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300 СТА РО НАК 
ПРАЎ ДЫ 
ПРА ВАЙ НУ

Прэ зен та цыя ад бы ла ся 

ў аб лас ной біб лі я тэ цы імя 

Ле ні на. У ёй пры ня лі ўдзел 

шмат лі кія аў та ры пуб лі ка-

цый — гіс то ры кі, пісь мен ні кі, 

на ву коў цы, пе да го гі, жур на-

ліс ты, му зей ныя ра бот ні кі, 

по шу ка ві кі і на ват на ву-

чэн цы — усе тыя, ка му не-

абыяка выя лёсы лю дзей, па 

якіх пра еха ла цяж кае ко ла 

вай ны. Ся род ма тэ ры я лаў 

ёсць ар ты ку лы са ста рон ак 

на шай га зе ты.

Зна мя наль на, што сё ле-

та клуб «Вік кру» ад зна чае 

чвэрць ста год дзя свай го іс-

на ван ня. За гэ ты пе ры яд яго 

бай ца мі пад ня та ка ля 1200 

астан каў чыр во на ар мей цаў 

і ка ман дзі раў, ад ноў ле ны 

ім ёны 78 з іх. Сён ня ў клуб 

ува хо дзяць 14 по шу ка вых 

груп і атра даў, якія дзей ні ча-

юць на тэ ры то рыі Ма гі лёў-

шчы ны. І «По шу ка вы вес-

нік» — гэ та свое асаб лі вая 

спра ва зда ча яго дзей нас ці. 

У апош ні збор нік увай шлі 

вы ні кі работы клу ба за мі-

ну лы год.

Вы дан не не аб мя жоў-

ва ец ца звест ка мі аб ад ной 

Вя лі кай Ай чын най вай не. 

Тут ёсць ін фар ма цыя пра 

дзе ян ні поль скіх ле гі я не раў 

Доў бар-Мус ніц ка га на тэ ры-

то рыі Ма гі лёў шчы ны пад час 

Пер шай су свет най вай ны, ці-

ка выя фак ты пра Друц кі ла-

гер, дзе пра хо дзі лі па лі тыч-

ную і ба я вую пад рых тоў ку ў 

20-я га ды мі ну ла га ста год-

дзя чыр во на ар мей цы і са-

вец кія ка ман дзі ры, ус па мі ны 

свед каў пра кан цэнт ра цый-

ны ла гер ва ен на па лон ных 

у Кры ча ве, пад ра бяз нас ці 

пра на паў за бы тых ге ро яў 

аба ро ны і вы зва лен ня Ма-

гі лё ва, ад крыц ці, звя за ныя 

з дзей нас цю ле ген дар на га 

ба таль ё на мі лі цыі ка пі та на 

Кан стан ці на Ула дзі мі ра ва, 

ад ноў ле ныя ім ёны тых, хто 

лі чыў ся знік лым без вес так, 

і яшчэ шмат ча го ін ша га — 

больш за 300 ста ро нак ка-

рыс най і ра ней не вя до май 

ін фар ма цыі.

ВАЙ НА 
ХА ВА ЕЦ ЦА 
Ў АКО ПАХ

Зда ва ла ся, што ге роі пуб-

лі ка цый «По шу ка ва га вес ні-

ка» сыш лі з яго ста ро нак. 

На ву чэн цы ма гі лёў ска га ка-

ле джа мас тац тваў, апра ну-

тыя ў сал дац кія гім нас цёр кі, 

на гад ва лі тых, ка му вы паў 

лёс зма гац ца за бу ду чае вя-

лі кай кра і ны — та кія ж ма ла-

дыя і поў ныя жыц ця. Коль кі 

іх не вяр ну ла ся і на заў сё ды 

за ста ло ся ма ла ды мі, на ват 

не пад лі чыць. І мы не ма ем 

пра ва пра іх за быц ца. Лі та-

ра тур на-паэ тыч ная кам па-

зі цыя — гэ та свое асаб лі вы 

рэ кві ем па іх.

— По шу ка вая ра бо та і на-

ша вы дан не — гэ та адзі ны 

сён ня сро дак, які ста іць на 

пя рэд нім фрон це ба раць бы 

з бяс па мяц твам, які рэ аль на 

пры цяг вае мо ладзь, — ка-

жа кі раў нік ма гі лёў ска га 

аб лас но га гіс то ры ка-па-

тры я тыч на га по шу ка ва га 

клу ба «Вік кру» Мі ка лай 

БА РЫ СЕН КА. — Гэ та не 

ней кія раз ва жал кі ў кніж-

ках-ме му а рах, а кан крэт-

ная ра бо та, адзі нае, можна 

сказаць, жы вое, што за раз 

ро біц ца па вай не. Тое, што 

са праў ды ці ка ва мо ла дзі, 

бо зна ём ства ад бы ва ец ца 

на мяс цо вас ці — у ако пах 

і тран шэ ях. На шы экс пе ды-

цыі — гэ та вы нік кар пат лі-

вай пра цы ў ар хі вах, з ба за-

мі да ных по шу ка вых сай таў, 

ста сун каў з по шу ка ві ка мі ін-

шых кра ін. Мы спя ша ем ся 

сха піць як ма га бо лей ін фар-

ма цыі, каб ле да кол вай ны 

цал кам не пай шоў пад ва ду. 

Шмат сцёр тай ін фар ма цыі, 

якую не маг чы ма пра чы таць. 

І кож ны но вы факт, но вае 

імя — гэ та вы рва ная з не-

быц ця ін фар ма цыя, гэ та рэ-

аль ная на ву ко ва-да след чая 

ра бо та па вай не, усё най-

ноў шае, што ёсць на ця пе-

раш ні час. Та ко га, каб мы 

дзесь ці пад гля дзе лі і спла-

гі я ці лі, ня ма. А да ку мен ты, 

якія ўвай шлі ў апош ні збор-

нік, на огул ні хто не ба чыў, 

акра мя не каль кіх ча ла век. 

Ве тэ ра ны вай ны лі чы лі, што 

яны не за ха ва лі ся.

Вель мі важ на вы свет ліць 

іс ці ну, вяр нуць ге ро ям не 

толь кі імя, але і го нар. Адзін 

з ма тэ ры я лаў збор ні ка як-

раз аб гэ тым. Да сле да ван не 

маск ві чоў Але ны Ма ка ра вай 

і Аляк санд ра Мі лю ці на ад-

на ві ла доб рае імя ка ман дзі-

ра 17-й страл ко вай ды ві зіі 

Пят ра Каз ло ва, ура джэн ца 

Ма гі лёў шчы ны.

— Гэ та вель мі важ на, 

бо ён з лі ку не пры зна ных 

у са вец кія га ды ка ман дзі-

раў, — ка жа Мі ка лай Ба ры-

сен ка. — Увесь час лі чы ла-

ся, што лёс яго не вя до мы. 

Казлова аб ві на вач ва лі ў 

тым, што ён су пра цоў ні-

чаў з нем ца мі. Сям'і ге роя 

так са ма прый шло ся не са-

лод ка. Да іх ста ві лі ся, як да 

род ных здрад ні ка. У каст-

рыч ні ку 41-га ён пры аба ро-

не Маск вы тра піў у па лон. 

Ні хто пра гэ та не ве даў — 

ні вы шэй ста я чае ка ман да-

ван не, ні яго ды ві зія. Нем-

цы пе ра во дзі лі яго з ла ге ра 

ў ла гер, але ён не ішоў з імі 

на су пра цоў ніц тва. На ад ва-

рот, ра зам з та ва ры ша мі 

ар га ні за ваў ан ты фа шысц-

кае пад пол ле. Іх рас кры ва-

юць і пе ра вод зяць у ла гер з 

вель мі жорст кім рэ жы мам. 

Там Пётр Каз лоў гі не. Усе 

пас ля ва ен ныя га ды  пра 

гэта не ве да лі, ду ма лі, што 

ён пра ца ваў у шко ле «Аб-

ве ра», рых та ваў ды вер сан-

таў для за кі ду ў наш тыл. 

Усё рас кры ла ся пас ля та го, 

як на шым ка ле гам з Ра сіі 

па шчас ці ла зазір нуць у ня-

мец кія да ку мен ты. Там бы-

ло вы раз на бач на, што ён 

не здрад нік.

ТЭ МЫ 
ДЛЯ БУ ДУ ЧЫХ 
ПУБ ЛІ КА ЦЫЙ

Сён ня ідзе ак тыў ная на-

пра цоў ка ма тэ ры я лаў для 

бу ду ча га «По шу ка ва га вес-

ні ка». Бай цы клу ба «Вік кру» 

пра цу юць ра зам з ка ле га мі з 

52-га асо ба га спе цы яль на га 

по шу ка ва га ба таль ё на Уз-

бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь. Па ча так па ля вым 

ра бо там да ла вах та па мя-

ці ў Ма гі лёў скім ра ё не, дзе 

на мес цы аба рон чых ба ёў 

амаль цал кам за гі нуў ба-

таль ён ка пі та на Кан стан ці-

на Ула дзі мі ра ва. Пад ня тыя 

астан кі 23 бай цоў, у тым лі ку 

ад на го мі лі цы я не ра. Яго імя 

ўста ноў ле на па зной дзе ных 

пры ім да ку мен тах.

Толь кі за дзень по шу ка-

вай экс пе ды цыі «Дняп роў-

скі ру беж» у Слаў га рад скім 

ра ё не атры ма ла ся знай сці 

ў адзі ноч ных ако пах і ва-

рон ках ад бом баў астанкі 

11 чыр во на ар мей цаў і ка-

ман дзі раў. Па фраг мен-

тах аму ні цыі вы свет лі лі, 

што ўсе яны за гі ну лі ле там 

1941 го да. Па фраг мен тах 

па свед чан ня Аса авія хі ма 

«Ва ра шы лаў скі стра лок» 

уста ноў ле на імя ра да во-

га — Нур му ха ме да Маг дзе-

е ва, 1915 го да на ра джэн ня, 

ура джэн ца Ка зах скай ССР, 

які быў пры зва ны на служ бу 

ў Чыр во ную Ар мію 7 лю та га 

1940 го да. Да пры зы ву жыў 

у го ра дзе Араль ску, ра зам 

з ма ці. Апош ні ліст ад сы-

на яна атры ма ла 10 лі пе ня 

1941 го да. Да гэ та га ча су 

ра да вы Нур му ха мед Маг-

дзе еў лі чыў ся знік лым без 

вес так. Яго астан кі бы лі 

зной дзе ны на глы бі ні паў-

мет ра на ляс ной да ро зе, па 

якой у апош нія га ды ва зі лі 

лес цяж кія ле са во зы.

— Нур му ха мед Маг дзе еў 

ура джэ нец Кзы лар дзін скай 

воб лас ці, але па на цы я наль-

нас ці ён і ўся яго сям'я — та-

та ры, — удак лад няе Мі ка-

лай Ба ры сен ка. — На на-

ступ ны дзень пас ля та го, як 

мы па ве да мі лі род ным пра 

зна ход ку, на мес ца рас ко-

пак пры ехаў яго пля мен нік 

Ха міт Маг дзе еў. Ён жы ве ў 

Ка луж скай воб лас ці.

Імя яшчэ ад на го чыр во-

на ар мей ца Анд рэя Му зы кі 

бы ло ўста ноў ле на пад час 

по шу ка вай экс пе ды цыі ў 

Бы хаў скім ра ё не. Ён за гі-

нуў у лі пе ні 1941 го да. Ба ец 

на ра дзіў ся ў 1914 го дзе ў 

Пал таў скай воб лас ці, Аба-

лон скім ра ё не. З вай ны яго 

ча ка ла жон ка Тац ця на. Ця-

пер вя дзец ца по шук род ных 

ра да во га Анд рэя Му зы кі.

У Бы хаў скім ра ё не па-

ля выя ра бо ты пра во дзі лі ся 

на тэ ры то рыі Чыр во на сла-

бод ска га і Луд чыц ка га сель-

скіх Са ве таў — мес цах ба ёў 

102-й, 151-й і 380-й страл-

ко вых ды ві зій. За дзень 

рас ко пак бы ло зной дзе на 

дзе вяць па ха ван няў во і наў 

Чыр во най Ар міі, дзе ля жа лі 

астан кі 14 са вец кіх сал дат. 

Пры іх по шу ка ві кі знай шлі 

пяць сал дац кіх ме даль ё наў, 

а пры ад ным з бай цоў — 

фраг мен ты аса біс тых да ку-

мен таў. За раз усё гэ та на 

экс пер ты зе.

— Най больш вы зна чы лі-

ся ў по шу ка вых ра бо тах у 

Слаў га рад скім і Бы хаў скім 

ра ё нах Па вел Кон чы каў, 

Аляк сандр Ха ле еў, Ілья 

Тры ха наў, Сяр гей Ка ра лёў, 

Яў ген Ба ца наў, Ана толь Да-

ро нін, Аляк сей Мі ро нен ка, 

Сяр гей Яку бо віч, Вік тар 

Хра мян коў і Дзміт рый Па-

клон скі, — ад зна чае Мі ка-

лай Ба ры сен ка. — А на пе-

ра дзе яшчэ шмат ра бо ты. 

Адзін з аб' ек таў на шых 

по шу каў — са ма лёт у Клі-

ча ве. Ра бо ты шмат. Мы ве-

да ем — за гі ну лыя ча ка юць 

нас. І мы ідзём да іх! Ідзём... 

Ча кай це нас, хлоп цы! Мы 

вас зной дзем!

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та 

Свят ла ны БА РЫ СЕН КІ.

«...Ча кай це нас, хлоп цы! 
Мы вас зной дзем!»

Аперз вод кі, ба я выя за га ды, да ня сен ні — 

гэ тыя ўні каль ныя да ку мен ты аб ба я вых 

дзе ян нях 388-га страл ко ва га і 601-га гаў-

біч на га ар ты ле рый ска га пал коў у лі пе ні 

41-га пры аба ро не Ма гі лё ва ўпер шы ню за 

пас ля ва ен ны час ста лі вя до мы шы ро кай 

аў ды то рыі. Іх знай шоў у ар хі ве Мі ніс тэр-

ства аба ро ны Ра сій скай Фе дэ ра цыі ма гі-

лёў скі по шу ка вік і ва ен ны пісь мен нік Мі ка-

лай Ба ры сен ка. Ця пер яны раз ме шча ны ў 

адзі ным на ўсю кра і ну вы дан ні — «По шу-

ка вым вес ні ку», які ства рае пры фі нан са-

вай да па мо зе Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 

аб лас ны гіс то ры ка-па тры я тыч ны по шу ка-

вы клуб «Вік кру». А яшчэ тут шмат но вай, 

упер шы ню агу ча най ін фар ма цыі пра тых, 

хто ва я ваў і вяр нуў ся з вай ны або знік без 

вес так, па ку та ваў у ня мец кім па ло не, на-

блі жаў Пе ра мо гу ў ты ле. Кож ная но вая ін-

фар ма цыя мае вя лі кую каш тоў насць. Яна 

як пазл у вя лі кай кар ці не, без яко га тая 

ні ко лі не бу дзе поў най.

Мі ка лай БА РЫ СЕН КА:

Па ча так па ля вым 
ра бо там да ла вах та 
па мя ці ў Ма гі лёў скім 
ра ё не, дзе на мес цы 
аба рон чых ба ёў амаль 
цал кам за гі нуў ба таль ён 
ка пі та на Кан стан ці на 
Ула дзі мі ра ва. Пад ня тыя 
астан кі 23 бай цоў, 
у тым лі ку ад на го 
мі лі цы я не ра.

Сен са цый ныя ад крыц ці і но выя звест кі пра вай ну 
ў чар го вым «По шу ка вым вес ні ку», які прэ зен та ва лі ў Ма гі лё ве


