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Вось і ня даў на, у ве рас ні, уда ло-
ся ўзняць рэшт кі яшчэ ад на го са-
ма лё та і да ве дац ца аб яго экі па жы. 
Гэ ты са ма лёт, са вец кі даль ні бам-
бар дзі роў шчык ДБ-3Ф, удзель ні кі 
гіс то ры ка-па тры я тыч на-тэх ніч на га 
атра да «Авія по шук-Брэст» шу ка лі 
доў гія во сем га доў. У іх бы ла ін-
фар ма цыя, што ў пой ме ра кі Грыў-
ды ў 1941 го дзе ўпаў са ма лёт. Эн-
ту зі яс там по шу ку гіс то рыю гі белі 
ма шы ны рас ка заў жы хар вёс кі 
Пле ха ва Аляк сандр Брыль. Праў-
да, Аляк санд ру Анд рэ е ві чу та ды 
бы ло ўся го ча ты ры га ды. Але ад 
баць кі ён ве даў, што са ма лёт па-
даў, пра ля та ю чы лі та раль на над 
ха тай. Яшчэ баць ка ўспа мі наў, 
што, па вод ле яго на зі ран няў, лёт-

чы кі спра ба ва лі да па маг чы аг нём 
бай цам ней ка га пад раз дзя лен ня, 
каб тыя маг лі вый сці з акру жэн ня, 
але ма шы на бы ла збі тая.

Ад на го з тых лёт чы каў вяс-
коў цы знай шлі і ад ра зу па ха ва лі. 
А вось рэшт кі ма шы ны яшчэ тыр-
чэ лі з ба ло та і ў 50-х, і ў 60-х га дах. 
Ме на ві та 83-га до вы Аляк сандр 
Брыль урэш це стаў пра вад ні ком 
атра да на ця пе раш нім эта пе по шу-
каў. Вар та ска заць, што за во сем 
га доў ра ён по шу каў зву зіў ся. Бай-
цы атра да пра ве ры лі мяс цо васць 
ме та ла дэ тэк та ра мі. І да па чат ку 
ве рас ня ўжо амаль дак лад на ве-
да лі мес ца зна хо джан ня бам бар-
дзі роў шчы ка. Вя до ма, без тэх ні кі 
пад няць з зям лі тое, што за ста ло ся 

ад ма шы ны, бы ло б не маг чы ма. 
Та му па да па мо гу звяр ну лі ся ў Іва-
цэ віц кае прад пры ем ства ме лі я ра-
цый ных сіс тэм. Ма гут ны гу се ніч ны 
эк ска ва тар пад няў фраг мен ты са-
ма лё та. Уда ло ся да стаць з зям лі 
ру ха ві кі з ну ма ра мі, па якіх ака за-
ла ся не скла да на вы свет ліць ну мар 
час ці са ма лё та і чле наў экі па жа.

Кі раў нік атра да «Авія по шук-
Брэст» Ула дзі мір Бух та звя заў-
ся з ра сій скі мі ка ле га мі з атра да 
«Вы мпел». Лі та раль на за не каль-
кі хві лін з да па мо гай Цэнт раль-
нага ар хі ва Мі ніс тэр ства аба ро ны 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі яны да ве-
да лі ся, што зной дзе ны двух ма-
тор ны са ма лёт быў пры пі са ны 
да 212-га даль ня га бам бар дзі ро-
вач на га авія цый на га пал ка. Яго 
экі паж не вяр нуў ся з вы ка нан-
ня ба я во га за дан ня 24 чэр ве ня 
1941 го да.

На трэ ці дзень вай ны тут, пад 
Іва цэ ві ча мі, за гі ну лі ка ман дзір 
звя на Іван Даў га лен ка, штур-
ман — стар шы лей тэ нант Ва сіль 
Са вян коў, стра лок-ра дыст сяр жант 
Свя та слаў Сі нель ні каў. Даў га лен ка 
лі чыц ца па ха ва ным у брац кай ма-
гі ле на стан цыі Да ма на ва, гэ та яго 
це ла знай шлі і па ха ва лі мяс цо выя 
жы ха ры. Двое ж ас тат ніх чле наў 
экі па жа па да ку мен тах пра хо дзяць 
як знік лыя без вес так. Вель мі вы-
со кая ве ра год насць, што іх кос ныя 
астан кі по шу ка ві кі знай шлі ся род 
аб лом каў са ма лё та. Да лей шую ра-
бо ту, як і па тра буе за ка на даў ства, 
зро бяць спе цы я ліс ты 52-га спе цыя-
лі за ва на га по шу ка ва га ба таль ё на 
Мі ніс тэр ства аба ро ны Бе ла ру сі.

...У ар хі вах знай шлі ся здым кі 
чле наў экі па жу. Яны, та кія мала-

дыя і пры го жыя, не па спе лі павая-
ваць і за гі ну лі. Аж да гэ тай па ры 
яны лі чы лі ся ты мі, хто не вяр нуў ся 
з ба я во га за дан ня. У вай ну і ад ра-
зу пас ля яе гэ та бы ло як кляй мо, 
бо та кія лю дзі заў сё ды бы лі пад 
па да зрэн нем. «А вось ця пер праз 
79 га доў мы вяр ну лі ім, іх на шчад-
кам доб рае імя. Ця пер іх праў нукі 
мо гуць з го на рам ска заць, што 
пра дзед ге ра іч на за гі нуў у ба ях за 
Ра дзі му», — га во рыць Ула дзі мір 
Бух та. Ула дзі мір мае на мер ства-
рыць му зей уз ня тых са ма лё таў. 
Фраг мен ты тэх ні кі за хоў ва юц ца ў 
ме ма ры яль ным комп лек се «Брэсц-
кая крэ пасць-ге рой».

Гіс то ры ка-па тры я тыч на-тэх ніч-
ны атрад «Авія по шук-Брэст» за 
га ды іс на ван ня ўста на віў мес цы 
па дзен ня дзя сят каў са ма лё таў, 
вяр нуў з не быц ця ім ёны больш 

чым 20 лёт чы каў, якія бы лі ў спі-
сах тых, хто пра паў без вес так. 
Вось толь кі ле тась у Це ля ха нах 
Іва цэ віц ка га ра ё на 22 чэр ве ня з 
вай ско вай па ша най пе ра па ха ва лі 
астан кі страл ка-ра дзіс та Іл-4 Кар-
па Ваў ка, ура джэн ца Пал таў скай 
воб лас ці. Яго знай шоў на зва ны 
атрад. А лі та раль на праз два ме-
ся цы тут жа ха ва лі яшчэ ад на го 
зной дзе на га атра дам лёт чы ка Го-
лі ка ва з Пад мас коўя. Гэ та ста ла 
вы ні кам яшчэ ад ной па спя хо вай 
по шу ка вай апе ра цыі, та ды зноў 
з ба ло та ўзня лі са ма лёт. Ця пер 
вось — гэ ты бам бар дзі роў шчык. 
По шу кі пра цяг ва юц ца. Як вя до-
ма, вай на не лі чыц ца скон ча най, 
па куль не бу дзе па ха ва ны апош ні 
сал дат. Мно гія з іх яшчэ ча ка юць 
вяр тан ня сва іх доб рых ім ёнаў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

НА ТРЭ ЦІ ДЗЕНЬ ВАЙ НЫ
З ба ло та пад Іва цэ ві ча мі ўзня лі рэшт кі бам бар дзі роў шчы ка і астан кі лёт чы каў

Па мяцьПа мяць

У ба ло ціс тай мяс цо вас ці на поўд ні Іва цэ віц ка га ра ё на, 

што на Брэст чы не, за апош няе дзе ся ці год дзе не раз 

зна хо дзі лі рэшт кі са ма лё таў, збі тых у ба ях Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. Амаль кож ны раз ак ты віс там по шу ку да па ма га лі 

свед чан ні мяс цо вых ста ра жы лаў. Не ка то рыя з дзя цін ства 

па мя та лі жах лі выя пад ра бяз нас ці, ін шым мес ца па дзен ня 

па каз ва лі баць кі. Тут іш лі жорст кія баі, асаб лі ва ў пер шыя 

дні вай ны. Шмат са вец кіх лёт чы каў за ста лі ся ў віль гот най 

па шчы ба ло та.

«Ка ла са ві ны-2020»«Ка ла са ві ны-2020»

Но выя 
да сле да ван ні 
лі та ра тур най 

па мя ці
2-3 каст рыч ні ка 2020 го да ў 

Дзяр жаў ным лі та ра тур на-ме-

ма ры яль ным му зеі Яку ба Ко-

ла са прой дзе XXXІV на ву ко-

ва-прак тыч ная кан фе рэн цыя 

«Ка ла са ві ны-2020».

Уні каль ны, шы ро ка маш таб ны 
пра ект з ба га тай гіс то ры яй, ня гле-
дзя чы ні на якія эпі дэ мі я ла гіч ныя 
пе ра шко ды, із ноў збі рае сяб роў 
Ко ла саў ска га му зея, ко ла саз наў-
цаў, ка лег-му зей шчы каў і ар хі віс-
таў, спе цы я ліс таў у га лі не гіс то рыі 
бе ла рус кай лі та ра ту ры. Спяр ша — 
2 каст рыч ні ка — у му зеі ў Мін ску па 
ву лі цы Ака дэ міч най, 5 прой дзе лі-
та ра ту раз наў чая сек цыя «Коласа-
з наў ства ў XXІ ста год дзі: вы ні кі і 
перс пек ты вы». Так са ма 2 каст-
рыч ні ка ад бу дзец ца па ся джэн не 
гіс то ры ка-края знаў чай сек цыі «За-
ха ван не, му зе е фі ка цыя і ўстой лі-
вае раз віц цё пом ні каў драў ля на га 
дой лід ства», але ўжо ў Ін сты ту це 
гіс то рыі На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Бе ла ру сі — па ву лі цы Ака-
дэ міч най, 1.

А 3 каст рыч ні ка для вы ступ-
лен няў, дыс ку сій і пра вя дзен ня 
круг ла га ста ла ўдзель ні кі збя руц-
ца ў фі лі яле «Мі ка ла еў шчы на» 
Дзяр жаў на га лі та ра тур на-ме ма-
ры яль на га му зея Яку ба Ко ла са ў 
Стоўб цах па ву лі цы Сян ке ві ча, 6. 
У пра гра ме «Ка ла са він-2020» і эк-
скур сія на аб'ек тах фі лі яла «Мі ка-
ла еў шчы на».

Сяр гей ШЫЧ КО.

Ча со пі сы сён ня не мо гуць іс-

на ваць толь кі ў дру ка ва ным 

вы гля дзе — трэ ба за ва ёў-

ваць ін тэр нэт-пра сто ру. Та-

кую дум ку вы ка заў на мес нік 

ды рэк та ра вы да вец ка га до ма 

«Звяз да», га лоў ны рэ дак тар 

га зе ты «Лі та ра ту ра і мас тац-

тва» Аляк сей ЧА РО ТА.

— Лі та ра тур ная і ін фар ма цый-
ная пра сто ры за раз пе ра на сы ча-
ны тво ра мі са мых роз ных жан раў, 
і кож ны, хто мае гро шы і жа дан не, 
мо жа вы даць кні гу як у па пя ро вым 
вы гля дзе, так і ў элект рон ным. Ад-
нак, ра зам з тым, ты ра жы ча со-
пі саў што год па да юць, ці ка васць 
да сур' ёз най лі та ра ту ры так са ма 
зні жа ец ца. Не пад рых та ва ны чы-
тач не мае ары ен ці ру, што та кое 
якас ная лі та ра ту ра і чым яна ад-
роз ні ва ец ца ад ма са вай, ніз ка-
якас най. Та кая сі ту а цыя на зі ра-
ец ца не толь кі ў на шай кра і не, 
але і ў ін шых. Ад нак, вы ву ча ю чы 
за меж ную прак ты ку, пры хо дзіш 
да пе ра ка нан ня, што дру ка ва ныя 
ча со пі сы і кні гі ўсё ж та кі за ста-
нуц ца, бу дуць пры кме тай аду ка-
ва нас ці ча ла ве ка.

Аляк сей Ча ро та за ўва жыў, што 
за да ча лі та ра тур ных ча со пі саў — 
быць ары ен ці рам, эта ло нам доб-
ра га гус ту.

— Гэ та ад бы ва ец ца дзя ку ю чы 
ра бо це рэ дак та раў, якія ма юць 
ад па вед ную аду ка цыю і на вы кі, — 
яны мо гуць вы лу чыць най леп шае, 
што ёсць на ця пе раш ні мо мант. 
Не аб ход на, каб іс на ва ла як ма га 
больш вы дан няў з роз ны мі пунк-
та мі гле джан ня, што да зволіць 

мець шы ро кае ра зу мен не тых 
пра цэ саў, якія ад бы ва юц ца сён-
ня ў лі та ра ту ры.

«Па-ра ней ша му для ча со пі са 
за ста юц ца важ ныя два век та ры 
раз віц ця: гэ та фік са цыя су час на га 
лі та ра тур на га пра цэ су і за ха ван не 
гіс та рыч най па мя ці», — упэў не-
на га лоў ны рэ дак тар «По лы мя» 

Але на МАЛЬ ЧЭЎ СКАЯ.

— Да пер шай ка тэ го рыі ад но-
сяц ца пра за іч ныя тво ры, сё ле та, 
на прык лад, у ча со пі се бу дзе на-
дру ка ва на шос тая част ка пры год-
ніц ка га ра ма на Люд мі лы Руб леў-
скай «Аван ту ры Пра нці ша Вы рві-
ча», так са ма хут ка вый дзе ра ман 
Мі ко лы Ада ма «Адап та цыя». Ужо 
быў на дру ка ва ны ра ман Ула дзі-
мі ра Гні ла мё да ва «Праў да жы ве 
па ся рэ дзі не». Ак цэнт ро бім і на 
пе ра кла дах су час ных тво раў з 
роз ных кра ін. На прык лад, на ста-
рон ках ча со пі са мож на ўба чыць 
«Ліст да Еў ро пы» швед скай пісь-
мен ні цы Атэ ны Фа рух сад у пе ра-
кла дзе Але ны Каз ло вай, апа вя-
дан ні поль ска га пісь мен ні ка Ан-
джэя Ста сю ка ў пе ра кла дзе Ма рыі 
Мар ты се віч. У да лей шым бу дзе 
пе ра кла дзе ны на бе ла рус кую мо-
ву і вы пу шча ны гіс та рыч ны паэ-
тыч ны збор нік «Ста рэй шая Эда» 
ў пе ра кла дзе Яў ге на Па па ку ля. 
Сё ле та чы та чам так са ма бу дзе 
прад стаў ле на се рыя вок ла дак Мі-
ра сла ва Шым ба ка «Пом ні кі». Да 
та го ж, бу дзем ад зна чаць дзве 
знач ныя па дзеі — юбі леі пісь-
мен ні каў Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча 
і Анд рэя Мака ён ка. Гэ та бу дзе ад-
люст ра ва на і ў на ступ ных ну ма рах 

ча со пі са. Су мес на з Бела рус кім 
дзяр жаў ным ар хі вам-му зе ем лі та-
ра ту ры і мас тац тва рых ту ем пуб лі-
ка цыю, пры све ча ную Анд рэю Ма-
ка ён ку, і прэ зен ту ем кні гу Яў ге на 
Га рад ніц ка га, якая пры све ча на 
Ула дзі мі ру Ка рат ке ві чу. Не ча ка-
ны ра курс за ха ван ня гіс та рыч най 
па мя ці пра гля да ец ца і ў тэкс тах 
аў та раў, — мож на вы дзе ліць ус па-
мі ны да чок пісь мен ні каў Іва на Ме-
ле жа і Іва на На ву мен кі Люд мі лы 
Ме леж і Люд мі лы На ву мен кі.

«Сён ня ўжо ні ко га не здзі-
віць тым, што ча со піс вы хо дзіць 
не толь кі на па пе ры, кож ны яго ну-
мар мож на вы пі саць і пра чы таць 
у PDF-фар ма це. Та му рас пра цоў-
ва ем ак ту аль ныя на він кі і вы ка-
рыс тоў ва ем но выя ме та ды, каб 
ахоп лі ваць аў ды то рыю як аў та раў, 
так і чы та чоў роз на га ўзрос ту», — 
аб гэ тым рас ка за ла га лоў ны рэ-

дак тар ча со пі са «Ма ла досць» 

Свят ла на ВО ЦІ НА ВА.

— На ша апош няе но ва ўвя дзен-
не — гэ та ін тэр ак тыў ны змест ча-
со пі са, — ка ля 25—35 пра цэн таў 
ну ма ра па зна ча ны ме на ві та та кім 
чы нам. Так са ма ак тыў на вы ка рыс-
тоў ва ем QR-ко ды. Акра мя та го, 
кож ны ну мар ча со пі са су пра ва джа-
ец ца прэ зен та цый ным ро лі кам, 
а на сай це ёсць спа сыл ка на наш 
YouTube-ка нал «Ма ла досць-ТВ». 
Ёсць асоб ны блок «Пе ра кла ды», 
дзе амаль заў сё ды прад стаў ле ны 
ра бо ты сту дэн таў Мінск ага дзяр-
жаў на га лінг віс тыч на га ўні вер сі-
тэ та. Да нас яны пры хо дзяць на 
прак ты ку і пе ра кла да юць вы дан-
ні з са мых роз ных моў. Сё ле та 

да нас да лу чы лі ся ма ла дыя лю дзі 
з роз ных фа куль тэ таў БДУ.

«Каб лі та ра тур ныя ча со пі-
сы ак тыў на раз ві ва лі ся, трэ ба, 
безумоў на, кро чыць у на гу з ча-
сам і ра зам з тым не ады хо дзіць 
ад тра ды цый», — лі чыць га лоў-

ны рэдак тар ча со пі са «Нё ман» 

Юлія АЛЕЙ ЧАН КА.

— На на шых ста рон ках заў сё ды 
з'яў ля юц ца кры тыч ныя рэ цэн зіі, ак-
ту аль ныя пуб лі ка цыі пра су час ную 
лі та ра ту ру, лі та ра тур ныя пра цэ сы, 
куль тур ныя па дзеі, ма тэ ры я лы пра 
тэ атр, му зы ку, жы ва піс, ёсць асоб-
ны блок пуб лі цыс ты кі. Ра ней на 
вок лад ках ну ма роў ча со пі са бы лі 
прад стаў ле ны выявы бе ла рус кіх 
пісь мен ні каў, сё ле та мы вы ра шы-
лі звяр нуць ува гу на су час нае ак-
ту аль нае мас тац тва — му ра лы. 
Ка лі ка заць пра на паў нен не, мы 
змя шча ем шмат пе ра кла даў вер-
шаў бе ла рус кіх аў та раў на рус кую 
мо ву: Ва сі ля Зу ён ка, Мар' я на Дук-
сы, Га лі ны Ду бя нец кай, Вік та ра 
Гар дзея, Мі ха ся Баш ла ко ва, Мі-
ко лы Мят ліц ка га і ін шых. Бу дуць 
апуб лі ка ва ны пе ра кла ды Ана то ля 
Вяр цін ска га, Ка зі мі ра Ка мей шы. 
Бе ла рус кая про за прад стаў ле на 
пе ра кла да мі Люд мі лы Руб леў скай, 
Анд рэя Фе да рэн кі, Вік та ра Шні па. 
Ак тыў на раз ві ва ем рус ка моў ную 
лі та ра ту ру, прад стаў ля ем чы та-
чам ужо та кіх вя до мых аў та раў, як 
Алег Ждан, Але на Па по ва, Фё дар 
Ко неў, Ма ры на Лай ко ва, Ве ра Зе-
лян ко. Акра мя та го, знач ную ўва гу 
ад да ём лі та ра тур ным дэ бю там.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.
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КАБ СЛО ВУ ПА СПРЫ ЯЦЬ


	18ver-19_optim

