
Мін чан ка Тац ця на Ка лаш ні-
ка ва доб ра па мя тае, што на 
ха це, дзе жы ла яе ба бу ля, ві-
се ла ме ма ры яль ная шыль да. 
Па сло вах жан чы ны, лі та ры, 
ад ціс ну тыя на ёй, свед чы-
лі: у га ды Вя лі кай Ай чын най 
вай ны ў гэ тым до ме збі ра-
лі ся пад поль шчы кі, а так са-
ма быў вы да дзе ны пер шы 
ну мар пад поль най га зе ты 
«Звяз да»...

Ка лі ж ве рыць да ку мен там, у 
аку па ва ным Мін ску вы дан не ўба-
чы ла свет у пад поль най дру кар ні, 
аб ста ля ва най на ква тэ ры баць кі і 
сы на Во ра на вых. На кан крэт ны 
дом па ву лі цы Ка ра ля (та ды Шор-
най) да гэ туль указ вае ад па вед ная 

шыль да. На гад вае яна і аб тым, 

які лёс на пат каў гас па да роў: ад-

важ ныя па тры ё ты за гі ну лі ў фа-

 шысц кім за сцен ку ў кан цы 

1942 го да.

АЎ ТО БУ СЫ 
З ТУ РЫС ТА МІ І «АМ ЛЕТ»

Але ж дзі ця чая па мяць на заўж ды 

ад кла ла ў пад свя до мас ці Тац ця ны 

Ка лаш ні ка вай тое, што дом, у якім 

яна пра во дзі ла свае най леп шыя га-

ды, аб са лют на дак лад на быў звя за-

ны з пад поль шчы ка мі і «Звяз дой». 

Не вы пад ко ва яшчэ доў гі час пас ля 

вай ны ка ля ста ро га клё на адзін за 

ад ным спы ня лі ся вя лі кія аў то бу сы, 

што вез лі школь ні каў і ту рыс таў 

на зна ём ства як з ха тай, так і з яе 

гас па ды няй, якая ка то ры раз не 

стам ля ла ся рас каз ваць пра вай ну. 

І чар го вы раз унуч ка пад поль шчы-

цы, якую тая заў сё ды бра ла з са-

бой, слу ха ла ўжо даў но вя до мыя ёй 

гіс то рыі, не за ўваж на па глы на ю чы 

цу кер кі, які мі шчод ра адо рва лі ма-

лую пры ез джыя.

А ба бу ля, Ма рыя Ка лаш ні ка ва, 

рас каз ва ла пра ва ен нае лі ха лец це, 

ка лі яна, су вяз ная пар ты зан скай 

бры га ды «На род ныя мсці ўцы», а 

так са ма пар ты зан скіх атра даў імя 

Ста лі на і «Штурм», кож ны дзень ві-

се ла на ва лас ку ад смер ці. У той 

са май ха це па ву лі цы Вар ва шэ ні 

(су час ны пра спект Ма шэ ра ва), 

якая пас ля ка рыс та ла ся па пу ляр-

нас цю ў ту рыс таў, пад час аку па цыі 

Мін ска збі ра лі ся пад поль шчы кі. Тут 

вы ра ша лі ся важ ныя пы тан ні, пад-
раб ля лі ся да ку мен ты, дру ка ва лі ся 
ліс тоў кі і, па сло вах унуч кі, быў вы-
да дзе ны пер шы пад поль ны ну мар 
«Звяз ды».

Афі цый на га па цвяр-
джэн ня апош ні факт не 
мае, але цал кам рэ аль на, 

што тут маг лі ства рац ца 

не ка то рыя га зет ныя ар-

ты ку лы, аб мяр коў ва лі ся 

тэ мы бу ду чых пуб лі ка цый. 

Маг чы ма, на кан спі ра тыў-

най ква тэ ры за хоў ва лі ся 

гран кі, шрыф ты або ін-

шыя дру кар скія пры ла ды. 

А мо жа, ча сам і са ма га-
зе та, якая ча ка ла свай го 
вы ха ду ў вя лі кі свет?

— Я вель мі доб ра па мя таю, 
як у сям'і рэ гу ляр на гу ча лі та кія 
проз ві шчы, як Амель я нюк (рэ дак-
тар пер ша га ну ма ра пад поль най

«Звяз ды». — Аўт.), Га ло, Каз лоў, Ру-

бец... — рас каз вае Тац ця на Ка лаш-

ні ка ва. — Каб лепш іх за пом ніць, я 

на ват пра во дзі ла пэў ныя аса цы я цыі. 

На прык лад, Амель я ню ка ата я сам лі-

ва ла са сло вам «ам лет», Га ло — з 

«гал кай». Каз лоў — рас паў сю джа-

нае проз ві шча, ды і хлоп чы каў час та 

драж ні лі са мі ве да е це як. Ну а Ру-

бец уво гу ле ні з чым не пе ра блы та-

еш: гэ та мая дру гая ба бу ля, род ная 

сяст ра Ма рыі Фё да раў ны.

ПА МОЧ НІ ЦА КЛУ МА ВА 
І ЗБА НОК-ІН ФАР МА ТАР

Вік то рыя Ру бец ся род мін скіх 
пад поль шчы каў ча ла век не апош-
ні. Яшчэ да вай ны яна пра ца ва ла 
асіс тэнт кай у бу ду ча га Ге роя Са-

вец ка га Са ю за Яў ге на Клу ма ва. 

У га ды аку па цыі ра зам з пра фе са-

рам жан чы на да па ма га ла пад поль-

шчы кам і пар ты за нам: пе ра да ва ла 

ім ле кі, пе ра вя зач ныя ма тэ ры я лы, 

ля чы ла па ра не ных, вы да ва ла «лі-

па выя» да вед кі, якія ра та ва лі лю-

дзей ад раб ства ў Гер ма ніі. Сям'я 

вель мі ба я ла ся за яе лёс. І не да-

рэм на...
— Баць ка рас каз ваў, што, ка лі 

ў ква тэ ру з во быс ка мі пры хо дзі лі 
нем цы (а бы ло гэ та ня рэд ка), ён 

ра зам з сяст рой ха ваў ся на пе-

чы, — ка жа Тац ця на Ка лаш ні ка-

ва. — Адзін з та кіх во быс каў усё 

ж скон чыў ся тра гіч на. Вік то рыя 

Ру бец, якую арыш та ва ла гес та па, 

па мі ра ла ў па ку тах: на спі не і гру-

дзях пад поль шчы цы нем цы вы ра-
за лі зор кі. Не бы лі лёг кі мі апош нія 
дні жыц ця і ў Іва на Каз ло ва...

Іван Ха ры то на віч быў дру гім 
му жам Ма рыі Ка лаш ні ка вай. Хут-
чэй за ўсё, афі цый на яны не бы лі 
ў шлю бе, але, ня гле дзя чы на гэ та, 
жы лі ра зам. Удва іх пад клю чы лі ся 
і да пад поль най ба раць бы з фа-
шыс та мі. За су вязь з пар ты за на мі 
Каз ло ва арыш та ва лі 25 каст рыч ні-
ка 1942 го да. Да свай го рас стрэ лу 
(Іван Ха ры то на віч быў па ка ра ны 
гіт ле раў ца мі ў снеж ні та го ж го да) 
ён утрым лі ваў ся ў тур ме па ву лі цы 

Ва ла дар ска га.

У Бе ла рус кім дзяр жаў ным му зеі 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны 

за хоў ва ец ца драў ля ны зба нок, у 

якім пад поль шчык пе ра да ваў за-

піс кі сва ёй жон цы. Ма рыя Ка лаш ні-

ка ва ў сваю чар гу на паў ня ла яго ка-

лі ежай, ка лі ма ла ком і, па клаў шы 
па ве дам лен не ў ад ту лі ну, якую по-
тым за маз ва ла глі най, пяс ком або 
хлеб ным мя кі шам, да кан ца снеж ня 
тры ма ла су вязь з арыш та ва ны мі 
ўдзель ні ка мі Мінск ага пад пол ля. 

Гэ так жа пад поль шчы кі ме лі зно сі-
ны і з Вік то ры яй Ру бец, якая так са-
ма тра пі ла на Ва ла дар ку. Усё пра-
цяг ва ла ся да зі мы 1943-га, па куль 
збан не вяр ну лі ра зам з пе ра да чай. 
Ста ла яс на: Вік то рыі больш ня ма ў 
жы вых. Апош няя за піс ка, якая так і 
не дай шла да свай го ад ра са та, зна-
хо дзіц ца ў збан ку да гэ туль. Сён ня 
гэ та му зей ны экс па нат.

Па смя рот на Вік то рыя Ру бец бы ла 
ўзна га ро джа на ор дэ нам Ле ні на, Іван 
Каз лоў — ор дэ нам Ай чын най вай ны 
І сту пе ні. Ме ла ўзна га ро ды і Ма рыя 
Ка лаш ні ка ва. Толь кі якія і дзе яны 
ця пер — сва я кі не ве да юць.

ДОМ, ДЗЕ ЎСІМ 
БЫ ЛО ЎТУЛЬ НА

Ха ту, дзе ў га ды вай ны збі ра лі-
ся пад поль шчы кі, знес лі ў па чат ку 

1970-х: ад ра зу 

пас ля та го, як 

па мер ла яе гас-

па ды ня. Ма рыі 

Ка лаш ні ка вай 

яшчэ пры жыц ці 

да ва лі доб рую 

ча ты рох па ка ё-

вую ква тэ ру, але 

яна па жа да ла 

да жы ваць век у 

сва ёй ха це.

— Дом я па мя-

таю вель мі доб-

ра, — пра цяг вае 

ўнуч ка па тры ёт-

 кі. — Кож на га 
9 Мая ба бу ля збі -

ра ла на стол і за пра ша ла да яго 
пад поль шчы каў, ка му па шчас ці ла 
вы жыць. Усе вы хад ныя і ка ні ку лы 
я пра во дзі ла ў яе. Для мя не, дзі ця-
ці ас фаль ту, у яко га ні ко лі не бы ло 
сва я коў у сель скай мяс цо вас ці, гэ та 
бы ла са мая са праўд ная вёс ка (ра ён 
Пя рэс па та ды цал кам быў за бу да ва-
ны пры ват ным сек та рам). На ба бу-
лі ным участ ку рас лі ма лі ны, па рэч кі, 
агрэст, пі во ні, вель мі шмат яб лынь... 
У Ма рыі Фё да раў ны бы лі дзве ку ры-

цы: Бел ка і Стрэл ка. Яна іх ла ві ла, 

са дзі ла са бе на ру кі і сіл ком кар мі ла. 

Яна ўсіх імк ну ла ся на кар міць, у тым 

лі ку мя не.

Да гэ туль пе рад ва ча мі Тац ця ны 
Ка лаш ні ка вай — кар ці на, як пас-
ля смер ці ба бу лі з ха ты вы но сі лі 
яе рэ чы, а сын пад поль шчы цы сек 
мэб лю ся ке рай. Та ды ўва хо дзі лі ў 
мо ду «сцен кі» і мяк кія ву гал кі, та му, 
на дум ку на шчад каў, ста ра даў нія 
рэ чы толь кі пса ва лі б ін тэр' ер. Сён-
ня жан чы на мно гае ад да ла б, каб 

хоць не ка то рыя рэ чы з пад поль-
най ква тэ ры пе ра ка ча ва лі да яе 
на пра спект га зе ты «Звяз да», дзе 
яна жы ве ўжо не пер шы год. Сім-
ва ліч на і тое, што баць ка Тац ця ны, 
за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сі, ак цёр 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га тэ ат ра 
ля лек Ула дзі мір Ка лаш ні каў, доў гі 
час вы піс ваў на шу га зе ту.

— У нас до ма ўво гу ле бы ла чы-
таль ная за ла, — ус па мі нае ўнуч ка 
пад поль шчы цы. — Баць кі вы піс ва лі 
не толь кі «Звяз ду», а і га рад скую 
«Вечерний Минск», «Литературную
га зе ту», «Лі та ра ту ру і Мас тац тва», 
«Труд», «Кам са моль скую пра вду», 
ча со піс «Вок руг све та». Прый шоў-
шы са шко лы, ка лі баць ка быў не 
на гаст ро лях, мы са дзі лі ся з ім 
па роз ных кут ках і чы та лі пе ры ё -
ды ку: пры чым ад пер шай па ла сы 
да апош няй. Ча сам гэ та доў жы ла ся 
па ча ты ры-пяць га дзін.

У ПО ШУ КАХ 
АР ТЭ ФАК ТАЎ

Дня мі мы з Тац ця най Ка лаш ні-
ка вай шу ка лі ва лун. Па яе сло вах, 
ён па ві нен быў ста яць на мес цы до-
ма, які ў га ды вай ны стаў пры тул-
кам для мно гіх пад поль шчы каў. На 
жаль, по шу кі атры ма лі ся без вы ні-
ко вы мі. Хут чэй за ўсё, бы лая ся дзі-
ба Ка лаш ні ка вых сён ня ўва хо дзіць 
у тэ ры то рыю піў за во да «Алі ва рыя». 
Толь кі там пра ко ліш ня га су се да з 
ге ра іч най гіс то ры яй, на жаль, ні чо-
га не ве да юць.

За тое па куль ма тэ ры ял рых та-
ваў ся да дру ку, вы свет лі ла ся, што 
шыль да, якая пас ля вай ны ві се ла 
на сця не до ма Ма рыі Ка лаш ні ка-
вай, не знік ла. Яна за хоў ва ец ца ў 
фон дах Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. Са праў ды, яна мно гае па-
цвяр джае. Толь кі пра «Звяз ду», на 
жаль, там ні сло ва: «У гэ тай ха це ў
1941—1942 гады зна хо дзі ла ся 
кан спі ра тыў ная ква тэ ра Мінск ага 
пар тый на га пад пол ля. Утрым лі-
ваў ква тэ ру І. Х. Каз лоў. Па ка ра ны 
фа шыс та мі 20 снеж ня 1942 года ў 
г. Мін ску. У пе рад смя рот ным ліс це 
з за сцен ка гес та па ён пі саў «Жыць 
для Ра дзі мы, для са вец ка га сва-
бо да лю бі ва га на ро да, зма гац ца 
за го нар і сва бо ду яго, у гэ тым усё 
ха раст во жыц ця, гэ та ў ця пе раш ні 
мо мант ідэ ал жыц ця».

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
kаnуutа@zvіаzdа.bу

Фо та Сяр гея НІ КА НО ВІ ЧА
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Пяць дзя сят га доў твор чай дзей нас ці — та кім па да рун кам 
лё су ма юць маг чы масць га на рыц ца не мно гія дзея чы мас тац-
тва. Ліч ба «за ла то га» юбі лею яд нае ў ся бе не злі чо ную коль-
касць аў тар скіх вы ступ лен няў, бліз кіх і да лё кіх гаст роль ных 
па ез дак, удзел у вя лі кіх і ма лень кіх кан цэр тах. А яшчэ, што
да ты чыц ца ге роя гэ та га фо та рэ парт ажу — мін ча ні на Дзміт рыя 
Ро вен ска га, — дзя сят кі га доў па спя хо ва га кі раў ніц тва сла-
ву ты мі твор чы мі ка лек ты ва мі.

Ме на ві та ад імя та кіх вя до мых у Бе ла ру сі ка лек ты ваў пра-
гу ча лі га ра чыя він ша ван ні юбі ля ру са сцэ ны Па ла ца куль ту ры 
Мінск ага трак тар на га за во да. Му зы ка, пес ні, тан цы да но сі лі 
да гле да чоў ба гац це са ма быт най на род най куль ту ры. Зра зу-
ме ла, што час цей за ін шыя на род ныя ін стру мен ты са сцэ ны 
зві неў го лас са ма га на род на га ся род усіх — гар мо ні ка.

Як да ве да лі ся гле да чы, прос ты тра фей ны гар мо нік, з 
якім баць ка вяр нуў ся з вай ны, быў ка лісь ці для пя ці га до ва га 
Дзі мы пер шым у жыц ці ін стру мен там. Не ўза ба ве ма лень кі 
му зы ка стаў жа да ным акам па ні я та рам на свя тах і вя сел лях 

у сва ёй вёс цы на Ка пыль шчы не. Да рэ чы, у два нац-
цаць га доў та ле на ві ты хлап чук упэў не на ва ло даў ужо 
два нац цац цю му зыч ны мі ін стру мен та мі.

Вы ка наў цы та ко га ж юна га ўзрос ту па ка ры лі 
ўсіх удзель ні каў твор ча га ве ча ра. За слу жа ны ама-
тар скі ка лек тыў Рэс пуб лі кі Бе ла русь фальк лор ны 
ан самбль «Ду да ры кі» дэ ман стра ваў свае та лен ты 
амаль ва ўсіх кра і нах Еў ро пы — гэ та плён пе да-
га гіч най і твор чай пра цы яго шмат га до ва га кі раў-
ні ка — за слу жа на га дзея ча куль ту ры Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, ула даль ні ка дып ло ма ААН за за ха ван не 
і раз віц цё на цы я наль ных тра ды цый кам па зі та ра 
Дзміт рыя Ро вен ска га.

Вя до мы юбі ляр і як знаў ца тра ды цый ных на род ных ін стру-

мен таў, ула даль нік іх буй ной ка лек цыі (да рэ чы, экс па зі цыя 

гэ тых ін стру мен таў раз гор ну тая ў ад ной з мін скіх гім на зій). 

Не ка то рыя ра ры тэ ты ўні каль на га збо ру мож на бы ло ўба чыць 

на твор чым ве ча ры.

Яск ра вае вы ступ лен не ся мей на га ан самб ля Ро вен скіх 
ста ла яшчэ ад ным свед чан нем па спя хо вас ці вя до ма га руп-
ліў ца на ні ве на род на га мас тац тва.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ. pyasecki@zviazda.by

Фо та аў та ра.

ДЗЯ КУ ЕМ, МА ЭСТ РА!

ЖЫЦЦЯПІС
Ве ка пом наеВе ка пом нае  

Явач ная ква тэ ра 
ці пад поль ная дру кар ня?

Унуч ка 
пар ты зан скай су вяз ной 
і па моч ні цы Клу ма ва — 

пра ва ен нае мі ну лае 
ра да во га гняз да

У па мяць аб зна ка мі тых ба бу лях 
у Тац ця ны КА ЛАШ НІ КА ВАЙ 
за ста лі ся па свед чан не 
пад поль шчы цы ад ной 
і вы раз ка з га зе ты аб дру гой.

У ру ках юбі ля ра — ка ра вай, пры ве зе ны на твор чы ве чар 
зем ля ка мі з Ка пыль шчы ны.

Апла дыс мен тыАпла дыс мен ты  


