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З ТА ГО 
СВЕ ТУ

...Яб лы ні дзед Ар хіп са дзіў ка ля ву лі цы, пры-

чым прын цы по ва: ка заў, што гэ та — доб рае 

мес ца.

На той час — і са праў ды, ві даць: ма шын у вёс цы 
амаль не бы ло — ні сва іх, ні чу жых, а вось лю дзей — 
мно га. І ўсе, на дум ку дзе да, ха ро шыя. «Вось бу дуць 
мі ма на шай ха ты іс ці, — раз ва жаў гас па дар, — і па 
яб лыч ку са рвуць аль бо апа лы па ды муць ды па час ту-
юц ца. Гля дзіш — доб рым сло вам ус пом няць».

І бя ро за вы сок ён заў сё ды збі раў: сло і ка мі, вёд ра мі 
ця гаў у склеп, злі ваў у ве лі ка ва тыя боч кі, да баў ляў 
тро хі цук ру, су хо га хле ба і ві на гра ду — па кі даў бра-
дзіць. Каб по тым, у лет нюю спё ку, на сіць га то вы пра-
дукт не столь кі са бе ў ха ту — каб лю дзей час та ваць: 
пры пы няць на той жа ву лі цы, пе ра кід вац ца слоў цам-
дру гім, а на рэш це ка заць: «Па стой, бра ток (ці сяст ры-
ца...), у мя не ж бя ро за вік ёсць. Мі гам пры ня су».

Па абя цаў шы, дзед і са праў ды спрыт на «за ныр-
ваў» у до сыць глы бо кі склеп, на бі раў у куб кі ха лод-
на га ква су: піў, вя до ма ж, і сам, але кон ча з не кім, 
бо «адзін ты з'еш хоць ва ла, ад на і хва ла».

Гэ тае пра ві ла жыц ця дзед да во дзіў спа чат ку дзе цям — 
і сва ім, і чу жым, по тым уну кам ды ўнуч кам, ад на з
якіх — са мая «ма лая» і ўжо га ра джан ка, пры ня ўшы ў 
спад чы ну ха ту, з сё лет няй вяс ны па вы хад ных пры яз-
джае з сям' ёй у дзе да ву вёс ку — пры гля дае за са дам, 
раз во дзіць квет кі, ву чыц ца вы рошч ваць што-ні што з 
га род ні ны, як не ка лі з дзе дам, хо дзіць у бліз кі лес.

...Вось і на до ечы з гры ба мі ад туль вяр та ла ся. 
Не ска заць, каб шмат на збі ра ла, але, уба чыў шы на 
лаў цы су сед ку-ба бу лю, пры пы ні ла ся: па ві таў шы ся, 
спы та ла (хоць маг ла і не пы таць, бо ве да ла...):

— Цёт ка Мар'я, вы ж у гры бы не хо дзі це? Дык 
пад стаў ляй це фар тух, я вам тро хі на сып лю.

— Не, Све та чка, не трэ ба, — ста ла ба ра ніц ца ба бу-
ля (фар тух між тым ужо пад стаў ля ю чы). — Я — абы-
ду ся. А ў ця бе ж і муж ёсць, і дзе ці — ня сі сва ім.

Свае — муж і па год кі-доч кі — па куль што спа лі, 
але ж хут ка маг лі пра чнуц ца, прый сці ў кух ню сне-
даць. Та му гас па ды ня ад ра зу ж уклю чы ла ў ра зет ку 
чай нік, раз вя ла міс ку цес та, узя ла ся пя чы ба бу лі ны 
блі ны. І ўжо там, ля плі ты (маз гі ж не тэ ле ві зар, іх не 
вы клю чыш), між во лі ўспа мі наць свой ра ніш ні па ход: 
ду маць, як з га да мі «псу ец ца», за рас тае хмыз ня ком 
іх лес (а смец цем — сцеж кі ды ўзлес кі), як — во чы б 
не ба чы лі! — «шарэ юць» ад су мні ку па за кі да ныя 
га ро ды, а са мае ба лю чае — як хут ка ста рэ юць і 
ады хо дзяць лю дзі... Тую ж цёт ку Мар' еч ку ўзяць. 
Яе Па ля туш кай не ка лі зва лі, бо яна, ад на га ду ю чы 
дзя цей, і са праў ды не ха дзі ла — птуш кай лё та ла, а 
вось за раз зран ку ся дзіць на лаў цы...

Зрэш ты, не (Све та праз акно зір ну ла на ву лі цу): 
за раз так са ма не ку ды «ля ціць» — з кій ком, але ж 
гэ так хут ка...

«Да нас? Ча го? — здзі ві ла ся Све та і ўміг спах-
мур не ла. — Ня ўжо за гры бы мне дзя ка ваць бу дзе? 
Яшчэ ча го не ха па ла!»

Ба бу ля між тым ужо ад чы ня ла дзве ры, з па ро га 
за не па ко е на пы та ла:

— Ты не гры боч кі сма жыш?
— Не, што вы... Яны яшчэ не пе ра бра ныя ста яць. 

Ру кі не дай шлі, — да ла жы ла Све та. — На сня да нак 
бу дуць блі ны са смя та най.

— Вось і доб ра, што не з гры ба мі... Да вай мы 
ра зам на іх па гля дзім, бо ты, дзі цят ка, тро хі воў чых 
пры нес ла...

— Не мо жа быць! Мне ж дзя ду ля ўсе па каз ваў. 
Я не зна ё мых не бра ла.

— А яны ця пер так «мас кі ру юц ца» — не раз бя-
рэш. Але ж гэ та во, — да стаў шы грыб з кі шэ ні, па-
ка за ла ба бу ля, — бе лая па ган ка. І апе нек вось гэ тых 
лю дзі не ядуць.

...Све та вы клю чы ла плі ту (ужо не да блі ноў бы ло), 
ра зам з су сед кай, у ча ты ры ру кі, яны хут ка пе ра бра-
лі-пе ра гле дзе лі ўсе гры бы і знай шлі ся род іх яшчэ 
тры не ядо мыя.

Для та го каб (крый бог!) атру ціць сям'ю, ха пі ла б, 
ка жуць, і ад на го.

...Чым ад дзя чыць ба бу лі за тое, што пе ра сце раг-
ла, ура та ва ла ад бя ды, — Свят ла на не ве да ла.

Як не ве да ла яна і та го, чым жа ад дзя чыць... дзе-
ду — за яго кры ла тае «адзін ты з'еш хоць ва ла, ад на 
і хва ла».

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Р. S. Ся род лю бі мых дзе да вых пры ка зак бы ла, 

да рэ чы, яшчэ ад на. Да вод зя чы не ка му з ха лас тых 

ці не за муж ніх, што трэ ба жа ніц ца, што ў сям'і — ці 

хоць бы ў па ры — ле пей век пра жы веш (пра ал ка-

го лі каў ды нар ка ма наў та ды ў вёс цы не чу лі), дзед 

ка заў, што ча ла ве ку, вя до ма ж, доб ра ад на му... 

Але толь кі ў пры бі раль ні.

Р. Р. S. А яб лы ні яго — тыя, пры са май ву лі цы — 

усё яшчэ рас туць.

І яб лы кі на іх па-ра ней ша му смач ныя!

Гэ та вам хто хо чаш ска жа, бо ў акру зе ня ма, зда-

ец ца, лю дзей, якія (на ват ма ю чы са ды) дзе да вых не 

каш та ва лі б.

1 ЛІС ТА ПА ДА

1868 год — на ра дзіў ся (в. Казь я ны, 
ця пер у Шу мі лін скім ра ё не) 

Дзміт рый Іва на віч Даў гя ла, бе ла рус кі гіс-
то рык, ар хі віст, ар хе ог раф. З 1897 го да — 
ар хі ва ры ус Ві цеб ска га цэнт раль на га ар хі ва 
ста ра жыт ных ак таў, за тым — член Ві лен скай 

ар хеа гра фіч най ка мі сіі. Рэ дак тар «Записок Се ве ро-За пад но го 
от де ла Рус ско го географического общества», га на ро вы член 
Ві цеб скай ву чо най ар хіў най ка мі сіі. З 1925 го да — су пра цоў-
нік Ін бел куль та, да цэнт БДУ, ды рэк тар біб лі я тэ кі АН Бе ла ру сі. 
Вы ву чаў гіс то рыю бе ла рус кіх га ра доў і мяс тэ чак, гіс то рыю 
на цы я наль ных мен шас цяў у Бе ла ру сі, аба рон чыя збу да ван ні 
кра і ны. Пуб лі ка ваў пом ні кі бе ла рус кай дзе ла вой пісь мен нас ці. 
Укла даль нік і рэ дак тар «Гіс то ры ка-юры дыч ных ма тэ ры я лаў», 
удзель ні чаў у вы дан ні «Ак таў Ві лен скай ка мі сіі», «Ар хеа гра фіч-
на га збор ні ка да ку мен таў». Адзін з укла даль ні каў «Гіс то рыі Бе-
ла ру сі ў да ку мен тах і ма тэ ры я лах» і інш. Па мёр у 1942 го дзе.

1903 год — на ра дзіў ся Дзміт рый Фа міч Фі лі мо наў, пар тый-
ны і дзяр жаў ны дзе яч Бе ла ру сі. У 1955—1957 га дах — 

пер шы сак ра тар Го мель ска га аб ка ма КПБ, у 1957—1968 га дах — 
сак ра тар і член Бю ро ЦК КПБ, у 1962—1964 га дах — стар шы ня 
бю ро ЦК КПБ па кі раў ніц тве пра мыс ло вас цю і бу даў ніц твам. Па-
мёр у 1978 го дзе. Яго імем на зва на ву лі ца ў Мін ску.

1903 год — на ра дзіў ся (в. Лаб ко ві чы, ця пер у Кры чаў-
скім ра ё не) Кузь ма Ве ня дзік та віч Кі ся лёў, дзяр-

жаў ны дзе яч Бе ла ру сі, дып ла мат, кан ды дат ме ды цын скіх на вук. 
З 1937 го да — нар кам ахо вы зда роўя БССР, у 1938—1940 га дах — 
стар шы ня СНК БССР, у 1946—1966 га дах — мі ністр за меж ных
спраў Бе ла ру сі. Меў ранг Над звы чай на га і Паў на моц на га 

Па сла. На ча ле дэ ле га цыі БССР у 1945 го дзе на кан фе рэн цыі 
ў Сан-Фран цыс ка пад пі саў Ста тут ААН, у 1947 го дзе па вы ні-
ках Па рыж скай мір най кан фе рэн цыі (1946) — мір ныя да га во ры 
БССР з Бал га ры яй, Венг ры яй, Іта лі яй, Ру мы ні яй і Фін лян ды яй. 
Уз на чаль ваў дэ ле га цыі БССР на се сі ях Ге не раль най Асамб леі 
ААН у 1946—1965 га дах. Па мёр у 1977 го дзе.

1908 год — на ра дзі ла ся (г. Мінск) Яў ге нія Эр гар даў на 
Пфляў мбаўм, бе ла рус кая паэ тэ са. З 1930 го да 

пра ца ва ла ў Кніж най па ла це пры Дзяр-
жаў най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі імя Ле ні на, 
у га зе це «Звяз да». У 1933-м вы еха ла 
ў Сі бір за сва ім рэ прэ са ва ным му жам 
паэ там М. Лу жа ні ным. З 1945 го да жы-
ла ў Мін ску. Аў тар паэ тыч ных збор ні каў 
«Су вой жыц ця», «На за ха дзе сон ца». 
Пе ра кла да ла з анг лій скай — Джор джа 
Бай ра на і Джэ ка Лон да на, і з рус кай — про зу і дра ма тур гію Ан-
то на Чэ ха ва і Мак сі ма Гор ка га. Па мер ла ў 1996 го дзе.

1512 год — Мі ке лан джэ ла Бу а на ро ці 
за вяр шыў рос піс зво ду Сікс тын-

скай ка пэ лы — ад ной з най важ ней шых па рад-
ных за лаў Ва ты ка на.

1798 год — на ра дзіў ся Бен джа мін Лі 
Гі нес (1798—1868), ір ланд скі пі-

ва вар і пер шы лорд-мэр Дуб лі на. Сён ня пі ва Guіnness вя до ма 
ва ўсім све це.

1990 год — у ад па вед нас ці з ука зам Прэ зі дэн та СССР 
М. С. Гар ба чо ва ў Са вец кім Са ю зе быў уве дзе ны 

ка мер цый ны курс руб ля да за меж ных ва лют (да та го адзін аме-
ры кан скі до лар каш та ваў 50,54 ка пей кі).

По бач з асноў най экс па зі-
цы яй — пры топ ле ныя ў зям-
лю плі ты, раз ме шча ныя та кім 
чы нам, каб па ка заць мес ца 
за бой ства і на га даць, што 
пад час рас стрэ лаў ах вяр вы-
строй ва лі ў ша рэн гі па пяць ча-
ла век. На плі тах — таб ліч кі, на 
якіх кі ры лі цай і ла цін кай па зна-
ча ны проз ві шчы за бі тых, да ты 
іх на ра джэн ня і смер ці. На ця-
пе раш ні мо мант уда ло ся ўзна-
віць ім ёны толь кі ка ля вась мі 
со цень ах вяр... Але су пра цоў ні-
кі ме ма ры я ла не спы ня юць да-
сле да ван няў і спа дзя юц ца, што 
экс па зі цыя бу дзе да паў няц ца 
но вы мі стэн да мі і, са мае га лоў-
нае, што бу дзе вер ну та па мяць: 
сва я кі, якія лі чы лі сва іх дзя доў, 
баць коў, бра тоў «знік лы мі без 
вес так» пад час Дру гой су свет-
най вай ны, на рэш це змо гуць 
да ве дац ца пра іх лёс.

За гад аб ка мі са рах
«Яшчэ да на па дзен ня на-

цысц кай Гер ма ніі на Са вец кі 
Са юз, 6 чэр ве ня 1941 го да, 
быў вы да дзе ны так зва ны 
«За гад аб ка мі са рах», са змес-
там яко га бы лі азна ём ле ныя ў 
вус ным па рад ку ўсе ня мец кія 
ды ві зіі. Сут насць яго бы ла ў 
тым, што па лон ных ка мі са раў 
і па літ ру коў на ле жа ла ад ра зу 
рас стрэль ваць. Ну і яў рэ яў, 
на ту раль на, так са ма. Ся род 
ва ен на па лон ных звест кі аб 
рас стрэ лах рас паў сю дзі лі ся 
вель мі хут ка, та му па лі тыч ныя 
кі раў ні кі і яў рэі ста ра лі ся сха-
вац ца пад вы ду ма ны мі ім ёна-
мі», — рас каз вае ка ар ды на тар 
пра ек та Анд рэа Рыд ле.

Мно гім са праў ды на не ка то-
ры час уда ло ся за та іц ца. Але 
на цыс ты прад ба чы лі та кую сі ту а-
 цыю. Пры вя лі кай коль кас ці ва-
ен на па лон ных (а да ся рэ дзі ны 
жніў ня 1941 го да ў гер ман скім 
рэй ху іх бы ло ўжо больш за
150 ты сяч) гэ та ства ра ла не бяс-
печ ную сі ту а цыю, іс на ва ла ве ра-
год насць, што афі цэ ры змо гуць 

ар га ні за ваць су пра ціў лен не ў 
ла ге рах. Па ча ло ся па ля ван не на 
«ідэй на шкод ных эле мен таў», 
у час яко га па цяр пе лі не толь-
кі афі цэ ры і яў рэі, але і па лон-
ныя, якіх па лі чы лі па да зро ны мі 
(«пра фе сі я наль ныя рэ ва лю цы я-
 не ры», «бун таў шчы кі», асо бы, 
якія спра ба ва лі ўця чы, і прос та 
ін тэ лі ген цыя, маў ляў, апош няя 
так са ма здоль ная ўзняць лю-
дзей на бунт). Сар та ва лі ах вяр 
спе цы яль ныя ай нзац ка ман ды 
(час цей за ўсё яны скла да лі ся 
з прад стаў ні коў гес та па). Ка-
мен дан ты ла ге раў вы дзя ля лі 
ба ра кі для пра вя дзен ня до пы-
таў, ад га ро джа ныя тэ ры то рыі 
для ад сар та ва ных і пры не аб-
ход нас ці ўзбро е ны кан вой для 
су пра ва джэн ня.

Маг чы ма, 
вы іх ве да е це...

Так зва ных не пры маль ных 
па лон ных ад праў ля лі на зні-
шчэн не ў най блі жэй шыя кан-
цэнт ра цый ныя ла ге ры. По бач 
з Да хау зна хо дзіў ся ла гер для 
па лон ных афі цэ раў. Па лі гон СС 
Хе берт сгаў зен, дзе сён ня ство-
ра ны ме ма ры ял, стаў мес цам 
най больш ма са вых рас стрэ лаў 
асоб, ад сар та ва ных згод на з 
«За га дам аб ка мі са рах». На 
жаль, ме на ві та та кой ка тэ го-
 рыі ах вяр, як ва ен на па лон ныя, 
у ра ней шыя ча сы ўдзя ля ла ся 
не да стат ко ва ўва гі. Але на ват 
сён ня, ка лі пас ля тых жах лі-
вых па дзей мі ну ла ўжо больш 
за сем дзе ся ці год дзяў, яшчэ 
мно гае мож на зра біць для та-
го, каб уве ка ве чыць па мяць 
пра гэ тых лю дзей.

Зра зу ме ла, ні я кіх рас стрэль-
ных спі саў не іс на ва ла, тру пы 
крэ мі ра ва лі ся — на цыс там не-
аб ход на бы ло сха ваць сля ды 
зла чын стваў. Але тым не менш 
знай сці ін фар ма цыю пра зні шча-
ных чыр во на ар мей цаў мож на. 
Спра ва ў тым, што на кож на га 
са вец ка га ва ен на па лон на га за-
во дзі лі ся пер са наль ныя карт кі, у 
якіх па зна ча лі ся проз ві шча, год 

і мес ца на ра джэн ня, а так са ма 
ад рас і проз ві шча сва я коў, якіх 
вар та бы ло б пра ін фар ма ваць 
пра лёс ва ен на па лон на га, на-
прык лад, пра яго гі бель.

Пас ля за кан чэн ня Дру гой 
су свет най вай ны та кія да ку-
мен ты тра пі лі ў роз ныя ар хі вы 
(на сён няш ні дзень не ка то рыя 
з іх ёсць у ад кры тым до сту пе 
ў ін тэр нэ це, неш та ўда ло ся ад-
ска на ваць з за кры тых ар хі ваў) 
і да след чы кі му зея-ме ма ры я ла 
«Канц ла гер Да хау» ста лі пра ца-
ваць з гэ тай кры ні цай.

Але ўзнік лі праб ле мы з ідэн-
ты фі ка цы яй: не ка то рыя з ва ен-
на па лон ных маг лі рэ гіст ра вац ца 
пад пры ду ма ны мі ім ёна мі. Не 
заў сё ды пас ля вы яў лен ня са-
праўд ных проз ві шчаў нем цы іх 
вы праў ля лі, але ад рас і проз ві-
шчы сва я коў, па зна ча ныя ў пер-
са наль ных карт ках, як пра ві ла, 
па да ва лі ся са праўд ныя. І сён ня, 
каб ад на віць і ўве ка ве чыць ім ё-
ны ах вяр, су пра цоў ні кі му зея-
ме ма ры я ла Да хау про сяць ад-
гук нуц ца сва я коў рас стра ля ных 
афі цэ раў.

На сай це «Звяз ды» апуб-

лі ка ва ны поў ны спіс лю дзей, 

ін фар ма цыю пра якіх спра-

бу юць ад шу каць да след чы кі 

на тэ ры то рыі на шай кра і ны. 

Вось толь кі асоб ныя з іх. Учы-

тай це ся ўваж лі ва, мо жа, ся-

род іх ёсць ва шы бліз кія.

Ст. лей те нант Абрамович 
Максим Адамович, 1906 г.р. 
Д. Негновичи Борисовский 
р-н Минская об ласть, по пал в 
плен в июне 1941 Алитус, со дер-
жал ся в оф ла ге ХІІІD, пе ре дан 
гес та по Нюрн берг 16.02.1942. 
Родственники: Адамович А.П. ул. 
Милицейская д. 7 г. Ча у сы Моги-
левская об ласть.

Лей те нант Ка за ков Иван Иоси-
фович, 1918 г.р. Д. Па лом ка Мо-
гилевская об ласть, по пал в плен 
в июле 1941 вок зал Не гор ская, 
со дер жал ся в оф ла ге ХІІІD, пе ре-
дан гес та по Нюрн берг 27.01.1942.
Родственники: Ко ва ле ва Ан на,

д. Па лом ка Костюковичский рай-
он Могилевская об ласть.

Мл. политрук Аста пов Васи-
лий Семенович, 1916 г.р. г. Го-
мель, по пал в плен в июне 1941, 
мес то пленения неизвестно, со-
дер жал ся в оф ла ге ХІІІD, пе ре-
дан гес та по Нюрн берг 10.09.1941. 
Родственники: Аста пов Се мен, 
г. Го мель, ул. Мильчанская д. 3а.

Ст. лей те нант Его ров Фе дор 
Васильевич, 1909 г.р., Горь ков-
ская об ласть, по пал в плен в 
июне 1941 мес то пленения не-
известно, со дер жал ся в оф ла ге 
ХІІІD, пе ре дан гес та по Нюрн берг 
05.11.1941. Родственники: д. Ма-
линовка Руденский рай он Мин-
ская об ласть.

Крас но ар ме ец Ольшанский 
Владимир Ефимович, 1916 г.р. 
г. Ро га чев, по пал в плен в июле 
1941 Минск, со дер жал ся в шта-
ла ге VА, пе ре дан гес та по Штут-
гарт 26.01.1942. Родственники 
проживали в г. Ро га чев. ул. Боб-
руй ская.

Крас но ар ме ец Са за нов Сер-
гей Федорович, 1914 г.р. г. Ар да-
тов, по пал в плен в июне 1941 г. 
Барановичи, со дер жал ся в шта-
ла ге VС, пе ре дан гес та по Да-
хау 10.08.1942. Родственники: 
ул.Фрун зе 38, ст. Пуховичи Мин-
ская обл.

Спіс мы дру ку ем на рус кай 
мо ве — у тым вы гля дзе, у якім 
ён быў прад стаў ле ны ў рэ дак-
цыю. За ўва жым, што ня мец кія 
да след чы кі са ма стой на пе ра-
кла да лі проз ві шчы ах вяр рас-
стрэ лаў з ла цін кі на кі ры лі цу. 
Да та го ж усе звест кі са бра ны 
ў 1941 го дзе, ка лі са вец кіх ва-
ен на па лон ных бра лі на ўлік, 
за во дзі лі на іх ан ке ты. Та му тут 
мо гуць су стра кац ца не дак лад-
нас ці ў па да чы проз ві шчаў і на-
зваў на се ле ных пунк таў.

Поў ны спіс — на сай це 
zvіаzdа.bу. Ка лі знай шлі ў ім ка-
гось ці зна ё ма га — па тэ ле фа нуй-
це або на пі шы це ў рэ дак цыю.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

МЕ МА РЫ ЯЛ «КАНЦ ЛА ГЕР ДА ХАУ» 
ПРО СІЦЬ ДА ПА МАГ ЧЫ ЎСТА НА ВІЦЬ 
ІМ ЁНЫ АХ ВЯР

ВЯР ТАН НЕ 
ПА МЯ ЦІ:

За два кі ла мет ры ад асноў на га ла ге ра Да хау ў 1941—1942 

га дах бы ло за бі та звыш ча ты рох ты сяч са вец кіх ва ен на па-

лон ных. Сён ня на тэ ры то рыі рас стрэль на га по ля ство ра ны 

му зей пад ад кры тым не бам, які рас па вя дае пра здзейс не-

ныя зла чын ствы. У цэнт ры экс па зі цыі — бія гра фіі асоб ных 

ах вяр. Але гіс то рыя тых па дзей яшчэ пра цяг вае ства рац ца — 

су пра цоў ні кі му зея па кру пін ках збі ра юць ін фар ма цыю, 

вы шук ва юць ім ёны, спра бу юць ідэн ты фі ка ваць ах вяр, 

про сяць ад гук нуц ца свед каў ці сва я коў за бі тых.


