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Для ўве ка веч ван ня па мя ці 
та ва ры шаў па служ бе 
ўжо і так зроб ле на не ма ла. 
Ва ўпраў лен ні ўнут ра ных 
спраў Ма гі лёў ска га 
абл вы кан ка ма ёсць га ле рэя 
парт рэ таў яго кі раў ні коў 
па чы на ю чы з 1938 го да, 
пра цуе за ла гіс то рыі гэ тай 
служ бы, па ўсёй воб лас ці 
ўста лёў ва юц ца па мят ныя 
дош кі і ад кры ва юц ца пом ні кі. 
Але ў гіс то рыі мі лі цыі, 
якая на ле та бу дзе ад зна чаць 
свой 100-га до вы юбі лей, 
яшчэ ха пае бе лых плям. 
У Ма гі лёў скім ін сты ту це МУС 
за апош нія 4 га ды ўста на ві лі 
14 ра ней не вя до мых ім ёнаў. 
А яшчэ знай шлі но выя 
звест кі пра ба таль ён мі лі цыі 
ка пі та на Ула дзі мі ра ва, 
які амаль цал кам за гі нуў 
пад час аба ро ны Ма гі лё ва.

На ро джа ная 
рэ ва лю цы яй

На мес нік на чаль ні ка ін сты ту та 
па ідэа ла гіч най ра бо це і кад ра-
вым за бес пя чэн ні пал коў нік мі-
лі цыі Дзміт рый ПА НУЖ ДА ЕЎ над 
ад наў лен нем гіс то рыі мі лі цыі пра-
цуе не пер шы год. На яго ра хун ку 
дзве на пі са ныя ў су аў тар стве кні гі, 
пры све ча ныя гэ тай служ бе, вя лі кі 
во пыт пра цы з пер ша кры ні ца мі ў 
ар хі вах. Асаб лі ва яму ці ка вы са мы 
змроч ны пе ры яд ста наў лен ня гэ тай 
служ бы — лі хія 20-я га ды мі ну ла га 
ста год дзя. Па мя та е це тэ ле се ры ял 
«На ро джа ная рэ ва лю цы яй»? Да рэ-
чы, тыя 14 проз ві шчаў су пра цоў ні-
каў ма гі лёў скай і баб руй скай мі лі-
цыі, якія ад на віў ме на ві та ён, як раз 
з гэ та га пе ры я ду. Ма лод шы пе шы 
мі лі цы я нер Еў ста фій Пі ва но віч знік 
без звес так 15 сту дзе ня 1923 го да, 
кры ху паз ней бы ло зной дзе на яго 
зня ве ча нае це ла. У схват цы з уз бро-
е ны мі дэ зер ці ра мі ў ра ё не Аса вец-
ка га сель са ве та на Баб руй шчы не 
5 ліс та па да 1920 го да за гі ну лі ад ра зу 
тры су пра цоў ні кі Баб руй скай па вя-
то вай мі лі цыі — Ле он цій Ры бак, па-
моч нік Ула дзі мір Дзят лаў, ма лод шы 
мі лі цы я нер Мі ка лай Тру саў. Ску пыя 
мі лі цэй скія звод кі — адзі нае, што 
на гад вае сён ня пра гэ тых лю дзей. 
Амаль праз 100 га доў пас ля тых па-
дзей прак тыч на не маг чы ма знай сці 
ін фар ма цыю, ка лі яны на ра дзі лі ся, 
хто іх род ныя.

— У 1920-я га ды ў ра дах мі лі-
цыі бы ла вя лі кая ця куч ка кад раў, 
па ста ян ныя чыст кі, — ка жа Дзміт-
рый Па нуж да еў. — Аса біс ты склад 
у тыя га ды аб наў ляў ся амаль на 
90%. Час быў вель мі не спа кой ны, 
бан ды тызм квіт неў у поў ную моц. 

Вы клік но вай ула дзе кі да лі не толь-
кі кры мі наль ныя асо бы, час та так 
зва ны мі на род ны мі мсці ўца мі ста-
на ві лі ся дзе ці за мож ных баць коў. 
Са вец кая ўла да з та кі мі, як вя до-
ма з гіс то рыі, не цы ры мо ні ла ся. Іх 
маг лі ад лі чыць з ін сты ту та, са слаць 
на ка тар гу. Яны збя га лі, вяр та лі ся 
да до му і збі ра лі ва кол ся бе ад на-
дум цаў. І на сель ніц тва не заў сё ды 
бы ло су праць іх.

Ад ной чы ў На цы я наль най біб лі-
я тэ цы пал коў ні ку тра пі ла на во чы 
рэд кая кні га 1927 го да вы дан ня пра 
пер шыя 10 год іс на ван ня са вец кай 
мі лі цыі. Гэ та бы ла са праўд ная зна-
ход ка, бо ўтрым лі ва ла ў са бе ба га ты 
фак та ла гіч ны ма тэ ры ял. Ве да ю чы 
кошт та кім вы дан ням, Дзміт рый Па-
нуж да еў скапіраваў яе з па чат ку да 
кан ца. Але гля дзець без дры жы каў 
гэ тую кні гу цяж ка — вель мі шмат 
фо та з тру на мі, у якіх ля жаць зу сім 
яшчэ ма ла дыя лю дзі. Та га час ныя 
ле та піс цы за ха ва лі для бу ду чых па-
ка лен няў сва іх пас ля доў ні каў каш-
тоў ны ма тэ ры ял. «Гіс то рыя дзе ся-
ці год дзя па тра ба ва ла ад ра бот ні каў 
мі лі цыі шмат ах вяр. Мы так са ма не 
па він ны за бы вац ца: гіс то рыя рэ ва-
лю цыі не сён ня, дык заўт ра спы тае 
гэ тыя спіс кі», — га во рыц ца ў прэ ам-
бу ле. Яны ста лі па-са праўд на му пра-
роц кі мі для сён няш ня га па ка лен ня 
мі лі цыі, якое па ка лі ву вяр тае знік-
лыя ў ча се ім ёны.

— У гла ве, пры све ча най за гі ну-
лым ба раць бі там, я знай шоў ус па мін 
пра Яка ва Бу да гоў ска га, — рас каз-
вае палкоўнік міліцыі. — У па чат ку 
2000-х мне да вя ло ся раз маў ляць з 
яго дач кой, яна да сла ла фо та свай-
го баць кі. З да па мо гай гэ тай кні-
гі мы ўдак лад ні лі да ту і аб ста ві ны 
гі бе лі яшчэ ад на го на ша га ка ле гі 
Ца ран ко ва. А на ад ным са здым каў 

я ўба чыў ка ля тру ны твар зна ё ма га 
ча ла ве ка — Ся мё на Фай нштэй на. 
У 1924 го дзе ён быў на зна ча ны на-
чаль ні кам акру го вай мі лі цыі, якая ў 
той час аб' яд ноў ва ла па ло ву ра ё наў 
Ма гі лёў скай воб лас ці. З 1924-га па 
1930 год да рэ ар га ні за цыі акруг у 
ра ё ны ён кі ра ваў без ані я кіх на ра-
кан няў. Усю ды, дзе пры хо дзі ла ся чы-
таць пра яго, га во рыц ца, як ён якас на 
вы кон ваў сваю ра бо ту. За ста ран ні 
быў уз на га ро джа ны срэб ным га дзін-
ні кам. У 1930 го дзе сля ды яго згу бі-
лі ся. Ці ка ва, што да лей бы ло з ім? У 
ар хі ве знай шоў ся да ку мент, што ў 
1965 го дзе ў Са ма ры яго він ша ва лі 
з 70-год дзем. Збі ра ем ся па пра сіць 
на шых са мар скіх ка лег знай сці яго 
аса біс тую спра ву.

Без тэр мі ну даў нас ці
Да сле да ван ні да па ма га юць знай-

сці шмат ці ка вых, ра ней не вя до мых 
фак таў з бія гра фіі бы лых су пра цоў-
ні каў ма гі лёў скай мі лі цыі. У На цы-
я наль най біб лі я тэ цы Дзміт рый Па-
нуж да еў, гар та ю чы Вес нік НКУС 
РСФСР, вы пад ко ва на ткнуў ся на 
нек ра лог Паў ла Кар боў ска га. Гэ ты 
ча ла век меў не па срэд нае да чы нен-
не да Ма гі лё ва. Але праз па мыл ку 
ў наз ве воб лас ці, дзе яна бы ла па-
зна ча на як Ма гі лян ская, ён прос та 
вы паў з гіс то рыі ма гі лёў скай мі лі цыі. 
Сам факт іс на ван ня нек ра ло га ў та-
кім аў та ры тэт ным вы дан ні свед чыць, 
што ча ла век быў па ва жа ны.

Ёсць не вя до мы пе ры яд і ў бія гра-
фіі Вік та ра Баль зоў ска га, які пэў ны 
час уз на чаль ваў ма гі лёў скую акру-
го вую мі лі цыю. Пас ля па спя хо ва-
га кар' ер на га рос ту да на чаль ні ка 
Мін скай шко лы мі лі цыі ён не ча ка на 
ў 1944 го дзе тра піў у спі сы во ра-
гаў на ро да і быў са сла ны ў Сіб лаг. 

У 1960 го дзе быў рэ абі лі та ва ны па-
смя рот на.

Імя Дзміт рыя Воль ска га ўве ка ве-
ча на даў но. Ён за гі нуў у 1941-м пры 
аба ро не мос ту це раз Днепр у Ма гі-
лё ве. Упраў лен нем ДАІ Ма гі лёў ска-
га абл вы кан ка ма на ват пра во дзіц ца 
кон курс на прыз гэ та га ге роя. «Але 
пра яго доў гі час ні чо га не ве да лі 
род ныя, — рас каз вае Дзміт рый Па-
нуж да еў. — Не каль кі га доў та му ў 
Ма гі лёў пры яз джа ла яго ўнуч ка. Яна 
рас ка за ла пра свай го баць ку — сы-
на гэ та га аба рон цы. Ён доў гі час 
шу каў сля ды Дзміт рыя Воль ска га, 
але бес па спя хо ва. Сам пры ехаць не 
змог, уз рост не да зва ляў ды яшчэ і 
апе ра цыя на сэр цы. А вось унуч ка 
ге роя па кла ла гваз дзі кі ка ля сім ва-
ліч на га ка ме ня на Са вец кай пло шчы, 
якая сён ня но сіць імя Сла вы.

Па сля дах ба таль ё на 
ка пі та на Ула дзі мі ра ва

Гэ та імя амаль свя шчэн нае для 
Ма гі лё ва, а для мі лі цыі — яск ра вы 
прык лад са ма ах вяр нас ці і муж нас-
ці. Пры аба ро не Ма гі лё ва ў лі пе ні 
1941 го да на ча ле мі лі цэй ска га ба-
таль ё на з 250 бай цоў Кан стан цін 
Ула дзі мі раў на пра ця гу ся мі дзён 
стрым лі ваў на ціск фа шыс таў на 
паў ноч ных под сту пах да го ра да. Ка-
лі сі лы бы лі на зы хо дзе, па ра не ны 

ка ман дзір пад няў апош ніх бай цоў 
ба таль ё на ў ата ку. Па смя рот на ён 
быў уз на га ро джа ны ор дэ нам Ле ні-
на. Што год ка ля пом ні ка ба таль ё-
ну мі лі цыі ў вёс цы Гаі ад бы ва юц ца 
ўра чыс тыя мі тын гі, але да гэ туль усё 
яшчэ іс ну юць сты хій ныя па ха ван ні 
гэ тых ге ро яў. Не вя до мы мі за ста ец ца 
і боль шасць бай цоў гэ та га ба таль ё-
на. Па куль вя до ма толь кі 41 проз-
ві шча.

— Мы так са ма зай ма лі ся по шу ка мі 
ін фар ма цыі, апыт ва лі ві да воч цаў, — 
рас каз вае стар шы ін спек тар па асо-
бых да ру чэн нях гру пы між на род на-
га су пра цоў ніц тва ін сты ту та МУС 
Аляк сей ЦЮ ЦЮН КОЎ. — Ця пер па-
яві лі ся но выя звест кі. Ві да воч ца гэ тых 
па дзей Бра ні слаў Да шке віч, ура джэ-
нец вёс кі Гаі, быў на той час дзі цем, 
але ўдзель ні чаў у па ха ван ні сал дат 
і мі лі цы я не раў. Рас ка заў, што на тэ-
ры то рыі са мой вёс кі тры ма лі аба ро ну 
чыр во на ар мей цы, а мі лі цы я не ры — на 
ўзвыш шы. Пас ля ня мец ка га ар таб-
стрэ лу ля сок на той вы шы ні амаль 
знік. Але бай цы зма га лі ся да апош ня-
га. Дзе мяс цо выя за ка па лі за гі ну лых 
мі лі цы я не раў, ён не ўспом ніў, за тое 
па ка заў мес ца па ха ван ня чыр во на-
ар мей цаў. А вось ві да воч ца Мі ка лай 
Сляп нёў па ве да міў, што да па ма гаў 
да рос лым ха ваць ме на ві та мі лі цы я-
не раў. І на ват па ка заў тую тран шэю, 
дзе, па яго сло вах, ля жыць 20 ча ла-
век. У маі, як толь кі на двор'е бу дзе 
спры яць, збі ра ем ся па чаць рас коп кі з 
удзе лам по шу ка ві коў з клу ба ВІК КРУ, 
52-га асоб на га спе цы я лі за ва на га ба-
таль ё на і на шых кур сан таў.

Удзел у по шу ка вай дзей нас ці для 
кур сан таў ін сты ту та гэ та свай го ро ду 
па свя чэн не ў пра фе сію.

— Ву чым іх на вы кам ра бо ты з 
ар хіў ны мі да ку мен та мі, рас каз ва ем, 
як іх шу каць, што яны з ся бе ўяў ля-
юць. Усё гэ та да па ма гае ма ла дым 

лю дзям ад чуць сваё да чы нен не да 
гіс то рыі і вы ха ваць лю боў да спра вы, 
якой яны зай ма юц ца, — ка жа Дзміт-
рый Па нуж да еў. — У бу ду чы ні мы 
збі ра ем ся ўста на віць па апі сан нях за 
1921 год, дзе ў Ма гі лё ве зна хо дзі лі ся 
ад дзе лы мі лі цыі. І тут зноў-та кі вя-
лі кія над зеі ўскла да юц ца на на шых 
кур сан таў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by
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ІМ ЁНЫ, УПІ СА НЫЯ Ў ВЕЧ НАСЦЬ
Ма гі лёў скія мі лі цы я не ры знай шлі но выя звест кі пра подз ві гі сва іх ге ра іч ных ка лег

У ма гі лёў скай мі лі цыі — ба га тая гіс то рыя. 

Дзміт рый ПА НУЖ ДА ЕЎ упэў не ны, 
што ве дан не гіс то рыі да па ма гае стаць па тры ё там.

У ста лі цы за тры ма лі се рый ных 
«да муш ні каў»
У па го ні за на жы вай тыя кра лі ўсё, што ба чы лі

Су пра цоў ні ка мі ад дзе ла па рас крыц ці ква тэр ных кра дзя-
жоў упраў лен ня кры мі наль на га вы шу ку ГУ УС Мін гар вы-
кан ка ма су мес на з ка ле га мі з ра ён ных УУС Мін ска, а так-
са ма УУС Брэсц ка га абл вы кан ка ма спы не на дзей насць 
зла чын най гру пы, якая з лі пе ня гэ та га го да здзейс ні ла 
се рыю ква тэр ных кра дзя жоў на тэ ры то рыі ста лі цы.

Пра фе сій ны мі «да муш ні ка мі» бы лі 41-га до вы жы хар мік ра ра ё на 
Се раб ран ка і 48-га до вы вы ха дзец з Ба ра на віч. Кра дзя жы муж чы ны 
здзяйс ня лі дву ма спо са ба мі — пра круч ван нем ася род ка зам ка і 
ад ціс кан нем шкло па ке та. Бы ла так са ма ад на спро ба тра піць у ква-
тэ ру праз дах, ад нак той план не спра ца ваў, па ве да мі лі ў ад дзе ле 
ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў ГУ УС Мін гар вы кан ка ма.

З мэ тай па жы віц ца ма ё мас цю мін чан (а зла мыс ні кі бра лі 
ўсё, што трап ля ла ся пад ру ку), кры мі наль ны тан дэм па спеў 
па бы ваць у ква тэ рах За вод ска га, Ле нін ска га і Пер ша май ска-
га ра ё наў. Уся го вя до ма пра дзе вяць та кіх эпі зо даў. Да рэ чы, 

у ве рас ні 48-га до вы фі гу рант па спеў здзейс ніць кра дзеж у 
Брэс це (зда бы чай ста лі больш за 50 най мен няў за ла тых вы-
ра баў на су му звыш 5000 дэ на мі на ва ных руб лёў). А праз два 
дні ён быў за тры ма ны мін скі мі мі лі цы я не ра мі. Гэ ты зла мыс нік 
су дзі мы за кра дзя жы во сем ра зоў. За тры ма ны і яго 41-га до вы 
пры яцель, яко га ў па го ні за чу жой ма ё мас цю ні чо га не спы ня-
ла. Ён тра піў у ква тэ ру свай го та ва ры ша, з якім па зна ё міў ся ў 
ЛПП, і вы краў брэн да вы пар фум, хоць ра шу ча быў на стро е ны 
раз жыц ца не каль кі мі ты ся ча мі до ла раў. Спра ва ў тым, што на-
пя рэ дад ні гас па дар ква тэ ры, які ця пер усё яшчэ зна хо дзіц ца ў 
ЛПП, не як аб мо віў ся, што мае до ма буй ную су му гро шай. Та му 
пра фе сій ны «да муш нік» быў упэў не ны, што вар та на ве дац ца 
да пры яце ля да до му без яго ве да ма.

Са гна лі ста рое аў то з трэ цяй 
спро бы

Ста ліч ныя мі лі цы я не ры за тры ма лі сту дэн таў ад ной з мін скіх 
ВНУ, якія са гна лі ВАЗ-2103 1980 го да вы пус ку. Пры чым гэ та 
трэ цяя па лі ку ма шы на, з якой у іх атры ма ла ся гэ та зра біць.

— Поз на ўве ча ры на шы су пра цоў ні кі вяр та лі ся ў рай ад дзел, 
ка лі звяр ну лі ўва гу на аў та ма біль, які ру хаў ся па воль на з вы-

клю ча ны мі фа ра мі. Пры з'яў лен ні служ бо вай ма шы ны кі роў ца 
ВА За яшчэ больш зні зіў хут касць. Мі лі цы я не ры вяр ну лі ся да 
па да зро на га аў та ма бі ля, з яко га ў гэ ты мо мант збег лі ў роз ныя 
ба кі два ма ла дыя ча ла ве кі, — рас ка за ла прэс-афі цэр Цэнт-
раль на га РУ УС г. Мін ска Тац ця на АБОЗ НАЯ. — Ад на го з іх 
хут ка да гна лі. Пры чы на ўцё каў бы ла ві да воч ная: у ма шы не 
бы ла ўскры та па нэль, вы вер ну ты і пе ра кру ча ны па між са бой 
пра ва ды за паль ван ня.

Бы ло ўста ноў ле на, што два 18-га до выя сту дэн ты дру го га 
кур са ад ной са ста ліч ных ВНУ пас ля су мес на га рас піц ця ал ка-
го лю пай шлі гу ляць па ра ё не. Пад час шпа цы ру адзін з іх пра-
па на ваў па ка тац ца на чу жым аў то. На па чат ку хлоп цы тра пі лі 
ўнутр ад на го ВА За, ад нак за вес ці яго не змаг лі. Тое ж у іх не 
атры ма ла ся зра біць і з дру гой ма шы най. Ажыц ця ві лі за ду ма нае 
згон шчы кі толь кі з трэ цім ВА Зам.

Сту дэн там па гра жае да пя ці га доў па збаў лен ня во лі за згон 
аў та ма бі ля, за ве дзе ны кры мі наль ныя спра вы і за спро бу са-
гнаць яшчэ два. Кі роў ца на пад піт ку мо жа быць па ка ра ны яшчэ 
і за ва джэн не ў п'я ным вы гля дзе.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. 
rs@zviazda.by
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