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КАЛЬ ВА РЫЯ
Са мыя ста рыя мо гіл кі ў Мін ску, 

якія за ха ва лі ся да на шых дзён, — 
Каль ва рый скія. Ха ваць на Каль ва-
рыі па ча лі яшчэ ў 1796 го дзе. Ад нак 
на сён ня са мая ста рая ма гі ла — сяс-
цёр Юзэ фы і Тэ а фі ліі — 1808 і 1824 
га доў пахавання — іх пом нік дай шоў 
да на ша гу ча су. Ад ра зу за ім мож-
на ўба чыць яў рэй скую над ма гіль ную 
плі ту — ма цэ ву.

Вар та зга даць пра па хо джан не гіс-
та рыч най наз вы Каль ва рыя. Па-ла цін-
ску гэ та тое ж, што па-грэ час ку Гал го-
фа — мес ца, дзе ўкры жа ва лі Хрыс та. 
Уво гу ле, эты ма ло гія сло ва «каль ва-
рыя» — «лы сы чэ рап, лы сая га ра».

Мо гіл кі част ко ва раз мя шча юц-
ца на зям лі Ба зы ля Ма ка ро ві ча, 
які на ра дзіў ся ў 1878 го дзе. Та му 
ён па ха ва ны ў ад ной са сцен кас-
цё ла Уз ві жан ня Свя то га Кры жа, які 
ста іць тут.

По бач з кас цё лам за ха ва ла ся аў-
тэн тыч ная пліт ка XІX ста год дзя. Па 
ёй і сён ня хо дзяць лю дзі. А ў скле пе, 
які зна хо дзіц ца по бач, па-ра ней ша-
му ўстаў ле ны са праўд ныя ме та ліч-
ныя дзве ры.

Тут жа раз мя шча юц ца і два пад-
зем ныя скле пы. Адзін з іх цал кам 
за сы па ны зям лёй, а дру гі толь кі 
част ко ва.

МАС ТА КІ І НЕ ТОЛЬ КІ...
Ад на з ад мет ных асоб, па ха ва ных 

на Каль ва рыі, — гэ та мін скі мас так 
пер шай па ло вы XІX ста год дзя Ян 
Да мель. Ён за вя шчаў быць па ха ва-
ным пад ал та ром Каль ва рый ска га 
кас цё ла — так і ад бы ло ся.

Пер шую па ло ву жыц ця твор ца 
пра вёў у Віль ні, вы кла даў мас тац тва. 
Ад нак яго ся бар вы ра шыў за няц ца 
пад роб кай асіг на цый, 
а па коль кі абод ва бы лі 
та ле на ві ты мі мас та ка мі, 
фаль шы выя гро шы яны 
ў пра мым сэн се ма ля ва-
лі. Іх ма хі на цыі рас кры лі, 
Яна Да ме ля да ста ві лі ў 
Мінск, дзе ён пэў ны час 
зна хо дзіў ся пад вар тай. 
З тых ча соў па чаў жыць і 
ма ля ваць у ця пе раш няй 
бе ла рус кай ста лі цы.

Ары гі наль ная кар ці на 
гэ та га твор цы і сён ня за-
хоў ва ец ца ў до ме-му зеі 
Вань ко ві чаў, яна на зы-
ва ец ца «Па вел І вы зва-
ляе Та дэ ву ша Кас цюш-
ку з тур мы».

Ці ка вая гіс то рыя ства рэн ня кар-
ці ны «Свя тая Кан стан цыя з кры-
жом», якая зна хо дзіц ца ў фон дах 
На цы я наль на га мас тац ка га му зея. 
Ад ной чы Ра дзі ві лы за ка за лі ў Да-
ме ля іко ну Свя той Кан стан цыі — у 
той час аку рат па мер ла Кан стан-
цыя Чу дор ская. За каз чык аку рат на 
па клаў парт рэт по бач з мас та ком і 
ска заў: «А да вай Свя тая Кан стан-
цыя бу дзе кры ху па доб най да гэ тай 
Кан стан цыі». Ство ра ную іко ну пры-
нес лі ў кас цёл, каб асвя ціць. Ад нак 
ксёндз ка тэ га рыч на ад мо віў ся зра-
біць гэ та. Так яна і за ста ла ся прос та 
кар ці най.

Яшчэ адзін ары гі нал вы пад ко-
ва знай шлі ў Віш не ве, за ал та ром. 
Там дзя сят кі га доў ста я ла штось ці 
чор нае і не зра зу ме лае. А ка лі прад-
пры маль нік з Го ме ля на рэш це ўзяў-
ся пра фі нан са ваць рэ стаў ра цыю і 
вя до мую рэч па чыс ці лі ад бру ду, 
вы свет лі ла ся, што гэ та ра бо та Яна 
Да ме ля — кар ці на «Свя ты Юзаф з 
дзі цят кам Езу сам». Ця пер яна ўпры-
гож вае га лоў ны ал тар віш неў ска га 
кас цё ла.

Свой апош ні спа чын на Каль ва-
рыі знай шлі і ін шыя слын ныя мас-
та кі. На прык лад, Адам Шэ ві чус, 
пра яко га згад вае ў сва іх на тат ках 
Ула дзі слаў Сы ра ком ля. Ма гі ла не 
за ха ва ла ся. За тое мож на ўба чыць 
па ха ван не Яў ге на Ку лі ка — твор цы, 
які ра зам з мас та ком Ула дзі мі рам 
Кру коў скім рас пра цоў ваў эта лон 
пер ша га бе ла рус ка га гер ба.

ПАЭ ТЫ 
І ІХ ПЛЯ МЕН НІ КІ

У па чат ку XX ста год дзя най леп-
шым док та рам у ва ко лі цах Мін ска 
быў Зыг мунт Свян ціц кі. Гэ ты ча ла-

век пер шым здзейс ніў пе ра лі ван не 
кры ві, пры вёз сю ды рэнт ге наў скі 
апа рат. Ён бяс плат на ля чыў бед-
ных — у тых са мых ста рых кар пу-
сах 2-й баль ні цы ля Тра ец ка га прад-
мес ця.

У кан цы XІX ста год дзя Свян ціц кі 
сва таў ся да Элі зы Ажэш кі, з якой 
меў ра ман. Ад нак штось ці не скла-
ла ся, і Ажэш ка за ста ла ся ў Грод не, 
док тар вяр нуў ся ў Мінск і па бу да ваў 
дом. Вар та да даць, што сын док та ра 
рас па чаў ра бо ту пер ша га ў ста лі цы 
так сі — у 1913 го дзе тут з'я віў ся так-
са ма тор №1.

Ці ка ва, як па-асаб лі ва му Свян-
ціц ка га цяг ну ла да лі та ра ту ры. Ка лі 
пры гле дзец ца да пом ні ка, пад якім 
ён па ха ва ны, то мож на ўба чыць, што 
ра зам з ім ля жыць Ма рыя з ро ду... 
Міц ке ві чаў. Та кім чы нам, на Каль-
ва рыі па ха ва на яшчэ і пля мен ні ца 
на ша га паэ та Ада ма Міц ке ві ча.

На Каль ва рыі па ха ва ны Аляк сей 
Сі па еў — свя тар, які ка лісь ці ўзна-
чаль ваў ка фед раль ны кас цёл. Па-
мёр ён вель мі ра на, у 32 га ды.

Ёсць тут і ма гі ла Кла ціль ды 
Вай ні ло віч — пры ёр кі кляш та ра 
бе не дык ты нак. Яна з тых са мых 
Вай ні ло ві чаў, Эд вард з якіх праз 
паў ста год дзя па бу дуе но вы кас цёл. 
Кла ціль да ж 32 га ды ўзна чаль ва ла 
жа но чы кляш тар, які ка лісь ці ста яў 
на мес цы кі на тэ ат ра «Пе ра мо га». 
На сён няш ні дзень ад яго за ста лі ся 
толь кі пад мур кі...

Знай шоў тут свой апош ні спа чын 
і бе ла рус кі па эт-дэ ма крат Ян ка Лу-
чы на. Са мым важ ным яго ўчын кам 
з'яў ля ец ца тое, што праз 25 га доў 
пас ля паў стан ня Ка лі ноў ска га ў 
га зе це «Минский листок» ён змог 
апуб лі ка ваць верш на бе ла рус кай 
мо ве, які на зы ваў ся «Вяс но вай па-
рой». Да гэ та га ні чо га на род най 

мо ве не дру ка ва лі ўжо 
чвэрць ста год дзя.

У 1903 го дзе, ужо 
па смя рот на, вый шла 
пер шая кні га Ян кі Лу-
чы ны «Вя зан ка». Але ж 
да 1905 го да дру ка ваць 
па-бе ла рус ку бы ло за-
ба ро не на. Бра ты Луц ке-
ві чы ва зі лі гэ ту кні гу для 
ад аб рэ ння цэн за ра мі ў 
Пе цяр бург і там прад-
ста ві лі яе як кні гу на 
бал гар скай мо ве. Цэн-
за ры не ра за бра лі ся, 
на якой мо ве на са мрэч 
на пі са на кні га, і толь кі 
дзя ку ю чы гэ та му яна 
па ба чы ла свет.

На мо гіл ках ёсць свой пры-
від — бе лая пан на Каль ва рыі. 
Хо дзіць ле ген да, што ў скле пе 
ў XІX ста год дзі бы ла па ха ва-
ная па нен ка, якая на са мрэч 
не па мер ла, а за сну ла ле тар-
гіч ным сном. З тых ча соў па 
мо гіл ках блу кае яе пры від.

Каль ва рыя за зна ла не каль-
кі хва ляў руй на ван ня. Са мая 
сур' ёз ная бы ла ў 1997 го дзе, 
ка лі знес лі па ло ву мо гі лак, бо 
па трэб на бы ло мес ца для ка-
мер цый ных па ха ван няў. Ста-
рыя плі ты прос та вы кі да лі на 
смет нік.

Мно гія кры жы ка лісь ці бы лі 
спі ла ва ныя і зда дзе ны на ме-
та ла лом.

У 1999 го дзе зда ры ла-
ся тра ге дыя на Ня мі зе. Та ды 
ся род ін шых за гі ну ла дач ка 
сла ву та га скульп та ра Мі ха ся 
Інь ко ва. Ён ад ліў вы яву дач кі 
Ма рыі, а так са ма ве ліч ны ме-
ма ры ял усім за гі ну лым.

Апош ні на род ны па эт Бе-
ла ру сі Ніл Гі ле віч, які ня даў на 
па мёр, так са ма па ха ва ны на 
Каль ва рыі, бо там яго ча ка ла жон ка. 
Ма гі лу паэ та мож на знай сці, ка лі, 
сто я чы зле ва ад кас цё ла (гле дзя чы 
ад ува хо ду), да ўпо ру іс ці па сця жы-
не — яна і пры вя дзе да па ха ван ня.

ВАЙ СКО ВЫЯ МО ГІЛ КІ
Вай ско выя мо гіл кі — дру гія па 

ста ра жыт на сці, па ча лі дзей ні чаць 
яшчэ з 1896 го да.

На іх па ха ва на вель мі шмат сла-
ву тых бе ла ру саў — Усе ва лад Іг на-
тоў скі, Ян ка Ку па ла, Якуб Ко лас, 
Паў люк Трус, Кузь ма Чор ны, Аляк-
сандр Чар вя коў.

Гэ тыя мо гіл кі пла на ва лі зра біць 
агуль на на цы я наль ным не кро па лем. 
Але яны до сыць не вя лі кія, та му з 
ча сам па ха ван ні на іх спы ні лі. Ця-
пер вя до мых бе ла ру саў ха ва юць на 
Ус ход ніх мо гіл ках.

У цэнт ры тэ ры то рыі раз мя шча ец-
ца царк ва Аляк санд ра Не ўска га, у 
якой па ха ва ны сал да ты рус ка-ту рэц-
кай вай ны. За хоў ва ец ца ў бу дын ку 
і ўні каль ны ар тэ факт — драў ля ная 
пе ра нос ная царк ва, якую вай скоў цы 
бра лі з са бой у па ход. Яе мож на ўба-
чыць зле ва ад цар скай бра мы.

УС ХОД НІЯ МО ГІЛ КІ
Ус ход нія мо гіл кі ў пэў ным сэн се 

са мыя за гад ка выя. Яны з'яў ля юц ца 
«пра ця гам» Вай ско вых мо гі лак. З 

1956 го да там па ча лі ха ваць сла-
ву тых асоб. Тут знай шлі спа чын 
Кан драт Кра пі ва, Яў ге нія Яні шчыц, 
Ула дзі мір Му ля він, Іван Ша мя кін, 
Стэ фа нія Ста ню та, Пі мен Пан чан ка, 
Ва сіль Бы каў. Каб у ад ным мес цы 
бы ло па ха ва на так шмат пісь мен-
ні каў, жур на ліс таў, паэ таў — гэ та 
са праў ды зна ка ва.

З апош ніх па ха ван няў — Ге надзь 
Бу раў кін, Аляк сандр Ці ха но віч.

Ма ла хто ве дае, што на су праць 
мо гі лак, у ле се, у ча сы Вя лі кай 
Ай чын най вай ны ха ва лі за бі тых 
нямецкіх вай скоў цаў. Пас ля вай ны 
ўсе па мят ныя зна кі бы лі зне се ны. 
Толь кі ў ня даў нія ча сы па ча лі пра-
во дзіц ца пе ра за ха ван ні.

«Ка лі пры хо дзіш на мо гіл кі, ад-
ра зу апа ноў вае пэў ны сму так, — 
за ўва жае Па вел Дзе сю каў. — Ад-
нак для за ход ніх лю дзей мо гіл кі — 
гэ та мес ца па мя ці. І мес ца аду ка-
цыі, бо там тэй шых школь ні каў пры-
вод зяць на вя лі кія не кро па лі, дзе 
рас каз ва юць, хто там па ха ва ны і 
што вар та га зра бі лі гэ тыя лю дзі. 
З кра са ві ка і ў нас ад наў ля юц ца 
эк скур сіі па ста ліч ных не кро па лях. 
Кож ную су бо ту і ня дзе лю ў 11 ра-
ні цы па чар зе бу дзем на вед ваць 
Каль ва рыю, Вай ско выя і Ус ход нія 
мо гіл кі. За пра шаю ўсіх ах вот ных 
да лу чац ца».

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
nina@zviazda.by
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Апош ні спа чын 
вя до мых бе ла ру саў,
або Не са мая звы чай ная эк скур сія

Дзе ля па мя ціДзе ля па мя ці  ��

Ве да е це, а та кіх дзі ва коў, што лю бяць ха дзіць 
на мо гіл кі, зу сім ня ма ла. Бо гэ та не толь кі мес ца 
апош ня га спа чы ну, а зна чыць, су му аб па мер лым, 
але яшчэ і мес ца па мя ці. Тут пе ра кры жоў ва юц ца 
лё сы са мых роз ных лю дзей і ста віц ца апош няя 
кроп ка на іх жыц цё вым шля ху. Кім яны бы лі, што 
па спе лі зра біць?..
У бе ла рус кай ста лі цы ад ра зу трое мо гі лак мож на 
ад нес ці да лі ку агуль на на цы я наль ных не кро па ляў — 
Каль ва рый скія, Ус ход нія і Вай ско выя. Пра іх 
ад мет насць, у ме жах аду ка цый ных лек цый, якія 
ла дзяц ца ў На цы я наль ным цэнт ры су час ных 
мас тац тваў, рас ка заў гіс то рык, эк скур са вод Па вел 
Дзе сю каў.

На Усходніх могілках можна ўбачыць 
арыгінальны помнік кампазітару 

Іосіфу ЖЫНОВІЧУ.

Пахаванне сясцёр Рудольфа ПІШЧАЛЫ на Кальварыі.

Ле та піс на зы вае Вой шал ка на ва град скім 
кня зем. Маг чы ма, Мін доўг пас ля па ра жэн-
ня ад Да ні лы Га ліц ка га пе ра даў На ва гру дак 
свай му сы ну, а мо жа быць, і са мі на ва груд цы 
вы бра лі яго. Ад бы ло ся гэ та пры клад на ў 1254 
го дзе. Звер нем ува гу на ле та піс нае па ве дам-
лен не, што Вой шалк «в по гань стве бу ды». Не 
вы клю ча на, што Мін доўг з'я віў ся ў На ва груд ку 
па за пра шэн ні па ган цаў.

Ка лі ўлі чыць, што хрыс ці ян ства ў Верх нім 
Па ня мон ні не ме ла тры ва ла га ста но ві шча і 
бо лей чым праз сто га доў На ва гру дак ады-
шоў ад хрыс ці ян ства, пра што пі саў у 1378 
го дзе кі еў скі міт ра па літ Кіп ры ян, дык у ча сы 
Мін доў га па ган цы ў На ва груд ку пас ля смер ці 
хрыс ці ян ска га кня зя маг лі за пра сіць да ся бе 
па ган ска га кня зя. Ві даць, Вой шалк рас пра віў-
ся са сва і мі пра ціў ні ка мі: «... на ча проливати 
крови мно го». Ад нак з па лі тыч ных мэт, каб 

за клю чыць мір з Да ні лам Га ліц кім, ён пры-
няў пра ва слаўе. Мір Вой шалк уста на віў, але 
вы му ша ны быў ад мо віц ца ад На ва груд ка і 
на ва груд ска га па са да. Вой шалк па ві нен быў 
жыць пры два ры Да ні лы як за лож нік. Каб па-
зба віц ца ад «га на ро ва га па ло ну», ён пры мае 
ма наст ва. Да ні ла па ве рыў, што бы лы на ва-
груд скі князь вы рак ся па лі тыч на га жыц ця, і 
да зво ліў яму за сна ваць ка ля На ва груд ка ма-
нас тыр на мя жы На ва груд скай зям лі і Літ вы 
(ця пер тут вёс ка Лаў ры ша ва На ва груд ска га 
ра ё на). З-за ма нас тыр скіх сцен князь-ма нах 
рых та ваў паў стан не су праць га ліц ка-ва лын-
скіх за ва ёў ні каў. Ён знай шоў і са юз ні ка — по-
лац ка га кня зя Таў ці ві ла.

У 1258 го дзе Вой шалк скі дае мас ку бо га-
лю бі ва га ма на ха. З По лац ка пры бы вае дру-
жы на на ча ле з кня зем Таў ці ві лам. Вой шалк з 
да па мо гай па ла чан і сва іх пры хіль ні каў ава ло-
даў На ва груд кам і зноў сеў на кня жац кі па сад. 
Раз' юша ны Да ні ла Га ліц кі аса біс та па вёў вой-

ска на На ва груд скае княст ва. Але Вой шалк і 
Таў ці віл не ўсту пі лі ў бой, уме ла ма неў ра ва лі і 
вый гра лі час, да ча ка лі ся пры хо ду та та ра-ман-
голь скай ра ці Бу рун дая. Па за га дзе Бу рун дая 
Да ні ла вы му ша ны быў па слаць вой ска на Літ-
ву і Наль шча ны. Та кім чы нам Вой шалк ад на віў 
не за леж насць На ва груд скай зям лі і ця пер вы-
нош ваў за ду му да лу чыць да яе Літ ву.

Пас ля смер ці Мін доў га ў 1263 го дзе «во 
всей зем ле Литовской и Же мой тской» пра віў 
жа мой цкі князь Тра ня та. За пра сіў шы да ся бе 
по лац ка га кня зя Таў ці ві ла дзя ліць «зем лю и 
до бы ток Миндовгов», ён за біў яго, а по лац-
кіх ба яр зня во ліў. Абя ца ю чы вы зва ліць ба яр, 
Тра ня та на вя заў По лац ку свай го стаў ле ні ка. 
Ця пер, ка лі По лацк вый шаў з ба раць бы, Тра-
ня та мог рас пра віц ца і з Вой шал кам. Ад нак 
Вой шалк ака заў ся хіт рэй шым. Ён па кі нуў На-
ва гру дак і ад пра віў ся ў Пінск збі раць вой ска. 
І не без Вой шал ка вай пад трым кі ся род лі тоў-
скай зна ці ўзнік ла змо ва су праць Тра ня ты.

Як толь кі змоў шчы кі за бі лі Тра ня ту, Вой-
шалк з пін скай дру жы най вы сту піў у На ва гру-
дак, дзе яго ча ка ла на ва груд ская дру жы на. 
З пі ня на мі і на ва груд ца мі Вой шалк за няў Літ-
ву. Бы лы ма нах, за быў шы ся пра хрыс ці ян скую 
лі тасць, з жорст кас цю «вороги свои убивати, 
изби их бесчисленное мно жест во, а друзии 
раз бе го шо ся ка мо кто видя».

Рас пра віў шы ся з унут ра ны мі во ра га мі, Вой-
шалк за клю чыў мір з Ор дэ нам і Га ліц ка-Ва лын-
скім княст вам. Каб атры маць вай ско вую сі лу, 
Вой шалк пры знае ся бе ва са лам бе рас цей ска га 
кня зя Ва сіль кі Ра ма на ві ча і за пра шае яго сы-
на Швар на «помагати» ўла да рыць. Ва сіль ка і 
Шварн пры сла лі Вой шал ку свае дру жы ны. У 
1264 го дзе Вой шалк за ва я ваў Дзя волт ву (зям-
ля, якая зна хо дзі ла ся ў ра ё не го ра да Віль ка-
мі ра) і Наль шча ны, да лу чыў іх да На ва груд ка. 
Ула ду Вой шал ка пры знаў і По лацк.

Аб' яд нан не ва кол На ва груд ка Пін скай, 
Лі тоў скай, Дзя вол таў скай, Наль шчан скай 

ВОЙ ШАЛК 
Вой шалк, у ад роз нен не ад Мін доў га, дзей ні чаў не гру бы мі сі ла мі, 

не аб луд лі ва. Ён да па трэб на га ча су ха ваў свае на ме ры, без шу му плёў 
інт ры гі, пус каў ся на хіт рас ці, ішоў на кам пра мі сы. Ме на ві та Вой шал ку 
вы па ла мі сія стаць за сна валь ні кам ад ной з най буй ней шых еў ра пей скіх 
ся рэд не вя ко вых дзяр жаў — Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га.


