
Эсэ “Чорнае рэха вайны” 

 (прысвечана Міхаілу Міхайлавічу Марозу, уражэнцу в.Беражкі 

Жыткавічскага раёна Гомельскай вобласці, які здзейсніў у мірны час подзвіг. 

Уласным жыццём спас жыццё другіх і назаўсёды застаўся тым 17-гадовым 

юнаком, студэнтам Аршанскага педвучылішча. Пасмяротна ўзнагароджаны 

ордэнам Чырвонай Зоркі. Імя камсамольца-героя Мішы Мароза не памеркне 

ў памяці людской) 

У Жыткавічскім раёне ў вёсцы Беражкі, 

У тым далёкім пяцьдзясят дзевятым годзе, 

Нарадзіўся хлопчык маленькі, 

Мішкай назвалі яго бацькі. 
 

Рос Міша звычайным хлопцам. 

Любіў чытаць, бацькам дапамагаў. 

З вялікаю ахвотай да вучобы 

У школу кожны ранак шыбаваў. 

 

Пяць кіламетраў шпарка крочыў, 

Каб веды сабе здабыць. 

Вяртаўся заўсёды са школы з кніжкай,  

Вельмі ж чытаць любіў.  
 

Шмат задумак было ў хлопца. 

Настаўнікам бачыў сябе. 

Строіў планы і верыў у лепшае,  

Што ў жыцці можа толькі быць. 
 

Міша закончыў Хільчыцкую школу, 

Восем класаў усяго. 

І адразу восенню той жа 

Паступіў у педвучылішча ён. 
 

Хлопец стараўся вучыцца добра, 

Паважлівы быў да людзей. 

Шмат часу праводзіў у зале чытальнай, 

Пазнаваў для сябе новы свет… 

 

Уборка цяжкая была ў тым годзе. 

Патрэбна хутка ўраджай сабраць. 

Студэнты педвучылішча з Оршы 

Прыехалі з ахвотай дапамагаць. 

 

Тут і Міша са сваімі сябрамі 

Выручаюць калгас “Прагрэс”. 

Спрытна рукі ходзяць па ленце самі, 

І стомы не адчуваюць ніякай яны. 

 

І тут нечакана па транспарцёры  

Рухаецца ржавы ваенны снарад. 

Гэта вайна падарунак паслала 

У гэты мірны цудоўны калгас. 
 

А на камбайне чацвёра студэнтаў. 

Страх на тварах застыў у іх. 

Міша зразумеў, што чакаць нельга 

І ў рукі снарад ухапіў. 
 

Асцярожна сышоў са ступенек, 

Паціху да лесу пайшоў. 

Якія думкі былі ў хлопца? 

Напэўна пра тое, што людзі кругом. 
 

Некалькі метраў усяго засталося, 

І нечакана раздаўся ўзрыў. 

Чорнае рэха вайны разняслося 

Над полем калгасным тым. 
 

Спяшаліся людзі на дапамогу, 

Хацелі хлопцу дапамагчы. 

А Міша ляжаў нерухома, 

Жыццём ахвяраваў сваім. 
 

Трое сутак ішло змаганне.  

Прыехалі з Мінска дактары. 

Трое сутак каля бальніцы  

Дзяжурылі яго сябры. 
 



 

Вера, што выжыве Міша, 

Давала надзею ўсім. 

Не можа гэты хлопец 

Загінуць такім маладым?! 

 

18 гадкоў было не поўных… 

Вучобу не скончыў ён. 

Толькі запіс адзін застаўся ў білеце: 

“Вынес снарад з бульбянога поля, 

Бяду адвёў ад людзей 

Уласным жыццём сваім.”  

 

Міша быў звычайным студэнтам, 

А подзвіг яго незвычайны зусім. 

Сам загінуў, каб зберагчы іншых. 

А мог бы жыць ды жыць… 

 

Столькі гадоў з тых пор мінула, 

З восеньскіх дзён ліхіх. 

А подзвіг юнацкі і сёння помняць. 

У сэрцах людскіх будзе вечна ён жыць. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                          

                                                                                                                                                               

 

 

 


