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Дзве быц цам бы роз ныя 
гіс то рыі ка хан ня з ад ноль-
ка вым тра гіч ным фі на лам. 
Яны ад бы лі ся ле там і зноў 
жа — на Го мель шчы не. 
Вось на пі са ла — «ка хан ня» 
— і вель мі за су мня ва ла ся: 
ці бы ло яно на са мрэч? Пра 
«пя шчот ныя па чуц ці» су хой 
мо вай кры мі наль ных ар ты-
ку лаў сён ня раз ва жа юць 
пра ва ахоў ні кі.

СМЯ РОТ НА ЗА КА ХА НЫ
У чэр ве ні, за два дні да атры-

ман ня дып ло ма аб за кан чэн ні 
ВНУ, не вяр ну ла ся да до му 23-
га до вая жы хар ка Рэ чы цы. Це-
ла дзяў чы ны бы ло зной дзе на ў 
ляс ным ма сі ве па блі зу ад рай-
цэнт ра.

След чы па асаб лі ва важ ных 
спра вах след ча га ўпраў лен ня 
СК РБ па Го мель скай воб лас-
ці Ган на ДЗЯТ ЛА ВА рас каз вае, 
што па да зро ным у здзяйс нен ні 
за бой ства ад ра зу ж стаў ма ла-
ды ча ла век, так са ма вы пуск нік 
Ма зыр ска га ўні вер сі тэ та, з якім 
дзяў чы на су стра ка ла ся год та му 
— але ж по тым ад да ла пе ра ва гу 
ін ша му:

— Зла чын ца — гра ма дзя нін 
Ра сіі, але ж яго ма ці жы ве ў Жло-
бін скім ра ё не. Ён — са мы ма лод-
шы з чац вя рых дзя цей. Баць ка 
пай шоў з сям'і, ка лі Н. быў яшчэ 
да школь ні кам. Хлоп чык доб ра 
ву чыў ся ў шко ле, ні ко лі не піў, на 
дыс ка тэ кі не ха дзіў, па до ме ма-
ці да па ма гаў. Ні ў чым дрэн ным 
за ўва жа ны не быў. Ва ўні вер сі-
тэ це ву чыў ся на спе цы яль нас ці 
«анг лій ская-ня мец кая мо вы». 
Да зна ём ства з Лі лі яй у яго не 
бы ло сур' ёз ных уза е ма ад но сін. 
Яны су стра ка лі ся не ка то ры час: 
Н. зды маў ква тэ ру, дзяў чы на 
пе ры я дыч на там жы ла. Праз не-
ка то ры час ёй ста ла ня ўтуль на. 
Ма ла ды ча ла век чап ляў ся па 
дро бя зях: не так па кла ла лож-
ку, не вы цер ла кроп лі ў ван не, 
туф лі не так па ста ві ла, не ад ра зу 
ад ка за ла па тэ ле фо не... Ка лі ёй 
гэ та на да ку чы ла, яна ра за рва ла 
ад но сі ны.

А ў яго гэ та бы ло пер шае ка-
хан не, і яе вель мі ха цеў яе вяр-
нуць: за кід ваў СМС-ка мі, пры хо-
дзіў з бу ке та мі кве так, пра сіў усіх 
зна ё мых іх па мі рыць, спя ваў ёй 
се рэ на ды пад бал ко нам... Але ж 
дзяў чы на яго ўпар та іг на ры ра-
ва ла. Усе сяб роў кі за гі ну лай га-
во раць: ён на пра ця гу го да «да-
стаў» Лі лію сва ім ка хан нем.

Ка лі бы лі зда дзе ны ўсе эк за-
ме ны, вы пуск ні кі раз' еха лі ся па 
да мах і па він ны бы лі вяр нуц ца 
ў Ма зыр толь кі для свя точ на га 
атры ман ня дып ло ма. І ме на ві та 
ў гэ ты час хра ніч на за ка ха ны 
вы пад ко ва пры ехаў у Рэ чы цу 
са сва ім ад на груп ні кам. Той за-
стаў ся він ша ваць ба бу лю з днём 
на ра джэн ня, а Н. поз на ве ча рам 
па пра сіў у яго ма шы ну і зноў па-
ехаў да дзяў чы ны.

Па ка зан ні, якія даў гра ма-
дзя нін пас ля прад' яў лен ня яму 
аб ві на вач ван ня, свед чаць, што 
яны з дзяў чы най на кі ра ва лі ся 
за го рад, да вёс кі Воў чая га ра. 
Спы ніў шы ся на пля цоў цы ка ля 
ле са, ён зноў пры знаў ся ў ка-
хан ні і пра сіў яе вяр нуц ца. Ад нак 
дзяў чы на ад мо ві ла ка тэ га рыч на. 
Да лей, маг чы ма, бы ло вы свят-
лен не ад но сін з да па мо гай ру-
кап рык лад ства. Ма ла ды ча ла век 
ка жа, што на ма цаў неш та вост-
рае на пад ло зе ў ма шы не і, каб 
аба ра ніц ца на нёс дзяў чы не ўдар. 
Экс перт свед чыць, што ме та ліч-
ны прад мет даў жы нёй 6 см і шы-
ры нёй 2 см тра піў пад во ка і за-
кра нуў жыц цё ва важ ныя ор га ны 
— дзяў чы на па мер ла прак тыч на 
ім гнен на. Зла чын ца вы нес це ла 
з ма шы ны, пры крыў яго су хі мі 
вет ка мі, тра вой, ліс цем і па ехаў 
у Рэ чы цу, каб вяр нуць ма шы-
ну. Сяб ру ска заў пра кан флікт з 
дзяў чы най, пра тое, што па кі нуў 
яе там, дзе па сва ры лі ся, а кроў 
у ма шы не рас тлу ма чыў бой кай, 
якая ад бы ла ся. Ужо ў Ма зы ры 

Н. ста ран на вы мыў ма шы ну і 
апра ца ваў спрэ ем. Сваё адзен-
не вы кі нуў на смет нік. На на ступ-
ны дзень па чаў тэ ле фа на ваць яе 
баць кам з пы тан нем: дзе Лі лія? 
Пра сіў, каб яму па ве да мі лі, ка лі 
зной дзец ца. Так ён тэ ле фа на ваў 
тры дні за пар, па куль дзяў чы ну 
не знай шлі су пра цоў ні кі мі лі цыі. 
У мес цы, дзе апе ра тыў ні кі пра-
чэс ва лі лес, спра ца ваў ма біль нік 
дзяў чы ны...

Экс пер ты ха рак та ры зу юць Н. 
як пе дан тыч на га, скру пу лёз на га, 
раз драж няль на га, не шмат слоў-
на га. Знеш не — без эмо цый. У 
яго вя лі кія па тра ба ван ні да па-
рад ку і чыс ці ні. Да рэ чы, гэ тыя 
свае ры сы ха рак та ру ён ста ран-
на ўтой вае, бо лі чыць іх не вель мі 
пры го жы мі.

ПА КА РАН НЕ 
ДЛЯ МА РЫ НЫ

23-га до вая га мяль чан ка так-
са ма ста ла ах вя рай та го, хто без 
яе свай го жыц ця не ўяў ляў.

У лі пе ні ў ад дзел унут ра ных 
спраў ад мі ніст ра цыі Са вец ка га 
ра ё на Го ме ля з за явай пра знік-
нен не сяст ры звяр ну ла ся жы хар-
ка аб лас но га цэнт ра. Па сло вах 
жан чы ны, ёй па тэ ле фа на ваў су-
жы цель сяст ры і рас ка заў, што 
яго ка ха ная не вяр ну ла ся да до-
му. Ма ры на, якая ве да ла тры 
за меж ныя мо вы і зай ма ла ся 
рэ пе ты тар ствам, пай шла з до му 
на ін ды ві ду аль ныя за ня ткі, але 
на зад не вяр ну ла ся. Ма біль ны яе 
быў не да ступ ны.

Стар шы след чы след ча га 
ўпраў лен ня Мак сім КА ЛЯН-
ЧУК га во рыць, што ў ко ла па да-
зро ных ад ра зу ж тра піў ма ла ды 
ча ла век, ра зам з якім дзяў чы на 
ка лісь ці на вед ва ла сек цыю па 
ка ра тэ, а по тым не пра цяг лы час 
су стра ка ла ся:

— Два ме ся цы ста сун каў да-
лі маг чы масць зра зу мець, што 
гэ та не муж чы на яе ма ры. На-
прык лад, ёй не па да ба ла ся, што 
ма ла ды ча ла век вель мі гру бы са 
сва ёй ма ці. Да рэ чы, дзяў чы на не 
ха це ла па крыў дзіць за ка ха на га 
ў яе хлоп ца і вель мі доў га рых-
та ва ла ся, каб ска заць яму пра 
раз ві тан не. C., элект ра ман цёр 
ад на го з буй ных го мель скіх прад-
пры ем стваў, не пры ем ную на ві-
ну пры няў знеш не спа кой на. Не 
па ка заў ві ду, што па крыў дзіў ся. 
По тым не ад на ра зо ва спра ба ваў 
на ла дзіць кан так ты: ча каў ка ля 
пад' ез да, пра сіў па раз маў ляць. 
Яна на гу тар ку не іш ла. Але ад-
ной чы зга дзі ла ся па га ва рыць, а ў 
вы ні ку ён па чаў яе збі ваць у пад'-
ез дзе. Та ды С. быў пры цяг ну ты 
да ад мі ніст ра цый най ад каз нас-
ці за пры чы нен не лёг кіх ця лес-
ных па шко джан няў. Дзяў чы на 
ж бы ла ўпэў не на, што ён ха цеў 
яе за біць. Ма ці Ма ры ны рас ка-
за ла, што пас ля гэ та га ён па чаў 
яе вы соч ваць: дзе яна і з кім. Ад-
ной чы дзяў чы на атры ма ла свой 
фо та зды мак, які быў зроб ле ны ў 
пе ры яд зно сін з С. — на фо та ў 
яе бы лі вы ка ла ты во чы.

На мер за бой ства ў га ла ве 
зла чын цы ўзнік у па чат ку 2013 
го да, ка лі дзяў чы на па ча ла су-
стра кац ца з ін шым хлоп цам. 
Сва я кі га во раць, што ма ла дыя 
зды ма лі ква тэ ру, а на ле та пла-
на ва лі вя сел ле. Но выя ста сун кі 
пры но сі лі Ма ры не шчас це, але 
ж пры гэ тым яе лі та раль на пра-
след ваў С. Ме на ві та та му яна 
ба я ла ся вяр тац ца да до му ад на і 
па ста ян на пра сі ла яе пра во дзіць. 
Бы лы па клон нік не толь кі пра цяг-
ваў за ёю са чыць, але і за га дзя, 
яшчэ ў кра са ві ку, вы ка паў у ле-
се яму.

Да та го ж С. пе ра ка наў паў-
дзель ні чаць у здзяйс нен ні зла-
чын ства сва іх зна ё мых — ма ла-
дую ся мей ную па ру. Па тэ ле фа на-
ва лі Ма ры не на конт рэ пе ты тар-
ства для дзі ця ці, і тая зга дзі ла ся 
на су стрэ чу. Дзве ры бу ду чай 
ах вя ры ад чы ні ла ма ла дая жан-
чы на. Яна ж на кі ну ла хуст ку на 
яе га ла ву, а С. ма ла тком на нёс 
уда ры, ад якіх дзяў чы на па мер-

ла. Це ла за гар ну лі ў коў дру, за-
шы лі, по тым за ка та лі ў ды ван. 
З ква тэ ры вы нес лі ся род бе ла га 
дня, а по тым вы вез лі ў лес у ба-
гаж ні ку лег ка во га аў та ма бі ля і 
за ка па лі ў пры га та ва най яме.

Сён ня су жэн цы ка жуць, што 
не ха це лі да па ма гаць С., але 
ён ім па гра жаў. Быц цам ба я лі-
ся за сва іх двух зу сім ма лень кіх 
дзя цей. Між тым вя до ма, што, 
акра мя за бой ства, яны ра зам 
пла на ва лі і ін шыя дзёрз кія зла-
чын ствы на тэ ры то рыі Го ме ля. 
Урэш це, ма ры лі з'е хаць з Го ме ля 
і па чаць бяз бед нае жыц цё.

Што ты чыц ца са мо га С., га-
лоў на га ар га ні за та ра і вы ка наў-
цы за бой ства, ён вы рас, мож на 
ска заць, на ву лі цы. Вы хоў ваў ся 
ад ной ма ці: баць ка даў но па мёр. 
Пры цяг ваў ся да кры мі наль най 
ад каз нас ці за кра дзеж і да ад мі-
ніст ра цый най — за па ру шэн не 
пра ві лаў да рож на га ру ху. Па да-
зра ваў ся ў здзяйс нен ні ін шых 
зла чын стваў. Усе зна ё мыя ха-
рак та ры зу юць яго ад моў на: гру-
бы, дзёрз кі, па сло ва ў кі шэ ню 
не ле зе.

— С. ка жа, што страш нае зла-
чын ства ста ла для яго вый сцем: 
«Мо жа, у мне ня ма Бо га — але 
я не шка дую аб здзейс не ным, 
мне ста ла ляг чэй», — пе ра каз-
вае сло вы за бой цы на мес нік на-
чаль ні ка ўпраў лен ня След ча га 
ка мі тэ та РБ па Го мель скай воб-
лас ці Юрый Дзям' ян чык.

РО ДАМ З ДЗЯ ЦІН СТВА
Ана лі зу ю чы па во дзі ны гэ тых 

зла дзе яў, стар шы вы клад чык 
ка фед ры фі ла со фіі, гіс то рыі, 
па лі та ло гіі Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та транс-
пар ту, псі хо лаг Тац ця на СА-
СНОЎ СКАЯ ад ра зу ж па знае ў 
абод вух за бой цах ры сы пэў на га 
ты пу ха рак та ру:

— Тут не ідзе раз мо ва пра 
псі хіч нае за хвор ван не. Звы чай-
на пры чы ны та кіх ад хі лен няў 
— вя лі кія крыў ды на ма ці і ня-
пра віль нае вы ха ван не ў ран нім 
дзя цін стве, ад сут насць баць-
кі як ста ноў ча га пры кла ду для 
пе рай ман ня і не сфар мі ра ва ныя 
ма раль ныя прын цы пы. Пры пра-
віль ным вы ха ван ні лю дзі з та кім 
ты пам ха рак та ру мо гуць стаць 
леп шы мі муж чы на мі на све це: 
на дзей ны мі, кла пат лі вы мі, пя-
шчот ны мі, вер ны мі — бу дуць 
усё жыц цё лю біць толь кі ад ну 
жан чы ну. А вось пры фруст ра-
цыі (не га тыў ным псі хіч ным ста-
не, аб умоў ле ным не маг чы мас-
цю за да валь нен ня тых ці ін шых 
за па тра ба ван няў), яны мо гуць 
стаць зла па мят ны мі, крыў длі вы-
мі і помс лі вы мі са дыс та мі. Та кія 
муж чы ны па чы на юць крыў дзіц ца 
не толь кі на ма ці, але і на ўсіх 
жан чын уво гу ле.

У та кіх лю дзей з дзя цін ства 
ёсць здоль насць да апра цоў кі 
ін фар ма цыі, у іх вель мі доб рая 
па мяць. З іх мо гуць атры мац-
ца эру ды ты, і ў той жа час яны 
мо гуць стаць мсці ўца мі. Да рэ-
чы, над звы чай ная схіль насць да 
на вя дзен ня па рад ку га во рыць 
пра на яў насць не га тыў на га псі-
хіч на га ста ну. Ча ла век па чы нае 
на во дзіць ідэа льны па ра дак ва-
кол ся бе. Гэ тай якас цю ён вель-
мі «да стае» тых, хто по бач. Пе-
дан тыч насць, як бы «га сіць» іх 
тры вож насць. А по тым не пе ра-
жы тыя, за ка муф лі ра ва ныя псі-
ха ла гіч ныя траў мы пе ра хо дзяць 
у агрэ сію... У та кіх лю дзей вя лі кі 
страх быць зня слаў ле ным, і та му 
яны аба вяз ко ва ка ра юць тых, хто 
іх згань біў.

У абод вух зла чын цаў не бы ло 
ста ноў ча га пры кла ду ў вы гля дзе 
баць кі. Маг чы ма, ма ці вы ка рыс-
тоў ва лі не тыя ме та ды вы ха ван-
ня, якія бы лі па трэб ны ме на ві та 
для гэ та га ты пу ха рак та ру. Не 
бы ло ў ма ла дых лю дзей і дак лад-
ных ма раль ных ары ен ці раў, якія 
да зва ля юць стрым лі ваць не га-
тыў ныя ры сы ха рак та ру...

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ
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Гэ та мы, Гос па дзі...Гэ та мы, Гос па дзі...  ��

НЕ ДА СТА ВАЙ СЯ Ж 
НІ КО МУ!..Сён ня ўся му све ту вя до ма, што тра-

ге дыя бе ла рус кай вёс кі Ха тынь на 
Ла гой шчы не, спа ле най ра зам са 
149 жы ха ра мі ў са ка ві ку 1943 го да, 
жор скія рас пра вы з пар ты за на мі і 
мір ны мі жы ха ра мі Мін шчы ны і Док-
шыц ка га ра ё на Ві цеб скай воб лас ці 
— спра ва рук па лі ца яў 118-га ўкра-
ін ска га ба таль ё на. А да лей шы шлях 
ка таў пра ля гаў па Гро дзен скай воб-
лас ці.

Па чат кам дзей нас ці ка ла ба ран таў на 
но вым мес цы ста ла за бой ства на чаль ні-
кам шта ба ба таль ё на Ры го рам Ва сю рам 
ні ў чым не ві на ва та га пад лет ка па проз-
ві шчы Пу дзел ка на стан цыі На ва ель ня 
Дзят лаў ска га ра ё на. У хлоп ца, які бег па 
пе ро не, браз га ла на крыў ка чай ні ка. Ва-
сю ры гэ та не спа да ба ла ся. Ён за тры маў 
пад лет ка і  стрэ ліў яму ў га ла ву з піс та-
ле та.

У лі пе ні 1943 г. ба таль ён на пра ця гу 
двух тыд няў зна хо дзіў ся ў На ва груд ку. 
Ад туль ён быў на кі ра ва ны ў На лі боц кую 
пу шчу для ўдзе лу ў кар най апе ра цыі су-
праць пар ты зан і мір ных жы ха роў пад ко-
да вай наз вай «Гер ман». 118-ы ба таль ён 
ра зам з ін шы мі гес та паў ска-па лі цэй скі мі 
фар мі ра ван ня мі на сту паў з бо ку Люб чы, 
Іўя, Ка рэ лі чаў. А з ус хо ду ру ха лі ся ін шыя 
кар ні кі, у тым лі ку з эсэ саў ска га ба таль ё-
на Аска ра Дзір ле ван ге ра — яшчэ ад на го 
ка та Бе ла ру сі. Вя лі баі з пар ты зан скі мі 
атра да мі, рас стрэль ва лі за па до зра ных у 
су вя зі з імі лю дзей, за хоп лі ва лі мо ладзь 
для ад праў кі ў Гер ма нію, ра ба ва лі і па-
лі лі вёс кі.

Ся род ін шых тра пі ла ў ру кі па лі цэй-
скіх са 118-га ба таль ё на Лю да Сеч ка, 
дзяў чы на з вёс кі Ча рэш ля На ва груд ска га 
(бы ло га Люб чан ска га) ра ё на. Су вяз ную 
пар ты зан ска га атра да імя Ка тоў ска га вы-
ра та ва ла ад рас пра вы толь кі тое, што 
ні хто пра яе дзей насць не ве даў. Ра зам 
з ін шы мі хлоп ца мі і дзяў ча та мі Лю бу на 
аў та ма шы не пры вез лі на чы гу нач ную 
стан цыю На ва ель ня і за піх ну лі ў та вар-

ны ва гон. Але да Гер ма ніі Лю да не да-
еха ла: ка ля Ба ра на ві чаў у пры цем ках яна 
выскачыла з цяг ні ка і вяр ну ла ся ў свой 
пар ты зан скі атрад.

Кар ная апе ра цыя «Гер ман» доў жы ла-
ся з 4 лі пе ня па 9 жніў ня 1943 г. Па вод ле 
ня мец кіх тра фей ных да ку мен таў, яна бы-
ла вы ні ко вай. У ста лі цу рэй ха па ве дам-
ля лі, што на тэ ры то рыі На ва груд ска га, Іў-
еў ска га, Ка рэ ліц ка га ра ё наў Гро дзен скай 
воб лас ці, Ва ло жын ска га і Стаўб цоў ска га 
ра ё наў Мін скай воб лас ці пад час апе ра-
цыі за бі лі 4280 «бан ды таў» (пар ты зан), у 
тым лі ку шэсць ка ман дзі раў і двух ка мі са-
раў, узя лі ў па лон 6654 ча ла векі, у якас ці 
ра бо чай сі лы за ха пі лі 9065 муж чын, 7801 
жан чы ну і 4178 дзя цей, рэ кві за ва лі 6766 
ка роў, 9570 аве чак, 1517 сві ней, спа лі лі 
ка ля 75 на се ле ных пунк таў.

Ад нак на спра ве гэ та вы гля да ла інакш. 
Так, пар ты за ны ўсту па лі ў бой, але та кіх 
ах вяр яны не па нес лі. Толь кі адзін кі за-
гі ну лі ці бы лі па ра не ны, у па лон ні хто не 
зда ваў ся. Пра гэ та свед чыў, у пры ват нас-
ці, Мі ха іл Лі дзе яў, бы лы ка ман дзір пар ты-
зан ска га атра да імя А. Анд рэ е ва бры га ды 
«За са вец кую Бе ла русь», які дзей ні чаў 
у зо не На лі боц кай пу шчы. Пар ты за ны, 
ка лі ста на ві ла ся ві да воч най ня роў насць 
сіл, ады хо дзі лі ў лес. А зна чыць, за пе ра-
да дзе най у Бер лін ста тыс ты кай за бі тых і 
ўзя тых у па лон ста я лі пе ра важ на жыц ці і 
па ку ты мір ных жы ха роў, якія да па ма га лі 
пар ты за нам.

У Лу чын скім ба ры На лі боц кай пу шчы, 
ка ля вёс кі Ка мен ная Сла ба да знай шлі 
са бе схо ві шча не каль кі яў рэй скіх сем' яў 
з Іўя і су сед ніх вё сак: Бакш ты, Ла дзу-
ны і ін шых. Жан чы ны, дзе ці, ста рыя — з 
паў сот ні ча ла век (дак лад ная коль касць 
не вя до мая) жы лі ў трох вя ліз ных зям лян-
ках. Гэ та быў іх апош ні зям ны пры ста нак: 
кар ні кі са 118-га ба таль ё на за кі да лі зям-
лян кі з людзь мі гра на та мі. Жах лі выя сля-
ды та го зла дзей ства ўба чы лі гро дзен скія 
след чыя (аў тар гэ та га ар ты ку ла — адзін 
з іх), якія праз чвэрць ста год дзя пас ля 
вай ны вы ву ча лі «ба я вы» шлях гэ та га ба-

таль ё на па бе ла рус кай зям лі.
Адзін з бы лых па лі ца яў, удзель нік 

рас пра вы, на до пы це па ве даў аў та ру гэ-
тых рад коў, што ў ле се яны за тры ма лі 
пры го жую дзяў чы ну га доў ва сям нац ца ці-
дзе вят нац ца ці. Яна, бяз зброй ная, бы ла ў 
да зо ры ка ля тых зям ля нак, дзе ха ва лі ся 
яў рэй скія сем'і. Па ве да мі лі ў штаб ба-
таль ё на. Хут ка сю ды пры ска каў на ка ні 
сам на чаль нік шта ба Ва сю ра, па чаў до-
пыт. За ін фар ма цыю пра пар ты зан абя-
цаў за ха ваць дзяў чы не жыц цё. Па лон ная 
не ска за ла ні чо га, тры ма ла ся з го на рам. 
Тут жа яе і рас стра ля лі...

У жніў ні-ве рас ні 1943 г. 118-ы ба таль-
ён удзель ні чаў у кар най апе ра цыі пад 
ко да вай наз вай «Ванд сберг» у Лі пі чан-
скай пу шчы, на тэ ры то рыі Сло нім ска га, 
Дзят лаў ска га і Мас тоў ска га ра ё наў. По-
тым штаб ба таль ё на ра зам з яго шэ фам, 
нем цам Кёр не рам і здрад ні кам Ва сю рам, 
раз мяс ціў ся ў Сло ні ме, а ро ты дыс ла-
цы ра ва лі ся ў ра ё не вё сак Аль бер цін і 
Дзе раў ная. Кёр нер тры маў спра ва зда чу 
аб вы ні ках кар най апе ра цыі ў Лі пі чан-
скай пу шчы пе рад вы со кім на чаль ствам 
— гаў ляй та рам Ку бэ і ге не рал-ма ё рам 
па лі цыі фон Гот бер гам. Та ды ба таль ё ну 
пры сво і лі ін шы ну мар (63 за мест 118) і 
змя ні лі фор му адзен ня — з ры жых лат вій-
скіх да ва ен ных мун дзі раў на зя лё ны ня-
мец кі мун дзір з ка рыч не вым каў ня ром.

1 каст рыч ні ка 1943 г. ба таль ён пе ра вя-
лі ў Лід скі ра ён. Штаб зна хо дзіў ся ў Лі дзе, 
ку ды Ва сю ра пе ра вёз і сваю сям'ю. Тут у 
яго на ра дзі ла ся дач ка. Каб ад свят ка ваць 
гэ тую па дзею, аб ра ба ва лі на ва коль ныя 
вёс кі. Ада бра ныя ў лю дзей пра дук ты 
хар ча ван ня, свойскую жы вё лу, са ма гон 
да ста ві лі ў Лі ду на не каль кіх па воз ках. 
Па куль рых та ва лі ся да за стол ля, но ва-
спе ча ны баць ка — вель мі лю ты ча ла век, 
на ват да сва іх — за ўва жыў ад кар ка ва ны і 
ўжо ня поў ны бу таль. Да спі ны ві на ва та га 
ў гэ тым пры вя за лі мя шок з віль гот ным 
пяс ком ва гой ка ля пя ці пу доў, і той цэ лы 
дзень поў заў з ім па пля цы ка ля шта ба. 
Гэ ты факт ус плыў пад час след ства і быў 

агу ча ны ў 1986 г. на су дзе над Ва сю рам 
у Мін ску.

У пер шай па ло ве лі пе ня 1944 г. 63-і 
ба таль ён зна хо дзіў ся ў Грод не, по тым 
ра зам з ад сту па ю чай гіт ле раў скай ар мі яй 
пры быў у поль скі го рад Лом жу. Са сва ёй 
сям' ёй — жон кай і тры ма дзець мі, на ро-
джа ны мі пад час вай ны, — ад сту паў на 
за хад і Ва сю ра. На не каль кіх фур ман ках 
вез лі на ра ба ва ную ім у бе ла рус кіх ся лян 
ма ё масць — га лоў ным чы нам, дроб ную 
свойскую жы вё лу.

...Ле там 1944 г. у фран цуз скім го ра дзе 
Страс бур гу гіт ле раў цы сфар мі ра ва лі з 
па лі цэй скіх 62-га і 63-га ба таль ё наў, якія 
ад сту пі лі з тэ ры то рыі Укра і ны і Бе ла ру-
сі, бры га ду імя Зін ге ля. Яе раз мяс ці лі ў 
ва ен ным га рад ку Валь да гон па блі зу го-
ра да Без ан сон. Там па лі цэй скія вя лі баі 
з фран цуз скі мі пар ты за на мі і на род ны мі 
апа лчэн ца мі ар міі Шар ля дэ Го ля. Част ка 
па лі цэй скіх з лі ку ра да вых на пя рэ дад ні 
ка пі ту ля цыі Гер ма ніі да лу чы ла ся да фран-
цуз ска га Ру ху су пра ціў лен ня. Боль шасць 
жа пра цяг ва ла слу жыць гіт ле раў ска му 
рэй ху да за кан чэн ня ва ен ных дзе ян няў, 
а по тым уся ляк на ма га ла ся ўхі ліц ца ад 
рэ па тры я цыі на Ра дзі му. Тыя, ка му гэ та 
ўда ло ся, рас се я лі ся па ўсім све це. Адзін 
з іх, 91-га до вы Ула дзі мір Кат рук, сён ня 
жы ве ў Ка на дзе. Яго вы лі чыў ле тась 
цэнтр Сі мо на Ві зен та ля, які зай ма ец ца 
вы шу кам жы вых на цысц кіх зла чын цаў. 
Пра ва аба рон цы гэ та га цэнт ра за клі ка-
юць ка над скія ўла ды эк стра дзі ра ваць 
Кат ру ка ў Еў ро пу, каб ён прад стаў пе-
рад су дом.

Яў ген ДА ЛІ ДО ВІЧ,
удзель нік Вя лі кай Ай чын най 

вай ны, бы лы стар шы след чы-
кры мі на ліст па асаб лі ва важ ных 

спра вах упраў лен ня КДБ 
па Гро дзен скай воб лас ці,

Свят ла на МА РО ЗА ВА,
док тар гіс та рыч ных на вук, 

пра фе сар ГрДУ імя Ян кі Ку па лы

�

КРЫ ВА ВЫ СЛЕД 
ХА ТЫН СКІХ КА ТАЎ

Ме на ві та з пы тан ня пра наз-
ву на гэ тай шыль дзе па ча ла ся 
на ша раз мо ва з ар га ні за та рам 
і ня змен ным ды рэк та рам му-
зея, кан ды да там гіс та рыч-
ных на вук, да цэн там Сяр ге ем 
МЫ ША ПУ ДАМ.

— У ін жы нер най ВНУ ёсць 
му зей по лі тэх ніч ны, у мас тац-
кай — му зей скульп ту ры і жы-
ва пі су, ча му ва Уні вер сі тэ це 
фі зіч най куль ту ры ўзнік ла, на 
пер шы по гляд, зу сім не про-
філь ная гіс то ры ка-эт на гра-
фіч ная экс па зі цыя?

— Яна па ча ла ства-
рац ца га доў двац цаць 
та му, — рас каз вае Сяр-
гей Мы ша пуд, — але і ў 
той час не бы ло за дум кі 
ства рыць му зей, ад па-
вед ны пра фе сій на му 
на прам ку сту дэн таў. 
Без умоў на, боль шасць 
на шых сту дэн таў — вы-
дат ныя спарт сме ны, 
але ся род іх шмат заў-
зя тых ама та раў му зы кі 
і спе ваў, жы ва пі су і дэ-
ка ра тыў на га мас тац-
тва, тэх ні кі і элект ро ні кі. 
Ад куль бы яны ні пры-
еха лі ву чыц ца ў ста лі цу 
— ус па мі ны пра род ны 
кут заўж ды за ста нуц ца 
для іх са мы мі да ра гі мі. 
Па мя та е це ле ген ду пра 
во ла та, які пад трым лі ваў 
сваю моц, ка лі кра наў ся 
род най зям лі? Су вязь з 
ма лой ра дзі май па він на 
за ста вац ца.

— А якія экс па на ты 
ста но вяц ца «су вяз ны мі» 
па між сту дэн там і яго 
род ны мі мяс ці на мі?

— Гэ ты вы бар ро біць са ма 
мо ладзь. Асаб лі васць му зея ў 
тым, што фон ды фар мі ру юц ца 
з рэ чаў, якія пры но сяць сту дэн-
ты. У на шых за лах вы стаў ле ны 
прад ме ты по бы ту вяс коў цаў і 
га ра джан мі ну лых ча соў, тэх-
ніч ныя пры ла ды, узо ры пе ры я-
дыч ных вы дан няў, фраг мен ты 
аму ні цыі вай скоў цаў, ар хеа ла-
гіч ныя зна ход кі, вы ра бы так-
сі дэр міс таў (рэд кая ка лек цыя 
га лоў на сель ні каў бе ла рус кіх 
рэк і азё раў). Сён ня му зей мае 

амаль 1400 экс па на таў — гэ та 
не толь кі рэ чы, але і філь мы, 
здым кі, гу ка за пі сы. Ка ра цей 
ка жу чы, кож ны до рыць му зею 
тое, што на гад вае яму са мо му 
пра сён няш ні дзень ці мі ну лае 
яго ра дзі мы.

Ёсць ся род экс па на таў рэ-
чы, якія да но сяць звест кі пра 
лёс на шых зем ля коў у мі ну лыя 
ча сы. Так, сту дэн ты з Брэсц кай 
воб лас ці па да ры лі му зею част-
ку ма ляў ні ча вы шы та га ста ро-
га руч ні ка. Дру гая яго част ка ў 
га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны 
вы ра та ва ла не каль кіх вяс коў-
цаў ад зго ну ў Гер ма нію: ня мец кі 
сал дат зга дзіў ся вы зва ліць лю-
дзей у аб мен на пры го жы руч нік. 
Шмат дзе ся ці год дзяў пра ля жа ла 
ў куф ры гэ та ся мей ная рэ лік вія, 
ця пер яна на га на ро вым мес цы 
ў му зеі ра зам з апі сан нем па дзеі 
ся мі дзе ся ці га до вай даў ні ны.

Не менш ці ка выя ін шыя част-
кі экс па зі цыі. Ёсць тут збор ба-

га слоў скай лі та ра ту ры, 
якая вы да ец ца для пра-
ва слаў ных, ка то лі каў, іў-
дзе яў. На ват Еван гел ле 
на цы ган скай мо ве ёсць 
у гэ тай рэд кай ка лек цыі. 
Му зей ны раз дзел, пры-
све ча ны роз ным кан фе-
сі ям, да паў ня юць рэ чы, 
пе ра да дзе ныя за меж ны-
мі сту дэн та мі. По бач з Ка-
ра нам на араб скай і рус-
кай мо вах мож на ба чыць 
Псал тыр на італь ян скай. 
По бач з егі пец кім па пі ру-
сам — кам плект поль скіх 
ка ляд ных паш то вак.

— Наш му зей ад чы не ны не 
толь кі для эк скур сій, — пра-
цяг вае Сяр гей Мы ша пуд, — 
тут пра хо дзяць се мі нар скія 
за ня ткі па куль ту ра ло гіі, сю-
ды звяр та юц ца сту дэн ты, якія 
пра цу юць над рэ фе ра та мі, 
пры све ча ны мі куль ту ры і по-
бы ту бе ла рус ка га на ро да. Мы 
не толь кі збі ра ем і за хоў ва ем, 
але да сле ду ем і па пу ля ры зу ем 
эт на гра фіч ную спад чы ну, пра-
во дзім дыс пу ты і кан фе рэн-
цыі па вы ву чэн ні хрыс ці ян скіх 
каш тоў нас цяў. Му зей на шай 
ка фед ры не толь кі спры яе 
пра цэ су фар мі ра ван ня на цы-
я наль най са ма свя до мас ці мо-
ла дзі, але і па шы рае яе ве ды 
пра ін шыя на ро ды, іх мас тац-
тва і по быт.

Як у кож ным му зеі, ёсць тут 
свая Кні га вод гу каў. За пі сы ў 
ёй зроб ле ны ў роз ныя га ды, 
на роз ных мо вах све ту. Свае 
сло вы па дзя кі ства раль ні кам 
экс па зі цыі па кі ну лі бе ла рус кія 
і за меж ныя сту дэн ты, на ву коў-
цы, па лі ты кі, дзея чы мас тац-
тва. У знак уза ем най па ва гі 
да гас цей, кні гу за хоў ва юць у 
шы коў ным ін крус та ва ным фут-
ля ры, вар тым за няць мес ца ў 
ка лек цыі вы ра баў на род ных 
май строў.

Да рэ чы, ста рон кі Кні гі вод-
гу каў так са ма з'яў ля юц ца 
экс па на там му зея гіс то рыі і 
эт на гра фіі, бо на іх за свед ча-
на па ва га да на шай агуль най 
спад чы ны.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.
Фо та аў та ра.

Гэ тыя экс па на ты асаб лі ва ці ка выя для кань ка беж цаў. 
На драў ля ных кань ках дзят ва ка та ла ся ў да лё кія ча сы, а на жа лез ных 

«сня гур ках» — у мі ну лым ста год дзі.

АСІЛ КІ МОЦ БЯ РУЦЬ АСІЛ КІ МОЦ БЯ РУЦЬ 
АД РОД НАЕ ЗЯМ ЛІАД РОД НАЕ ЗЯМ ЛІ

Гіс то ры ка-эт на гра фіч на му му зею ка фед ры 
фі ла со фіі і гіс то рыі Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та фі зіч най куль ту ры — 20 га доў

Сту дэн ты БДУ 
вы стаў ля юць сва iм 

вы клад чы кам ад зна кi
Бе ла рус кi дзяр жаў ны ўнi-
вер сi тэт з'яў ля ец ца ўдзель-
нi кам не каль кiх мiж на род-
ных рэй тын гаў ВНУ. Ця-
пер дзей насць БДУ бу дзе 
ацэнь вац ца так са ма i па 
кры тэ ры ях мiж на род на га 
рэй тын гу U-Multirank.

Но вая сiс тэ ма ран жы ра ван ня 
вы шэй шых на ву чаль ных уста-
ноў бы ла пры ня та Еў ра пей скiм 
са юзам 30 сту дзе ня 2013 го да 
ў Дуб лi не. Боль шасць дзей ных 
су свет ных рэй тын гаў га лоў нае 
зна чэн не на да юць на ву ко ва-да-
след чай ра бо це ўнi вер сi тэ таў, не 
ўлiч ва ю чы iх шмат про фiль нас цi. 
Рэй тынг U-Multirank аба пi ра ец ца 
на пяць кры тэ ры яў: вы кла дан не i 
па спя хо васць, да сле да ван нi, аб-
мен во пы там, мiж на род ная ары-
ен та цыя i рэ гi я наль нае зна чэн не 
ВНУ. Пры гэ тым кож ны год пла-
ну ец ца ацэнь ваць роз ныя про фi лi 
пад рых тоў кi сту дэн таў, якiя бу дуць 
вы зна чац ца арг ка мi тэ там. У 2013 
го дзе вы лу ча ны ча ты ры про фi лi: 
Business (эка но мi ка прад пры ем-
ства, кi ра ван не, ме недж мент); 
Electrical engineering (iн жы нер ныя 
спе цы яль нас цi: элект ра тэх нi ка, 
элект ро нi ка, iн фар ма цый ныя тэх-
на ло гii); Mechanical engineering (iн-
жы нер ныя спе цы яль нас цi: ма шы-
на бу да ван не, пры бо ра бу да ван не, 
ме ха нi ка) i Physics (фi зi ка).

Леп шы ўнi вер сi тэт бу дзе вы-
зна чац ца на пад ста ве ста тыс-
тыч ных звес так, якiя па да юц ца 
ВНУ, i па вы нi ках апы тан ня яго 
сту дэн таў. У БДУ ацэн кi сва ёй 
«аль ма-ма тар» ужо па ча лi вы-
стаў ляць сту дэн ты фi зiч на га 
фа куль тэ та, фа куль тэ та ра дыё-
фi зi кi i кам п'ю тар ных тэх на ло гiй, 
ме ха нi ка-ма тэ ма тыч на га, эка на-
мiч на га фа куль тэ таў, фа куль тэ та 
мiж на род ных ад но сiн, а так са ма 
Iн сты ту та бiз не су i ме недж мен ту 
тэх на ло гiй i Дзяр жаў на га iн сты-
ту та кi ра ван ня i са цы яль ных тэх-
на ло гiй. Ме на вi та на гэ тых фа-
куль тэ тах сту дэн ты на ву ча юц ца 
па про фi лях, якiя ацэнь ва юц ца ў 
но вым мiж на род ным рэй тын гу 
сё ле та.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

І АБА ВЯЗ КО ВА — 
НА ТХНЕН НЯ!

Ад імя кі раў ні-
коў сель гас прад-

п р ы  е м  с т в аў 
Б р э с т  ч ы  н ы 
він шую на мес-
ні ка стар шы ні 

аб лас но га ад-
дзя лен ня Са ю за пісь мен ні каў 
Бе ла ру сі Кра сеў скую Лю боў 
Мі ка ла еў ну з юбі ле ем. Уча-
раш няя твор чая ве ча ры на, 
што ад бы ла ся ў го ра дзе над 
Бу гам, яшчэ раз за свед чы ла 
бяс спрэч ны та лент ра сій скай 
па эт кі на бе рас цей скай зям-
лі. Ад шчы ра га сэр ца жа да ем 
Вам, ша ноў ная Лю боў Мі ка-
ла еў на, но вых твор чых уз лё-
таў, важ кіх вы ні каў у спра ве 
яд нан ня брац кіх бе ла рус ка га 
і ра сій ска га на ро даў, на тхнен-
ня і аса біс та га шчас ця.

З па ва гай,
Мі ха іл Мі ка ла е віч 

Страп ко, стар шы ня 
Брэсц ка га аб лас но га 

аг ра прам са ю за.
УНП 200193308

Ка ля 70 пра цэн таў пра ва па ру шэн няў, звя за-
ных з дзі ця чай пар наг ра фі яй, здзяйс ня ец ца 
з вы ка ры стан нем маг чы мас цяў «гла баль най 
па ву ці ны». Зла чын цы зды ма юць не пры стой-
нае ві дэа з удзе лам дзя цей і вы клад ва юць яго 
ў ін тэр нэт, а так са ма шу ка юць з да па мо гай 
са цы яль ных се так но вых ах вяр.

— Сё ле та за 9 ме ся цаў бы лі вы яў ле ны 103 ах вя-
ры пе да фі лаў. 75 дзя цей з гэ тай коль кас ці — ма ла-
лет нія. У здзяйс нен ні зла чын стваў па да зра ец ца 53 
ча ла ве кі, — па ве да міў на мес нік на чаль ні ка ўпраў-
лен ня па нар ка кант ро лі і су праць дзе ян ні ганд лю 
людзь мі кры мі наль най мі лі цыі Мі ніс тэр ства ўнут ра-
ных спраў Сяр гей Коў тун.

У су вя зі з та кой сі ту а цы яй пра ва ахоў ны мі ор га на мі 
па ста ян на вя дзец ца ма ні то рынг дзі ця чых да моў-ін-
тэр на таў і на ву чаль ных уста ноў. На жаль, вя до мы 
вы пад кі гвал тоў ных дзе ян няў у да чы нен ні да дзя цей, 
якія здзяйс ня лі ся на стаў ні ка мі і вы ха ва це ля мі.

Не паў на лет нія, што жы вуць у сем' ях, так са ма ма юць 
ры зы ку ака зац ца па цяр пе лы мі ад сек су аль ных зла чын-
стваў. Пры чым не заўж ды ў та кую сі ту а цыю трап ля юць 
ма лыя з са цы яль на не ста біль ных сем' яў. Па сло вах 
Сяр гея Коў ту на, пэў ная част ка не паў на лет ніх, што ста-

лі ах вя ра мі ама та раў дзі ця чай пар наг ра фіі, са праў ды 
па хо дзяць з ня доб ра на дзей ных сем' яў. Але ня рэд кія і 
вы пад кі, ка лі па цяр пе лыя вы хоў ва юц ца ў сем' ях, дзе 
ат мас фе ра з'яў ля ец ца аб са лют на нар маль най.

Нель га ад на знач на апі саць і «ся рэд не ста тыс тыч-
на га» зла чын цу. Ся род іх ёсць як асо бы, што вя дуць 
аса цы яль ны воб раз жыц ця, так і знеш не пры стой-
ныя, за бяс пе ча ныя лю дзі.

Як рас ка заў Сяр гей Коў тун, у Бе ла ру сі па ста ян на 
ўдас ка наль ва ец ца за ка на даў ства ў га лі не аба ро ны 
дзя цей ад гвал ту сек су аль на га ха рак та ру. Так, у 2008 
го дзе ў Кры мі наль ны ко дэкс быў уве дзе ны ар ты кул, 
які пра ду гледж вае ад каз насць за дзі ця чую пар на -
г ра фію з па ка ран нем да 13 га доў па збаў лен ня во лі 
з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці (за мест ча ты рох га доў, як 
гэ та бы ло ра ней). Мак сі маль ны тэр мін па ка ран ня 
ўжо атры ма лі не каль кі зла чын цаў. Сё ле та, з улі кам 
тэн дэн цый раз віц ця зла чын нас ці та ко га ты пу, су пра-
цоў ні ка мі пра ва ахоў ных ор га наў бы ла ўне се на пра-
па но ва аб па вы шэн ні кры мі наль най ад каз нас ці да 10 
га доў па збаў лен ня во лі (за мест 5 га доў) за сек су аль-
ны кан такт з асо бай, што не да сяг ну ла 16 га доў.

Тац ця на ГАЙС

�

Стоп — гвал ту!Стоп — гвал ту!  ��

НЕ ДЗІ ЦЯ ЧЫ «РА КУРС» З СЕ ЦІ ВА

За акном ар хі тэк тур ны пей заж су час най ста ліч най 
за бу до вы, а па гэ ты бок — ін тэр' ер вяс ко вай ха ты: 
па лі цы з руч ні ка мі, шы ро кі стол, чыс та габ ля ва ныя 
драў ля ныя ла вы. Мы з ва мі зна хо дзім ся ў аў ды то-
рыі Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та фі зіч най 
куль ту ры, ува ход у якую ўпры го жа ны шыль дай з 
вы ра за ны мі на дрэ ве сло ва мі: «Гіс то ры ка-эт на гра-
фіч ны му зей».

За сна валь нік і ня змен ны ды рэк тар му зея Сяр гей Мы ша пуд 
са сту дэн та мі Анд рэ ем Шыш ко і Ге ор гі ем БА РЫ СЕН КАМ.

Асо бае мес ца ў ка лек цыі кніг зай ма юць вы дан ні для вер ні каў 
прад стаў ле ных у Бе ла ру сі кан фе сій.

Сту дэнт ка Да р'я Ні чы па рук: не ка то рыя прад ме ты адзен ня 
за меж най ка лек цыі мож на на ват пры ме раць!


