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Та кім чы нам, мы спа ка ва лі за-

плеч ні кі, у якія акра мя не каль кіх 

аса біс тых рэ чаў па кла лі яшчэ і 

даж джа ві кі, лёг кія кам плек ты су-

хой воп рат кі (дзя куй бо гу, яны нам 

так і не прыдаліся). Узя лі ежу для 

сня дан ку і па ру лёг кіх пе ра ку саў. 

І ўзбро і лі ся на тхнен нем пе ра жыць 

не са мыя звы чай ныя вы хад ныя ў 

сва ім жыц ці.

Пра фе сій ных ра ва рыс таў у на-

шай кам па ніі не бы ло. Ад нак хлоп-

цы, якія еха лі з на мі, па кла па ці лі ся 

пра тое, каб узяць з са бой не вя ліч-

кія на бо ры ін стру мен таў — і яны 

спат рэ бі лі ся на ват двой чы. Уво гу-

ле ж знаў цы ра яць браць з са бой 

яшчэ і за па сную ка ме ру — на той 

вы па дак, ка лі ў ка гось ці пра б'ец ца 

ко ла, каб мож на бы ло яе апе ра-

тыў на за мя ніць.

Не ха чу па кі нуць вас без апі сан-

ня пры год і ад зна чу, што яны па ча-

лі ся з та го мо ман ту, ка лі мы не па-

спе лі вы ехаць на вак зал за га дзі ну 

да па трэб на га ча су, а ўся го толь кі 

за паў га дзі ны. Част ка на шай кам-

па ніі ім ча ла ся ў на прам ку 

вак за ла па ста ліч ным пра-

спек це Не за леж нас ці а 6-й 

га дзі не ра ні цы з ве лі зар най 

хут ка сцю. Бо спя ша ла ся на 

элект рыч ку, якая ад праў ля-

ла ся на Ма ла дзеч на ў 6.26. 

Па спець на яе нам уда ло-

ся хі ба што цу дам... Да дам 

толь кі, што пры пе ра воз цы 

ро ва ра трэ ба на бы ваць два 

квіт кі — і на ся бе, і на яго — 

та ды вам, у ад роз нен не ад 

не ка то рых з нас, не да вя-

дзец ца пла ціць штраф.

Не без пэў ных скла да нас-

цяў мы ўкам плек та ва лі ся ў 

ва го нах ра зам са сва і мі «жа-

лез ны мі конь мі». Даб ра лі ся 

да Ма ла дзеч на, там зра бі лі 

пе ра сад ку, на якую ме лі не 

больш за паў га дзі ны. Пе-

ра се лі на ды зель, што ідзе 

да Лі ды. Ён вы са дзіў нас на 

стан цыі Баг да на ва — гэ та і 

ёсць па ча так марш ру ту «Ва-

ло жын скія гас цін цы».

У ГОС ЦІ 
ДА ФЕР ДЫ НАН ДА

Вар та ад зна чыць, што па да ро-

зе нам не ад на ра зо ва су стра каў ся 

са мы са праўд ны анёл — праў да, 

у воб ра зе ча ла ве ка. На за вём яго 

Сяр ге ем. Спа чат ку ён да па мог 

улад ка ваць не каль кі ро ва раў у 

да во лі цес ным ва го не. За тым ужо 

ў Баг да на ве на вак за ле са ры ен-

та ваў, у які бок па ехаць. І пас ля 

та го су стра каў ся нам яшчэ не раз 

і да па ма гаў.

Ко ліш няя ся дзі ба мас та ка Фер-

ды нан да Ру шчы ца зна хо дзіц ца 

кры ху ўба ку ад асноў на га марш-

ру ту, у вёс цы Баг да на ва. Спа чат ку 

мы мер ка ва лі ту ды не за яз джаць. 

Ад нак, ма быць, сам Фер ды нанд, 

ру кой ба бу лі, якая па ка за ла, ку ды 

па вяр нуць, пры ма ніў нас у сваю 

пры сут насць.

І мы ні коль кі не па шка да ва лі! 

Баг да ва на — на дзі ва жы вая, пры-

го жая, я б ска за ла на ват аду хоў-

ле ная вёс ка, яна па хо дзіць хут чэй 

на мяс тэч ка.

У 1844 го дзе тут быў па бу да-

ва ны кас цёл Свя то га Мі ха ла, вы-

яў ле ны на са май вя до май кар ці не 

Ру шчы ца «Ка ля кас цё ла». Праў да 

бу ды нак гэ ты двой чы га рэў. У сва-

ім ця пе раш нім вы гля дзе кас цёл 

быў ад бу да ва ны ў 1999 го дзе. 

Але гэ та той мур, які вар та ўба-

чыць і ў яго су час ным вы гля дзе. 

Гля дзіш — і ад чу ва еш ве ліч насць, 

за гад ка вую ат мас фер насць мес-

ца, пэў ную ўзнёс ласць. Па да ва ла-

ся, тут прос та не маг чы ма не стаць 

мас та ком.

Да ко ліш няй ся дзі бы еха лі па 

доў гай ста рой лі па вай алеі. Тым 

ча сам вось што мож на бы ло пра-

чы таць у да ве дач най ін фар ма цыі 

ве ла марш ру ту:

«Вя лі кі ся дзіб ны дом быў двух-

па вяр хо вым, ка мен ным, але кры ху 

ня ўтуль ным, хоць і змя шчаў ве лі-

зар ную біб лі я тэ ку, ка лек цыю кар-

цін і скульп тур. Ру шчы цы прак тыч-

на не жы лі ў гэ тай «му ра ван цы», 

там раз мя шча лі ся гос ці. Сям'я 

па ся лі ла ся ў драў ля ным зру бе з 

ліс тоў ні цы, ка ля яко га рас лі кус ты 

бэ зу і руж. Ва кол до ма раз мя шчаў-

ся парк, асаб лі вае за ча ра ван не 

яко му на да ва ла са жал ка з вост-

ра вам для баб роў».

Гэ та на го да для вя сё лых раз ва-

жан няў — не жыць у вя лі кім му ра-

ва ным до ме са скульп ту ра мі і біб-

лі я тэ кай, та му што там ня ўтуль на... 

Нам бы гэ тую ня ўтуль насць! З ін-

ша га бо ку, ка лі пад вок на мі драў-

ля на га до ма рас лі кус ты бэ зу і руж, 

я ма гу Ру шчы цаў зра зу мець.

На ўзгор ку, дзе, па на шых пад-

лі ках, мог ста яць драў ля ны дом, 

рас ло да во лі шмат ча ба ру. Я не 

ўтры ма ла ся ад спа ку сы на рваць 

яго па бо лей, каб вы су шыць до-

ма і за вар ваць ха лод-

ны мі асен ні мі ве ча ра мі 

гар ба ту. Та кім чы нам 

у ма ім за плеч ні ку з'я-

віў ся да дат ко вы вель мі 

па ху чы груз.

З-за лі ха лец цяў 

XX ста год дзя ся дзі ба 

Рушчыцаў не аца ле ла — 

яна зга рэ ла ў 1944 го-

дзе пад час вы зва лен ня 

Ва ло жын шчы ны ад фа-

шыс таў. Да на шых дзён 

дай шлі толь кі пад мур кі, 

су та рэн ні, ста рыя дрэ-

вы, ру чай — да яго мы 

так са ма не пра мі ну лі 

па ды сці.

Паз ней да ве да лі-

ся, што лі та раль на за 

не каль кі дзён да на-

шай ванд роў кі на мес-

ца ко ліш няй ся дзі бы 

пры яз джаў на шча дак 

Фер ды нан да Ру шчы ца, 

а ра зам з ім прад стаў-

ні кі не ка то рых уста ноў 

куль ту ры. Аказ ва ец ца, 

ся дзі бу пла ну юць ад наў-

ляць! Та му на шы фо та-

здым кі, ру і ны на іх, якія 

ўда ло ся па ба чыць на 

свае во чы, хут ка так са-

ма ста нуць гіс то ры яй.

АРОЛ ПЕР ШАЙ 
СУ СВЕТ НАЙ

Мы вяр ну лі ся кры ху на зад, на 

асноў ны марш рут, і, пра ехаў шы 

вёс ку Дзе сят ні кі, зай шлі на мяс-

цо выя мо гіл кі ча соў Пер шай су-

свет най вай ны. І гэ та яшчэ ад но 

мес ца на са мрэч вар тае ўва гі. Ні-

ко лі б не па ду ма ла, што мо гіл кі 

мо гуць быць на столь кі пры го жыя. 

Ка лі бу дзе це пра яз джаць мі ма, не 

за будзь це ся за зір нуць сю ды. Вось 

што па ве дам ля ец ца ў да ве дач най 

ін фар ма цыі:

«За вёс кай Дзе сят ні кі за ха ва-

ла ся ад но з са мых буй ных па ха-

ван няў ча соў Пер шай су свет най 

вай ны. Вель мі час та гэ тыя мо гіл-

кі на зы ва юць мес цам па ха ван ня 

сал дат ня мец ка-аў стрый скай ар-

міі, ад нак тут па ха ва ныя так са ма і 

рус кія сал да ты. Пас ля ба ёў у по лі 

пра ца ва лі спе цы яль ныя са ні тар-

ныя бры га ды, якія збі ра лі це лы 

за бі тых во і наў і ха ва лі іх по бач, 

пе ра да ючы да ку мен ты і сал дац-

кія жэ то ны ва ро жа му бо ку».

Над звы чай ці ка вай з'яў ля ец ца 

му ра ва ная ра тон да, увян ча ная 

вя лі кім ар лом з рас праў ле ны мі 

кры ла мі, уста ля ва ная каля ўва хо-

ду на мо гіл кі. Зроб ле на яна бы ла 

ар хі тэк та рам Бол ма нам з Брэ ме на 

ў 1916 го дзе. Са мі мо гіл кі акра мя 

ін ша га ці ка выя тым, што ўяў ля юць 

са бой вя лі кую ад кры тую пра сто ру, 

аб не се ную му ра ва ным ва лам, які 

за даў нас цю ча су ўжо па рос мо-

хам. Ад мет на і тое, што тэ ры то рыя 

мо гі лак да во лі ўзго рыс тая, а вал 

паў та рае фор му ўзгор каў. Боль-

шасць ма гіл да та ва ныя 1916 го-

дам: ме на ві та ў гэ ты час тут спы-

ніў ся фронт.

Крыж і ме ма ры яль ная шыль да 

з над пі сам «Тут спа чы ва юць сал-

да ты — ах вя ры Пер шай су свет най 

вай ны» ўста ноў ле на на пра ця гу 

апош ніх дзе ся ці га доў. Ня мец кія 

даб ра чын ныя фон ды да на ша га 

ча су вы дзя ля юць срод кі на пад-

трым ку гэ тых па ха ван няў.

Гэ та быц цам тыя са мыя кла-

січ ныя вай ско выя мо гіл кі, якія 

мы маг лі ба чыць у аме ры кан скіх 

філь мах. Ад нак ка мен ныя плі ты 

ўжо амаль цал кам урас лі ў зям-

лю. Над пі сы на іх рас чы таць да во лі 

скла да на, але пры вя лі кім жа дан ні 

яшчэ маг чы ма.

Да рэ чы, ад ра зу за Дзе сят ні ка мі 

ідуць звы чай ныя вяс ко выя мо гіл кі, 

на іх шмат па ха ван няў поль ска-

га ча су. Яны па-свой му ці ка выя. 

Ад нак не пе ра блы тай це — мо гіл кі 

ча соў Пер шай су свет най пабачы-

це ад ра зу за імі. Вы па зна е це іх 

па вя лі кай ра тон дзе і па пры го жай 

ад кры тай пра сто ры; а ўні зе, за аб-

ры вам, плёс ка ец ца ра ка...

ДОМ ПА ЛЯЎ НІ ЧА ГА
Пе рад на ступ ным пунк там марш-

ру ту, Віш не вам, зна хо дзіц ца яшчэ 

ад на ад мет ная мяс ці на. Ад нак каб 

да брац ца да яе, да вя дзец ца кры ху 

збо чыць. Ад ра зу пас ля пе ра ез ду це-

раз ра ку Аль шан ку трэ ба па вяр нуць 

на ле ва — у за ход нім на прам ку зна-

хо дзяц ца парк і ся дзі ба Храп то ві чаў 

«Ад ра вонж». Важ на, што ся дзі ба 

за ха ва ла ся да на ша га ча су:

«Парк ата чае ся дзі бу, якая паў-

ста ла на мес цы ста ро га фаль вар ка 

ў кан цы XІX — па чат ку XX ста год-

дзя. Сваю наз ву ма ён так на быў па 

іме ні ра да во га гер ба ўла даль ні каў. 

Ся дзі ба вы ка рыс тоў ва ла ся ў якас-

ці па ляў ні чай рэ зі дэн цыі, зай ма ю-

чы пло шчу ў 50 гек та раў, а сам ся-

дзіб ны дом на зы ва лі «па ляў ні чым 

па ла цам» — гэ та двух па вяр хо вы 

му ра ва ны бу ды нак з да хам для на-

зі ран няў. Ён ня дрэн на за ха ваў ся 

да на шых дзён.

Ся дзі бу акру жаў вы ка па ны ўруч-

ную ка нал, што на да ва ла ёй не ка-

то рую ад асоб ле насць. Да га лоў на-

га ся дзіб на га до ма вя лі тры да ро гі, 

а ўез ды бы лі пе ра кры тыя ва ро та мі, 

по бач з які мі бы лі па бу да ва ныя па-

ляў ні чыя ста рож кі. Да на шых дзён 

аца леў толь кі адзін уезд».

У са вец кія ча сы ся дзі ба Храп-

то ві чаў вы ка рыс тоў ва ла ся ў якас ці 

дзі ця ча га пі я нер ска га лет ні ка, які ў 

1990-я быў зачынены. З та го ча су 

ся дзі ба пус туе. Ад нак з 2008 го да 

тэ ры то рыя бы ло га ма ёнт ка Храп-

то ві чаў аб' яў ле на пом ні кам пры ро-

ды мяс цо ва га зна чэн ня.

Дзе ля спра вяд лі вас ці апо ве ду 

ад зна чу, што ў «Ад ра вонж» мы не 

за яз джа лі. Бо вы ра шы лі сэ ка но-

міць час, каб з'ез дзіць па гля дзець 

драў ля ныя мос ці кі на ба ло це. Што 

з гэ та га атры ма ла ся, чы тай це ў 

на ступ ным вы пус ку «Ігу мен ска га 

трак та». Да та го ж я рас па вя ду, 

якія ці ка він кі мы па ба чы лі ў са мім 

Віш не ве і як па-асаб лі ва му нас су-

стрэ лі ў до мі ку для ра ва рыс таў на 

Са каў шчын скім ва да схо ві шчы.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Ва ло жын скі ра ён



Арол з рас праў ле ны мі кры ла мі на му ра ва най 

ра тон дзе.

ДаляглядДалягляд  

СПРАЎ ДЖА НЫЯ МА РЫ 
РА ВА РЫС ТАВ

Ы ПРА ВІЦ ЦА ро вар ным марш ру там 

«Ва ло жын скія гас цін цы» са мой ды яшчэ 

і сяб роў з са бой па клі каць я асме лі ла ся 

дзя ку ю чы та му, што не ад на ра зо ва пі са ла 

пра звя за ныя з ім пра ек ты і бы ва ла там. Та му за га дзя 

ве да ла, што марш рут гэ ты доб ра пра ду ма ны, 

раз ме ча ны і пра мар кі ра ва ны. Упэў не на, што пра ехаць 

па ім бу дзе пад сі лу кож на му — на ват та му, 

хто ні ко лі не вы яз джаў з до му на ро ва ры больш 

чым на па ру га дзін. У се ці ве ёсць пад ра бяз ная кар та 

і трэ кер (з тэ ле фо на ён ча мусь ці не знай шоў ся), 

якія пра вя дуць і на кі ру юць на не аб ход ныя 

сця жын кі-да рож кі. Усю не аб ход ную ін фар ма цыю 

пра марш рут, а да та го ж і аў ды я гі ды мож на знай сці 

па на ступ най спа сыл цы https://eurovelo.by/2016/06/01/vg/. 

Вы праў ля ю чы ся ў па да рож жа, па кла па ці це ся 

пра тое, каб яна бы ла ў ва шым ма біль ным тэ ле фо не — 

і та ды ўсё бу дзе прос та і яс на.

Кас цёл Свя то га Мі ха ла ў Баг да на ве.

Мо гіл кі ча соў Пер шай су свет най вай ны 

ў Дзе сят ні ках.


