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Мяс тэч ка Мір. 1812 год. Аб' яд-

на ныя пал кі вя лі кай на па ле о-

наў скай ар міі, пе ра сле ду ю чы 

ар' ер гард ра сій скіх вой скаў, 

на ма га юц ца за ха піць за мак 

і зла маць су пра ціў лен не ка-

за каў Пла та ва... Трэ ці раз ва-

ен на-гіс та рыч ны фес ты валь 

«Мір-1812» на два дні пе ра нёс 

па сё лак больш чым на два 

ста год дзі на зад. Па ву лі цах 

із ноў за шпа цы ра ва лі да мы з 

са бач ка мі і за гры ме ла пад ко-

ва мі ка ва ле рыя, за мі ту сі лі ся 

ў вай ско вым ла ге ры мар кі-

тант кі і вы стра і лі ся на агляд 

на чаль ства пал кі пя хо ты, гу-

са раў ды шэ ва ле жэ раў...

Зма ган не 
ў яб лы не вым са дзе

Мас тац кая флан кі роў ка (ва ло-

дан не шаш кай), «гуль ні са збро-

яй» — раз бор ка-збор ка ма ке таў 

аў та ма таў — і дэ ман стра цыя ва-

ен най экі пі роў кі... Та кія за баў кі 

пра па ноў ва лі гле да чам у пер шы 

дзень фес ты ва лю ўдзель ні кі ВПЦ 

«Ка зац кі Спас» і Пра ва слаў на га 

брац тва Пра аб ра жэн ня Гас под-

ня га Ня свіж ска га бла га чын ня. На 

іх тэ ма тыч ных пля цоў ках ад ра зу 

пас ля абе ду і па ча ло ся ме ра пры-

ем ства.

Не ўза ба ве раз га рэ ла ся і бой ка 

ў яб лы не вым са дзе не па да лёк ад 

Мір ска га зам ка. Гіс та рыч на гэ тай 

па дзеі не бы ло, а ба та ліі пра хо дзі лі 

на га рад ской ву лі цы і па-за ме жа мі 

мяс тэч ка. Ад нак дзе ля ства рэн ня 

ві до ві шча для гле да чоў рэ кан-

струк та ры здзейс ні лі імі та цыю за-

хо пу зам ка. На па ле о наў скія вой скі 

ру шы лі на цы та дэль, і мір нае на-

сель ніц тва пачало ха вац ца за сце-

на мі. Ра сій ская ка ва ле рыя муж на 

ад бі ва ла пры ступ, з флан гаў яе 

пад трым лі ва лі гар ма ты, а апош-

ні ру беж аба ро ны зна хо дзіў ся на 

ва ле пе рад цы та дэл лю.

У па чат ку XІX ста год дзя на за-

мкі ўжо не на па да лі з мэ тай ме на-

ві та за хо пу. Цы та дэ лі раз гля да лі ся 

хут чэй як стра тэ гіч ная кры ні ца ва-

ды і хар ча ван ня, што зна хо дзі лі ся 

ўнут ры, ад нак каб зда быць гэ та, 

да стат ко ва бы ло «аб ла жыць» тых, 

хто быў унут ры, і ўзяць змо рам.

— Мы ма ем на мэ це азна ё міць 

гле да чоў з тым, як маг ло ўсё ад бы-

вац ца ў той час, і па ста рац ца па-

гру зіць гас цей у гіс то рыю па дзей 

1812-га, звя за ных з на па ле о наў-

скі мі вой на мі і ім пе ра та рам Аляк-

санд рам, рас ка заць, якім чы нам 

Мір звя за ны з гэ тым, — ка жа Ігар 

ГРУ ЦО, фельд фе бель Мінск ага 

пя хот на га пал ка, га лоў ны ка мен-

та тар рэ кан струк цыі. — Сё ле та 

мы па ста ра лі ся, хай і апа срод ка-

ва на, да лу чыць за мак да асноў ных 

па дзей фес ты ва лю.

На пад на за мак доў жыў ся з 

паў га дзі ны. За ха піць цы та дэль не 

ўда ло ся, і на па ле о наў скія вой скі 

ад сту пі лі да на ступ на га дня. Ар га-

ні за та ры па да рылі гле да чам пры-

ем ныя ўра жан ні. Тым больш што 

пе рад зма ган нем усім пры сут ным 

рас ка за лі пра гіс то рыю ства рэн ня 

зам ка.

Мар кі тант кі 
і ві вандзь ер кі

Пас ля га лоў най па дзеі пер ша га 

дня рэ кан струк та ры і гос ці свя та 

ру шы лі хто на шпа цыр да во зе ра 

ка ля зам ка ці га рад скую пло шчу, 

а хто і нес ці служ бу: га та ваць вя-

чэ ру і на во дзіць утуль насць у па-

ля вых умо вах па ла тач на га ста ну 

во і наў.

Гэ ты мі спра ва мі, у пры ват нас ці, 

зай ма лі ся мар кі тант кі.

— Рус кай ар міі вы да ваў ся су-

хі па ёк, а вай скоў цы На па ле о на 

атрым лі ва лі гро шы, на якія і на-

бы ва лі ежу ў хар чэў нях. Ка лі яны 

прый шлі ў Ра сію, іх, вя до ма, ні хто 

кар міць не за ха цеў. Та му На па ле-

он вы даў указ аб вы да чы па тэн таў 

ганд ляр кам, якія бу дуць пры во зіць 

ежу, піц цё і аб мун дзі ра ван не для 

аб слу гоў ван ня яго ар міі. Гэ та бы лі 

ўжо не ма ла дыя дзяў ча ты, а жан-

чы ны, якія ме лі срод кі, каб на быць 

патрэбнае, — рас ка за лі мар кі тант-

кі пер ша га ка ра бі нер ска га пал ка 

вя лі кай ар міі На па ле о на, якія за-

ві ха лі ся ка ля каст ра. — У ар міі іс-

на ва лі цэ лыя швей ныя і хар чо выя 

або зы, бы лі і ві вандзь ер кі, якія 

вы но сі лі на по ле бою бо чач кі з ві-

ном.

На вя чэ ру во і нам сма жы лі ся ку-

ры і ва ры лі ся кат лы буль бы — усё 

каб пад ма ца вац ца пе рад біт вай 

пад Мі рам, рэ кан струк цыя якой 

ад бы ла ся на на ступ ны дзень.

А тыя, у ка го за ста лі ся сі лы, 

над вя чор кам па цяг ну лі ся ў дво-

рык Мір ска га зам ка, дзе ка лек тыў 

ка зац кай пес ні і тан ца «Ма ме па-

да ба ец ца» зла дзіў кан цэрт з за па-

лам, шаб ля мі ды акра ба тыч ны мі 

ка лен ца мі.

Спра ва 
ка за каў Пла та ва

Пад та кой наз вай у гіс то рыі 

вя до ма біт ва, якая ад бы ла ся пад 

Мірам у да лё кім 1812-м і якую рэ-

кан стру я ва лі на дру гі дзень фес-

ты ва лю. Пе рад гэ тым пя хо та і ка-

ва ле рыя прай шлі па ра дам ад Мір-

ска га зам ка да га рад ской пло шчы 

і вяр ну лі ся ў по ле, дзе і ад бы ло ся 

га лоў нае дзе ян не. Ня гле дзя чы на 

дождж, які то кры ху пе ра ці хаў, то 

пры пус каў так, што і з ко ней, і з 

во і наў, і з гле да чоў лі лі ся ру чаі, 

на ах вот ных паў дзель ні чаць у баі 

і па гля дзець на яго не да хо пу не 

бы ло.

Уз бро іў шы ся па ра со на мі, гос ці 

і су пра ва джаль ні кі во і наў — аб-

слу га і два ра не — мя сі лі гразь 

ра зам з вой ска мі, каб тра піць на 

ві до ві шча. Праў да, не ка то рыя з-за 

даж джу прос та не змаг лі надзець 

свае строі. Звы чай на рэ кан струк-

та ры ро бяць іх са мі за ўлас ныя 

гро шы. Пры чым экі пі ра вац ца ста-

ра юц ца мак сі маль на на блі жа на 

да гіс та рыч най рэ аль нас ці, а гэ та 

толь кі на ту раль ныя тка ні ны і вы-

со кі кошт. У вы пад ку Ве ры і Паў-

ла з Маск вы, якія на фес ты ва лі 

прад стаў ля лі два ран ства па чат ку 

XІX ста год дзя, на кам зол ка ва ле-

ра з шоў ку і шаў ко ва га ак са мі ту 

на ват пыр скі не па він ны тра піць, 

інакш строй са псу ец ца.

— У пер шы дзень на кам зол 

упала не каль кі кро пель, і мы ўжо 

спу жа лі ся, што спат рэ біц ца хім-

чыст ка, а тут та кі лі вень. Строй 

мож на бы ло б ад ра зу вы кі нуць, — 

ка жа Ве ра. — Некалі та кія рэ чы 

не мы лі, а на сі лі, па куль яны не 

па чы на лі страчваць вы гляд, пас ля 

ча го да ры лі слу гам. Гэ та му кам зо-

лу ўжо больш за дзе сяць га доў, 

і на ват та ды ён каш та ваў ка ля 

10 ты сяч ра сій скі мі (на на шы гро-

шы ця пер гэ та больш як 300 руб-

лёў. — Аўт.). Уво гу ле, муж чын скі 

строй звы чай на больш да ра гі, 

чым убор дам, бо яго да во дзі ла-

ся пад га няць дак лад на па фі гу ры, 

а жан чы нам пра сцей бы ло ўціс-

нуц ца ў су кен ку, надзеў шы кар сет. 

Во ін ская ж аму ні цыя абы хо дзіц ца 

яшчэ да ра жэй.

Да рэ чы, боль шасць клу баў, 

якія зай ма юц ца эпо хай на па лео-

наў скіх вой наў, лю бяць рэ кан-

стру я ваць ме на ві та фран цу заў і 

поль скія ле гі ё ны, ня гле дзя чы на 

кошт убрання.

— Пэў на, за цікавей шую эс тэ-

ты ку ў іх аму ні цыі, — мяр куе Ва-

дзім КАР ПО ВІЧ з 19-га ўлан ска-

га на ва груд ска га пал ка Вя лі ка га 

Княст ва Лі тоў ска га фран цуз-

скай ар міі. — Ад нак ка ва ле рыя 

рус кай ім пе ра тар скай ар міі за два 

апош нія га ды вель мі вы рас ла, і 

су ад ня сен не сіл фран цу заў і ра-

сі ян унут ры кра і ны і на по лі бою 

вы раў ня ла ся.

На по лі ар га ні за та ры сё ле та 

ўзвя лі ма кет га ра дзі шча, якое 

на па ле о наў скія вой скі па ста ра-

лі ся за ха піць. Ад даж джу зброя 

стра ля ла не так час та, як было 

запла на ва на, ад нак гэ та з ліш кам 

кам пен са ва ла ся: па вет ра стра са-

ла ся не толь кі ад гар мат ных зал-

паў, але і ад са праўд ных вы бу хаў 

бом баў ад за кла дзе най на мес цы 

се чы пі ра тэх ні кі. Дым сця ліў ся па 

ўсім по лі, так што ча сам не бы ло 

ві даць, дзе і хто ся дзіць у за са дзе 

і хто на ка го ня сец ца ў се чы. І ўсё 

гэ та пад не су пын ным даж джом.

Каш тоў насць са мой біт вы ў 

тым, што больш за 200 га доў та-

му ме на ві та тут ім пе ра тар ская ра-

сій ская ар мія, якая ад сту па ла пад 

на ціс кам во ра га, па ве ры ла, што і 

на па ле о наў скія вой скі мож на біць, 

бо той раз фран цуз скія сю зе рэ ны 

прай гра лі, вой скі ата ма на Пла-

та ва, яко му на той мо мант бы ло 

ўжо 59 га доў, вый шлі з акру жэн-

ня, а вой скі Баг ра ці ё на атры ма лі 

пе рад ыш ку.

Вен цер і ка ру сель ка
У па чат ку бою на пра вым флан-

гу раз мяс ці лі ся ра сій ская ар ты ле-

рыя і гу са ры. На ле вым флан гу па-

ка за лі ся фран цуз скія ка ва ле рыс-

ты. На по лі бы лі за ўва жа ны на ват 

свя та ры. Гіс та рыч на вя до ма, што 

хоць яны не зма га лі ся са збро яй у 

ру ках, ад нак ча сам ста на ві лі ся пе-

рад вой скам з кры жам і на тхня лі 

на бой. Ка за кі ад пра ві лі ся на раз-

вед ку, каб да ве дац ца, што ад бы-

ва ец ца на под сту пах да Мі ра.

— Пла таў атры маў пе ра мо гу 

дзя ку ю чы та му, што вы ка рыс таў 

пры ём, які быў рас паў сю джа ны ў 

ка ча вых на ро даў і на зы ваў ся вен-

цер. Гэ та пры ста са ван не для лоў лі 

ры бы — ко ну са па доб ная ка шол ка, 

спле це ная з вяр бы, ку ды ры ба мо-

жа заплыць, ад нак вы плыць ад-

туль ужо не, — ка мен та ваў біт ву 

пад Мі рам Ігар Гру цо. — Та кі ж 

план вы ра шыў рэа лі за ваць на 

прак ты цы ата ман. Част ка вой-

скаў сха ва ла ся па аба пал да ро гі 

на вёс ку Пя соч ная, а сам Пла таў 

ад сту піў яшчэ да лей. Ды ві зі ён-

ны ге не рал на па ле о наў скай ар міі 

Аляк сандр Раж нец кі па ве рыў, што 

ка за кі ад сту па юць, і па чаў пе ра-

сле да ван не. Як толь кі яго вой скі 

ўцяг ну лі ся ў вен цер, ка за кі з за са-

ды аб ры ну лі ся на яго ка ва ле рыю 

з флан га і ты лу.

Тым ча сам вы сла ныя на раз-

вед ку ка за кі су тык ну лі ся з ула-

на мі, якія еха лі ім на су страч, і па-

ча ла ся пер шая сутыч ка. За тым 

ка ва ле рыя са сту пі ла мес ца для 

бой кі лёг кай ка ва ле рыі На па ле о-

на су праць гу са раў рус кай ар міі. 

Усё гэ та су пра ва джа ла ся стрэ ла-

мі гар мат.

Фран цу зы вы пус ці лі лёг кую пя-

хо ту, якая дзей ні ча ла рас сып ным 

стро ем па два ча ла ве кі ў па ры. 

На пе ра рэз ім вы су ну лі ся рус кія 

еге ры. Ва ро жыя ба кі пе ра стрэль-

валіся праз ба ло та...

— Са мы страш ны ар ты ле рый скі 

агонь су праць пя хо ты — кар цеч чу, 

да 20 чы гун ных ша роў дыя мет-

рам да двух сан ты мет раў, — пра-

цяг вае рас каз фельд фе бель. — 

А ўзім ку, ка лі зям ля за мяр зае, 

са мае страш нае — яд ры, бо яны 

адбіваюцца ры ка шэ там ад зям лі і 

ска чуць, як плос кія ка мень чы кі па 

ва дзе, збі ва ю чы пра ціў ні ка.

У су мят ні бою фран цу зы на блі-

жа юц ца да вёс кі-га ра дзі шча, якую 

рус кія вой скі пе ра ста юць кант ра-

ля ваць, бо ўцяг ну лі ся ў бой ку. 

Поль скія ўла ны пай шлі ў ата ку 

ка ру сель кай (гэ та ка лі ка ва ле рыя 

аб сту па ла пе ха цін цаў і кру жы ла 

ва кол іх) — на ка рэ рус кіх пе ха цін-

цаў, якія спі на да спі ны аба ра ня-

юц ца, вы ста віў шы на пе рад зброю 

са шты ка мі...

Да лей вой скі ўжо прос та 

раз'юшы лі ся, і су тыч кі ды стра-

ля ні на з вы бу ха мі ста лі амаль 

не су пын ныя. Як і кож ны раз, рэ-

кан струк та рам спат рэ біў ся яшчэ 

ней кі час, каб усвя до міць, што біт-

ва скон чы ла ся і час ра зы хо дзіц ца 

да на ступ на га го да.

Тыя, ка му не ха пі ла ад рэ на лі-

ну, ад пра ві лі ся на «Мір скія Шэр мі-

цыі-2019» — ІІ Між на род ныя спа-

бор ніц твы па ва ло дан ні шаш кай, 

каб па гля дзець, як ад ным ма хам 

шаб лі рас ся ка юц ца плас ты ка выя 

бу тэль кі з ва дой.

У фес ты ва лі сё ле та ўдзель-

ні чаў 21 ва ен на-гіс та рыч ны 

клуб з Ра сіі і Бе ла ру сі. Пры го-

жую гіс та рыч ную кар цін ку ства-

ра лі 340 рэ кан струк та раў і ка ля 

сот ні ко ней.

Іры на СІ ДА РОК, фо та аў та ра.

Поль скія ўла ны су праць 
ка зац кай ка ва ле рыі

Вой скі На па ле о на ішлі на Мір на ва ен на-гіс та рыч ным фес ты ва лі


