: ”Если надо, повторим”, я заўсѐды задумваюся – а ці змог бы такое прасці 
я. І спадзяюся, што так. Вельмі хочацца верыць, што так думае і маладое пакаленне. На 
жаль, да гэтай велiчнай даты – 75-годдзя Перамогi мой бацька не дажыу. Ён памѐр 2 лiпеня 
1999 года. Пахаваны ў вѐсцы Аленавiчы Талачынскага раѐна, Вiцебскай вобласцi.    
 
Выкарыстаны дакументы і фота з сямейнага архіва аўтара. 

 
 
 

 


