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Ры гор Iва на вiч Грум-
Гржы май ла, над ма гiл ле 
яко га знi шчы лi ван да лы, у 
па чат ку ХIХ ста год дзя быў 
го ра да на чаль нi кам Ма гi лё-
ва. Герб на яго плi це быў 
блiз кi па сва iм вы ка нан нi да 
гер ба Ма гi лё ва. Гэ та ста ра-
даў нi ма гi лёў скi род, го нар 
Пры дняп роў ска га краю i яго 
сла ву тасць. Ры гор Iва на вiч 
быў дзе дам рус ка га ванд-
роў нi ка i да след чы ка Цянь-
Ша ня i Па мi ра Ры го ра Яфi-
ма вi ча Грум-Гржы май лы, 
iмем яко га на зва ныя хрыб-
ты i ле да вi кi на Да лё кiм Ус-
хо дзе i Па мi ры. «Сён няш нiя 
на шчад кi ро ду Грум-Гржы-
май лаў так са ма ўяў ля юць 
го нар для на шай кра i ны i Ра сii. 
Гэ та проз вi шча но сiць док-
тар фi зi ка-ма тэ ма тыч ных 
на вук На ву ко ва-да след ча-
га iн сты ту та ядзер най фi зi кi 
Мас коў ска га ўнi вер сi тэ та iмя 

М. В. Ла ма но са ва. А вось на-
шчад кам тых, хто ўкраў над-
ма гiл ле, га на рыц ца не бу дзе 
чым», — у рос па чы на пi са ла 
ў сва iм «Iн стаг ра ме» за вуч 

ма гi лёў скай шко лы № 34 

Га лi на БЯ ЛЯ Е ВА, як толь-
кi ёй ста ла вя до ма аб гэ тай 
пра па жы.

У той жа дзень на стаў нi-
ца звяр ну ла ся па да па мо гу 
ў по шу ку ў Ле нiн скi РА УС 
Ма гi лё ва, яе пад тры ма лi 
дэ пу та ты гар са ве та, чле нам 
яко га яна з'яў ля ец ца. Ра зам 

з ад на дум ца мi яна абы шла 
мо гiл кi, каб вы свет лiць, цi 
на мес цы iн шыя ста ра даў-
нiя над ма гiл лi. На жаль, яны 
не да лi чы лi ся яшчэ ад на го 
пом нi ка — не маў ля цi з кра-
са моў ным iмем Аляк сандр 
Пуш кiн.

— У мi лi цыi ад ра зу ж па-
пя рэ дзi лi, што шан цы знай-
сцi ста ра даў нiя плi ты вель-
мi ма лыя, — ка жа Га лi на 
Бя ля е ва. — Час цей за ўсё 
зла мыс нi кi ўжо абяз лi чы лi iх 
i пус цi лi на лом. Але мы спа-
дзя ва лi ся на леп шае.

Мi лi цыя ўзя ла на кант-
роль усе ме та ла пры ём нi кi 
ў го ра дзе, i праз ме сяц на-
рэш це прый шла iн фар ма-
цыя, што ней кi муж чы на 
пры нёс лом кры жа. Ста лi 
пра вя раць i вы свет лi ла ся, 
што на тых жа Ма шэ каў-
скiх мо гiл ках ад быў ся яшчэ 
адзiн кра дзеж. Гэ тым ра зам 

«ах вя рай» стаў цяж кi ме та-
лiч ны крыж ХIХ ста год дзя з 
ма гi лы Але ны Ге ра сi ма вай.

— Гэ тыя не лю дзi на о-
гул не шка ду юць нi ко га i 
нi чо га, — абу ра ец ца Га-
лi на Бя ля е ва. — Той жа 
пом нiк Аляк санд ру Пуш-
кi ну быў вель мi вя лi кi i 
глы бо ка ся дзеў у зям лi. 
I прый шло ся па па цець, каб 
вы цяг нуць яго цал кам. Што 
кi ра ва ла ты мi, хто гэ та ра-
бiў, на ват га даць не трэ ба. 
За ра бiць як ма га бо лей гро-
шай.

Што да ты чыц ца над ма-
гiл ля Грум-Гржы май лы, то 
вы ра та ваць яго не ўда ло ся. 
Пры да чы па ка зан няў адзiн 
з па да зра ва ных пры знаў ся, 
што яны з на пар нi кам раз-
драб нi лi яго i зда лi на ме-
та ла лом.

— Гэ та не па праў ны ўдар 
па на шай гiс то рыi, — пе ра-
жы вае Га лi на Бя ля е ва. — 
Та кiх пом нi каў на ма гi лёў скiх 
мо гiл ках за ста лi ся адзiн кi. Iх 
трэ ба за ха ваць для на шых 
на шчад каў. На жаль, гэ та 
вель мi цяж ка зра бiць на 
спра ве. Ёсць ро ды, што ўжо 
згас лi, i пра мых на шчад каў, 
якiя б маг лi прад' явiць аб вi-
на ва чан не, ня ма. А зна чыць, 
ня ма i ад каз нас цi. Та му на 
ся бе гэ тую ро лю па вiн на 
ўзяць дзяр жа ва.

На стаў нi ца гiс то рыi тэ-
май не кро па ля зай ма ец ца 
ка ля 10 га доў. Ра зам з вуч-
ня мi яна пра вя ла так зва ную 
iн вен та ры за цыю ма гi лёў скiх 
мо гi лак i зра бi ла шмат цi ка-
вых ад крыц цяў. Сён ня для 
яе гэ та ста ла тэ май для 
на ву ко вых да сле да ван няў. 
Га лi на Бя ля е ва ез дзiць у 
ра сiй скiя ар хi вы i пры во зiць 
ад туль унi каль ны ма тэ ры ял. 
За раз прад ме там яе вы ву-
чэн ня ста лi не толь кi мо гiл кi 
Ма гi лёў скай воб лас цi. Яна 
ўдзель нi чае ў мiж на род ных 
кан фе рэн цы ях i ро бiць са-
праўд ныя ад крыц цi.

— Ста ра даў нiя над ма гiл-
лi — гэ та ўнi каль ная кры нi ца 
но вых фак таў, якiя мо гуць 
на ват змя нiць гiс то рыю, — 
ка жа су раз моў нi ца. — 
У Ар шан скiм ра ё не ёсць 
храм, по бач з якiм зна хо-
дзяц ца ста ра даў нiя мо гiл кi. 
На ста я цель яго не ве даў, ка-
му яны на ле жа лi. Да па маг лi 
ар хiў ныя да ныя, якiя я пры-
вез ла з Санкт-Пе цяр бур га. 
З iх да па мо гай мы ад на вi лi 
iм ёны па ха ва ных там свя-
та роў.

За раз аб' ек там да сле-
да ван ня на ву ко вай ра бо-
ты Га лi ны Бя ля е вай з'яў-
ля ец ца зна ка мi тая Сын-
ка вiц кая царк ва Свя то га 
Мi ха i ла. Гэ та адзiн са ста-
ра даў нiх га тыч ных пра ва-
слаў ных хра маў Бе ла ру сi. 
I тая iн фар ма цыя, якую 
знай шла Га лi на ў ар хi вах, 

да па мо жа ўста на вiць iнi цы-
я та раў яе па бу до вы.

Да да след чы цы апош нiм 
ча сам звяр та ец ца шмат лю-
дзей з роз ных кут коў све ту. 
Ад ным з iх яна да па маг-
ла знай сцi па ха ван не на-
шчад каў ма гi лёў скiх куп цоў 
Анош каў, род якiх ва ло даў 
тым са мым двух па вяр хо вым 
аса бня ком з ман сар дай на 
ву лi цы Ле нiн скай, дзе ця-
пер раз мя шча ец ца му зей 
В. К. Бя лы нiц ка га-Бi ру лi. Ка-
жуць, што тут пры пы няў ся 

сам аў стрый скi iм пе ра тар 
Iо сiф II пад час свай го вi зi ту 
ў Ма гi лёў на су стрэ чу з ра-
сiй скай iм пе ра тры цай Ка ця-
ры най II.

— Гэ тыя лю дзi, ка лi да ве-
да лi ся пра свае ка ра нi, зу сiм 
па-iн ша му ста лi гля дзець на 
гiс то рыю, — ка жа Га лi на Бя-
ля е ва. — Гэ та ма гi ла ця пер 
пад iх ахо вай, а за ад но i тыя, 

што зна хо дзяц ца па су сед-
стве. Маг чы ма, там так са ма 
ча кае свай го ча су чы ясь цi 
гiс то рыя.

На жаль, сён ня ста ра-
даў нiя над ма гiл лi афi цый на 
не лi чац ца гiс то ры ка-куль-
тур ны мi пом нi ка мi. I па куль 
ад ны iх раз бу ра юць, iн шыя 
як мо гуць ра ту юць. Ня даў-
на на тэ ры то рыi ма гi лёў-
ска га хра ма ў го нар Бо жай 
Ма цi Усе ца ры цы з'я вi ла ся 
ста ра даў няе над ма гiл ле. 
Яго знай шоў у ле се ў Па-
шка ве на ста я цель хра ма. 
Па над пi се да ве даў ся, што 
гэ та плi та з ма гi лы жон кi 
свя тара Iо сi фаў ска га са бо-
ра, якi быў знi шча ны ў Ма гi-
лё ве ў пер шай па ло ве мi ну-
ла га ста год дзя. Свя шчэн нiк 
ка жа, што мяс цо выя вы пi-
во хi вы ка рыс тоў ва лi яго ў 
якас цi ста ла i рэ за лi на iм 
каў ба су.

Год та му ста тус гiс то-
ры ка-ме ма ры яль на га па-
ха ван ня быў на да дзе ны ў 
Ма гi лё ве ста ра даў няй част-
цы Яў рэй скiх мо гi лак. Але 
гэ та, хут чэй, вы клю чэн не, 
чым пра вi ла.

— Усё па ча ло ся з та го, 
што ка му наль нi кi на во дзi лi 
на мо гiл ках па ра дак i па-
шко дзi лi шмат каш тоў ных 
плiт, — рас каз вае стар шы-

ня яў рэй скай аб шчы ны 

Аляк сей КАП ЛАН. — Мы 
да ве да лi ся, што за кон «Аб 
па ха валь най спра ве» пра-
ду гледж вае знi шчэн не тых 
ма гiл, якiя не да гля да юц-
ца. Але на мо гiл ках зна хо-
дзяц ца пом нi кi ХVIII—XIX 

ста год дзяў. Шмат у ка го з 
па ха ва ных пад iмi на огул не 
за ста ло ся на шчад каў. Мiж 
тым ста тус тых, хто там па-
ха ва ны, вель мi вы со кi. На-
прык лад, бра ты Гра на ты, 
ства раль нi кi эн цык ла пе дыi. 
Як мож на та кiя ма гi лы знi-
шчаць? Мы звяр та лi ся ў 
шмат лi кiя ор га ны, у тым лi-
ку да па сла Iз ра i ля ў Бе ла-

ру сi. Ён пры ехаў у Ма гi лёў, 
на ве даў мо гiл кi ў пры сут нас-
цi прад стаў нi коў га рад ской 
ула ды, i пас ля гэ та га ад-
быў ся зрух. Мы ўзя лi шэф-
ства над гэ ты мi мо гiл ка мi, 
знай шлi спон са раў i за гэ тыя 
гро шы да гля да ем па ха ван нi. 
Зроб ле на ка та ла гi за цыя мо-
гi лак, i са чыць за iх на яў нас-
цю ця пер пра сцей.

Ста ноў чыя пры кла ды, ка-
лi адзi ноч ным па ха ван ням 
на да ец ца ста тус гiс та рыч най 
каш тоў нас цi, ёсць у Грод не. 
Але ў маш та бах кра i ны гэ та 
пы тан не ўсё яшчэ за ста ец-
ца ад кры тым. Кры мi наль ная 
ад каз насць для па ляў нi чых 
на пом нi кi пра ду гле джа на 
толь кi ў тым вы пад ку, ка лi 
над ма гiл лю на да дзе ны ста-
тус гiс то ры ка-куль тур най 
каш тоў нас цi або ка лi па сту-
пi ла за ява ад на шчад каў. 
Ва ўсiх ас тат нiх вы пад ках 
зла чын цам мак сi мум, што 
па гра жае, — гэ та ад мi нiст-
ра цый ная ад каз насць. У вы-
пад ку з Грум-Гржы май лам 
на сi ту а цыю паў плы ва лi 
гiс то ры кi. Спра вай зай маў-
ся не па срэд на ды рэк тар 

му зея гiс то рыi Ма гi лё ва 

Аляк сей БА ЦЮ КОЎ. З яго 
да па мо гай бы лi зной дзе ны 
на шчад кi ў Маск ве i ў Ма гi лё-
ве, якiя ўжо звяр ну лi ся з за я-
вай ра за брац ца ў гэ тай 
спра ве.

— Як вы свет лi ла ся, ста-
тус гiс то ры ка-куль тур най 
каш тоў нас цi над ма гiл ле мо-
жа атры маць толь кi ў тым 
вы пад ку, ка лi яно цэ лае. 
Плi та з ма гi лы Грум-Гржы-
май лы бы ла раз бi тая на ка-
вал кi, i яе каш тоў нас цю не 
пры зна лi. Але ёсць за ява 
ад на шчад ка, i зла чын цам 
па гра жае кры мi наль ная ад-
каз насць. Па коль кi яны ўжо 
бы лi су дзi мыя, iм мо жа па-
гра жаць чар го вае зня во лен-
не, — ска заў стар шы лей-

тэ нант мi лi цыi Ле нiн ска-

га РА УС Ма гi лё ва Мi ха iл 

КУК САЎ, якi зай ма ец ца рас-
сле да ван нем гэ тай спра вы.

У Ма гi лё ве мiж тым вы ра-
ша юць пы тан не за ха ван ня 
ста ра даў нiх пом нi каў.

— У Кры мi наль ным ко-
дэк се ёсць ар ты кул 344, якi 
да зва ляе пры цяг ваць да ад-
каз нас цi та кiх зла чын цаў, — 
ка жа Аляк сей Ба цю коў. — 
На жаль, на Ма шэ каў скiх 
мо гiл ках знi шча ны пом нi кi, 
у тым лi ку i тых лю дзей, якiя 
ўжо не ма юць на шчад каў. 
Трэ ба не як аба ра нiць i та кiя 
над ма гiл лi, на даць iм ста тус 
гiс то ры ка-куль тур най каш-
тоў нас цi. I мы бу дзем пра ца-
ваць у гэ тым кi рун ку.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Фо та з ар хi ва 

Га лi ны БЯ ЛЯ Е ВАЙ.

Не ча ка ны ра курсНе ча ка ны ра курс

ПА ЛЯ ВАН НЕ НА НАД МА ГIЛ ЛI
Апош нiм ча сам па час цi лi ся вы пад кi кра дзя жоў ста рых пом нi каў

Ма гi лёў скiя гiс то ры кi б'юць тры во гу: з па чат ку го да 

толь кi з ад ных Ма шэ каў скiх мо гi лак у Ма гi лё ве знiк лi 

дзве ста ра даў нiя плi ты i крыж. Як свед чаць спе цы-

я лiс ты, гэ та бы лi са праўд ныя тво ры ма тэ ры яль най 

куль ту ры. Ад на з плiт на ле жа ла прад стаў нi ку зна ка-

мi та га бе ла рус ка га ро ду Грум-Гржы май лаў. Пом нiк 

чы гун на га лiц ця ўпры гож ваў ро да вы герб з вы явай 

ры ца ра.

«Шан цы знай сцi 
ста ра даў нiя плi ты 
вель мi ма лыя. 
Час цей за ўсё 
зла мыс нi кi ўжо 
абяз лi чы лi iх i пус цi лi 
на лом». 

«Ста тус гiс то ры ка-
куль тур най каш тоў нас цi 
над ма гiл ле мо жа 
атры маць толь кi 
ў тым вы пад ку, 
ка лi яно цэ лае». 


