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ВЯР НУ ЛІ СЯ ВЯР НУ ЛІ СЯ 
ДА РОД НЫХ ХАТДА РОД НЫХ ХАТ
З Мі ха і лам Ку цам і Ге ор гі ем Шве дам 
ста ім ка ля пер шай ме ма ры яль най 
дош кі на па мят най алеі. На ёй 
парт рэт Мі ка лая Гу ка і га ды жыц ця 
яго: 1926—1945. Па зна ча на, што 
сал дат за гі нуў у сту дзе ні 1945-га. 
Цал кам ве ра год на, што да 19-год дзя 
свай го хло пец не да жыў. Раз ва жа ем, 
што пры зы ву пад ля га лі з 18 га доў. 
Па сут нас ці дзе ці іш лі на вай ну, та кія 
юныя, ня во пыт ныя. Час та яны гі ну лі 
пер шы мі, мно гім не су джа на бы ло 
вяр нуц ца. А гэ та — не на ро джа ныя 
іх дзе ці, адзі но кія ра вес ні цы, 
не су цеш ныя ма ці. Та кая яна, вай на. 
Яе мож на ад чуць па гіс то рыі ад ной 
асоб на ўзя тай вёс кі амаль праз 
80 га доў...

Стэнд, які ўпаў
Парт рэт Мі ка лая па ста ві лі пер шым 

не здар ма, ён ста іць ця пер аку рат на-
су праць сва ёй ха ты, ад куль Ко лю і 
пра во дзі лі род ныя на вай ну. На ват 
па лос ка зям лі, на якой ця пер раз-
ме шча ны ўвесь ме ма ры ял, не ка лі 
іх сям'і на ле жа ла. Гля дзіць Ко ля на 
вяс ко вую ву лі цу. Ці не са мы ма ла ды 
ён з 27 ад на вяс коў цаў, якія не вяр ну-
лі ся з фрон ту ў За рэч ча. А 32 ча ла ве кі 
вяр ну лі ся. Уся го з не вя лі кай вёс кі на 
Пру жан шчы не ў вай не ўдзель ні ча ла 
59 муж чын.

Пас ля вай ны аб са лют ная боль-
шасць жы ха роў пра ца ва лі ў кал га-
се, га да ва лі дзя цей. Да па мя ці за гі-
ну лых фран та ві коў і па ша ны жы вых 
удзель ні каў вай ны тут заў сё ды ста-
ві лі ся ўваж лі ва. У свой час кал гас ны 
парт орг са браў па ха тах фо та здым-
кі фран та ві коў, вы ра біў стэнд пад 
наз вай «Веч ная сла ва ге ро ям, якія 
за гі ну лі за сва бо ду і не за леж насць 
Ра дзі мы». Стэнд ві сеў на па чэс ным 
мес цы ў «чыр во ным кут ку» кал гас-
на га два ра, дзе збі ра лі ся най больш 
па свя точ ных на го дах.

Але сла ва ака за ла ся не веч най, 
бо мя ня лі ся па ка лен ні і ўклад жыц ця. 
Кал гас ны двор прый шоў у за ня пад, 
фер мы за кры ва лі, па бу до вы зно сі лі. 
І вось вы ха дзец з гэ тай вёс кі Ге ор гій 
Швед ад ной чы вы пад ко ва за зір нуў у 
бы лы «чыр во ны ку ток» ды жах нуў ся: 
стэнд ва ляў ся на пад ло зе. Яго ві даць, 
зня лі, па ста ві лі да сця ны, по тым шчыт 
на хі ліў ся ці хто за ча піў. Ге ор гій Яра-
сла ва віч за браў тыя здым кі да до му. 
Ён і ра ней збі раў па мят ныя фа та гра фіі 
зем ля коў, а так са ма сам зды мае, та му 
ар хіў меў не бла гі. Стаў кры ху пры во-
дзіць у сіс тэ му, па ці ху ў баць коў скім 
до ме ўста лёў ваць неш та нак шталт 
му зея. І ўвесь час раз ва жаў, як жа 
лепш уве ка ве чыць па мяць зем ля коў. 
Ад ной чы па дзя ліў ся гэ ты мі дум ка мі з 
ад на вяс коў цам Мі ха і лам Ку цам.

Ідэя, што пра ні кае ў ду шу
— Мне та ды твая ідэя ў ду шу за па-

ла, — ка жа Мі ха іл Мі хай ла віч. — І я 
стаў ду маць, што ж та кое зра біць, каб 
не знік ла па мяць пра род ную вёс ку, 
яе жы ха роў.

У ця пе раш ня га брэсц ка га прад-
пры маль ні ка Мі ха і ла Ку ца баць ка 
так са ма ва я ваў, але, на шчас це, вяр-
нуў ся. І баць ка яго жон кі фран та вік. 
Так што для сям'і гэ тая тэ ма заў сё ды 
бы ла асаб лі вая. А ка лі на Дзень вёс-
кі ў 2015 го дзе Ге ор гій Швед у цэнт-
ры ся ла вы ста віў шчыт са здым ка мі, 
якія ён за ха ваў, ад рэ стаў рыра ваў, то 
лю дзі ста лі па ды хо дзіць да яго, угля-
дац ца. Па зна ва лі род ных, пла ка лі, 
клі ка лі ўну каў, па каз ва лі парт рэ ты. 
Вось та ды і Ку ца ні бы ахі ну ла, у га-
ла ве кар цін ка ўзнік ла з бу ду чым ме-
ма ры я лам. Ста лі ра іц ца з ін шы мі зем-
ля ка мі, аб га ва ры лі маг чы мы ўдзел 
кож на га.

Вя до ма, ільві ную до лю рас хо даў 
узяў на ся бе прад пры маль нік. Бы лі 
вы раб ле ны ме ма ры яль ныя дош кі з 
фо та парт рэ та мі за гі ну лых зем ля коў. 
Іх вы стра і лі ў вы гля дзе алеі, у кан цы 
якой уста на ві лі па мят ны знак-ар ку 
са зво нам. Чы іх здым каў не знай-
шлі, на пі са лі проз ві шчы на асоб най 
дош цы.

Зем ля кі з роз ных кра ін
На ад крыц цё ме ма ры я ла ў ве рас ні 

мі ну ла га го да з'е ха лі ся не каль кі со-
цень вы хад цаў з За рэч ча. Та кой коль-
кас ці лю дзей вёс ка не ба чы ла даў но. 
Бы лі гос ці не толь кі з роз ных га ра-
доў Бе ла ру сі, але і з за меж жа. Дач ка 
фран та ві ка Іва на Гу ка Воль га Ішчан ка 

пры еха ла з Адэ сы. У «па ха ван цы», 
якую атры ма ла яе ма ці ў кан цы зі мы 
45-га, га ва ры ла ся, што Іван Ва сі ле віч 
Гук за гі нуў смер цю храб рых 13 лю-
та га і па ха ва ны ва Ус ход няй Пру сіі. 
А Во леч цы быў толь кі год, ка лі баць-
ка пай шоў на фронт, і пра баць ку яна 
ве да ла толь кі з апо ве даў бліз кіх лю-
дзей. «Па куль жы вая, бу ду пры яз-
джаць сю ды», — ска за ла та ды дач ка 
Іва на Гу ка.

Пра свай го баць ку Іва на Шчэр бу, 
ар ты ле рыс та, ка ва ле ра ор дэ на Сла-
вы 3-й сту пе ні, га ва ры ла дач ка Ма-
рыя Ма нюк. Сям'і на ват не ўда ло ся 
ад шу каць яго ма гі лу, бо ар ты ле рыст 
па мёр ад цяж кіх ран у фран та вым 
шпі та лі, па ха ва ны не дзе ў Аў стрыі. 
На ад крыц ці Ма рыя Іва наў на ка-
за ла пра го ра сва ёй ма ці і ін шых 
сал дац кіх удоў, якія вы пла ка лі во-
чы і заў час на па ста рэ лі. Ця пер у іх 
на шчад каў ёсць яшчэ ад на на го да 
пры ехаць у вёс ку, зай сці на мо гіл кі, 
па ста яць каля парт рэ таў баць коў. Бо 
Дзень вёс кі За рэч ча бу дзе ла дзіц ца 
кож ны год, — за пэў ні ла стар шы ня 
Ве лі ка сель ска га сель ска га Са ве та 
Тац ця на НА ВІЦ КАЯ.

Са мая ма ла дая жы хар ка
А ў вёс цы за ста ец ца зу сім жмень-

ка лю дзей. Ка лі год та му ме ма ры ял 
ад кры ва лі, бы ло яшчэ пад два дзя-
сят кі ча ла век. Ця пер — амаль удвая 
менш. Та і сія Аляк санд раў на Су бо та 
ска за ла, што яна са мая ма ла дая жы-
хар ка За рэч ча, а ёй ужо 78 га доў. Та і-
сія Аляк санд раў на вель мі ра да, што ў 
іх з'я ві ла ся та кое цу доў нае па мят нае 
мес ца: «Хва рэю за раз. На мі ну лым 
тыд ні ў док та ра бы ла, на зад ехаць з 
го ра да так сі бра ла. Дык гэ та му хлоп-
цу-кіроўцу ска за ла, каб да лей пра-
ехаў, раз вяр нуў ся на су праць на шай 
га лоў най алеі, каб і ён уба чыў. Ён так 
і зра біў».

Вось Мі ха іл Куц лі чыць, што не-
хта аба вяз ко ва прой дзе-пра е дзе, не-
хта квет ку на 9 Мая па кла дзе, ін шы 

марш рут ска рэк туе, каб спе цы яль на 
за ехаць ды дзе цям па ка заць.

— Ну а пас ля нас, спа дзя ю ся, не-
хта пад хо піць эс та фе ту, не дасць за-
гі нуць гэ та му ме ма ры я лу. Па мяць па-
він на за ста вац ца. Хто ж мы та кія без 
па мя ці пра ка ра ні, пра вёс ку, з якой 
вый шлі, пра зем ля коў? — раз ва жае 
Мі ха іл Мі хай ла віч.

Каб пад ха пі лі эс та фе ту
Энер гіч ныя вы хад цы з За рэч ча вы-

ра шы лі не спы няц ца на да сяг ну тым 
і раз ві ваць ме ма ры ял. Ця пер уз во-
дзіц ца кап лі ца. Яе ку пал, унут ра нае 
на чын не рых ту юц ца ў Брэс це, сю ды 
не ўза ба ве бу дуць пры ве зе ныя га-
то выя кам па не нты і зман ці ра ва ны. 

«А з ча сам, ка лі ўсё бу дзе доб ра, 
вунь там, — па каз вае ру кой Мі ха іл 
Мі хай ла віч, — аб ста лю ем ста ян ку 
для ма шын. Там жа ра за б'ём сквер 
з дрэ ва мі, па ста вім не каль кі ста лоў 
з лаў ка мі, каб на Дзень вёс кі мож на 
бы ло пры сес ці, па гу та рыць, ус пом-
ніць зем ля коў, якіх ужо ня ма, і па ра-
да вац ца су стрэ чы іх на шчад каў. Вёс кі 
хут ка не бу дзе як на се ле на га пунк та, 
але мы па він ны за ха ваць яе для ся бе, 
на шых дзя цей, уну каў».

І праў да, За рэч ча пе ра ўтва ры ла ся 
з уз вя дзен нем ме ма ры я лу. Ра ней на 
яго мес цы, у са мым цэнт ры ся ла бы ла 
пуст ка, яна па сту по ва за рас та ла тра-
вой, кус тоў ем. Пе рад уста ноў кай ме-
ма ры яль ных до шак бы ло пра ве дзе на 
доб ра ўпа рад ка ван не, пра кла дзе ны 
да рож кі, па са джа ны туі. Га зон ця пер 
да гля да ец ца. Пры ве зе ны і ка мень-
ва лун, які на гад вае, што За рэч ча вя-
до мае з ХVІІІ ста год дзя.

— Дзіў ная спра ва: чым больш жы-
веш і больш ад да ля еш ся ад род ных 
мяс цін, тым бо лей сю ды цяг не, — раз-
ва жае Мі ха іл Куц. — Не ка лі вя лі кая 
вёс ка бы ла. Ста так ка роў на ліч ваў 
80 га лоў. Бы лі дзве фер мы га лоў на 
600 у су ме. А мая ма ці да іла ка роў, 
ка лі на фер ме не бы ло ні я кай ме ха-
ні за цыі. 16 ка роў тры ра зы на дзень 
трэ ба бы ло вы да іць уруч ную. Вя до ма, 
да во дзі ла ся да па ма гаць. Цяж кая ра-
бо та та ды бы ла ў сель скай гас па дар-
цы. Ня дзіў на, што мы імк ну лі ся хут чэй 
па ехаць з вёс кі. Я пас ля за кан чэн ня 
шко лы па сту піў у ва ен нае ву чы лі шча, 
слу жыў у роз ных мес цах Са ю за. По-
тым асеў у Брэс це. І баць коў ня ма з 
80-х га доў. А сю ды ўсё роў на цяг не, 
пры яз джаць хо чац ца. Тут прай шло 
дзя цін ства. Тут ра ней, да ме лі я ра цыі, 
ба лот больш бы ло, а пры га жосць 
якая, а пту шы ныя пес ні вяс ной! Не-
здар ма ж за раз ак тыў на за га ва ры лі 
пра ма лую ра дзі му. Ця пер ра зу ме еш, 
што яна ў нас за кла ла неш та та кое, 
ча го на ўсё жыц цё ха пае.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Пру жан скі ра ён.

Сё ле та ў Ві цеб скай воб лас ці ў рам ках ме ра пры ем стваў 
Го да ма лой ра дзі мы доб ра ўпа рад ка ва лі пят нац цаць 
кры ніц. На вя лі пры га жосць у Глы боц кім, Га ра доц кім, 
Док шыц кім, Дуб ро вен скім, Мёр скім, Ар шан скім, 
По лац кім, Па стаў скім, Сен нен скім, Лёз нен скім ра ё нах. 
Па вод ле ін фар ма цыі Ві цеб ска га аб лас но га ка мі тэ та 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя, 
прад стаў ні чыя ор га ны ўла ды вель мі ак тыў на 
дзей ні ча юць у гэ тым кі рун ку.

Дня мі ў кар пункт па тэ ле фа на ва лі з глы бін кі. Лёз нен скі 
сель скі вы кан кам да па мог ту тэй шым з вёс кі Сма ро дзі на рэа-
лі за ваць іх «кры ніч ную» ма ру: пра вя лі аб рад асвя чэн ня кры-
ні цы, ар га ні за ва лі і пра вя дзен не свя та на се ле на га пунк та.

Па-ра ней ша му на слы ху ўсё, што ро біц ца ў Ар шан скім 
ра ё не. Там так са ма доб ра ўпа рад ка ва лі дзве кры ні цы. Ад-
на з іх — на тэ ры то рыі Ко пыс ка га ляс ніц тва — спра ва рук су-
пра цоў ні каў ляс га са. А ў вёс цы Ба ра дзі но пад кі раў ніц твам 
свя та ра ў ра бо це ўдзель ні ча лі мяс цо выя жы ха ры. Акра мя 
гэ та га, пра вя лі ра монт ку пе лі і вы са дзі лі квет кі...

У су сед нім Дуб ро вен скім ра ё не пра ве дзе на доб ра ўпа-
рад ка ван не кры ні цы ва ўро чы шчы Кі рэ е ва. Ад ра ман та ва лі 
лаў кі, па фар ба ва лі ма лыя ар хі тэк тур ныя фор мы. Вель мі 
сім ва ліч на, што ва ўлад ка ван ні кры ні цы пры ма лі ўдзел 
ра бот ні кі ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та, ін спек цыі пры-
род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

У По лац кім ра ё не Го мель скім сель скім вы ка наў чым ка-
мі тэ там пра ве дзе ны ра бо ты па ўлад ка ван ні гід ра ла гіч на га 
пом ні ка пры ро ды «Го мель ская кры ні ца». Ад ра ман та ва лі 
аль тан ку і ўста ля ва лі яшчэ ад ну, аб ста ля ва лі кан тэй нер ную 
пля цоў ку для збо ру ЦКА, пра вя лі доб ра ўпа рад ка ван не 
тэ ры то рыі кры ні цы.

У Сян но ар га ні за ва лі эка ла гіч ную ак цыю па на вя дзен ні 
па рад ку на тэ ры то рыі пом ні каў пры ро ды кры ніц «Пяс чан-
ка» і «Кап ліч ка». У ёй удзель ні ча лі вы ха ван цы ва ен на-па-
тры я тыч на га клу ба «Спар та».

У Шар каў шчын скім ра ё не ра бот ні ка мі Ста ні сла ваў ска га 
сель ска га са ве та і му зея імя Сі ко ры пра ве дзе ны ра бо ты 
па ўлад ка ван ні кры ні цы ў ра ё не во зе ра Алаш скае. Там 
ачыс ці лі кры ні цу, доб ра ўпа рад ка ва лі тэ ры то рыю, па ды-
ход да кры ні цы зра бі лі з да шча на га на сці лу. А ра бот ні кі 
Луж коў ска га сель са ве та з зем ля ка мі доб ра ўпа рад ка ва лі 
кры ні цу ў вёс цы Бар су кі. Яны ачыс ці лі ва да збор, доб-
ра ўпа рад ка ва лі тэ ры то рыю ва кол яго, уста на ві лі на вес і 
зра бі лі но вы мас ток.

У Чаш ніц кім ра ё не так са ма доб ра ўпа рад ка ва лі тэ ры то-
рыю ва кол ляс ной кры ні цы «Езус». Там улад ка ва лі аў та-
ста ян ку, уста на ві лі аль тан ку для ад па чын ку і кан тэй нер-
ную пля цоў ку для збо ру ад хо даў. Акра мя та го, з'я ві лі ся 
анш ла гі. Ра бо ты іні цы я ва ла Чаш ніц кая ра ён ная ін спек цыя 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя, 
якая пра вя ла іх ра зам з мяс цо вым ляс ніц твам, ак ты віс та мі 
«БРСМ», на ву чэн ца мі ся рэд няй шко лы № 4 і гра мад скі мі 
эко ла га мі.

У Глы боц кім ра ё не доб ра ўпа рад ка ва лі кры ні цу на тра-
се Глы бо кае — По лацк у ра ё не вёс кі Плі са. Тут уста ля ва лі 
ін фар ма цый ны анш лаг і ма лыя ар хі тэк тур ныя фор мы. 
Да дат ко ва пра вод зяц ца ра бо ты па доб ра ўпа рад ка ван ні 
кры ні цы ка ля вёс цы Аль хо ві кі. У гэ тым мес цы пад сы па лі 
пад' яз ныя шля хі, рас чыс ці лі пры лег лую тэ ры то рыю, па-
ста ві лі аль тан ку...

І ана ла гіч ных пры кла даў ня ма ла.
Да рэ чы, усё больш лю дзей пры яз джа юць па чыс тую 

ва ду з бліж ня га за меж жа, на прык лад ра сі я не і пры бал ты 
лю бяць ад пач ыць ка ля кры ніц, на браць з са бой вады.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та з аса біс та га ар хі ва.

ДОБ РЫ ПРЫК ЛАД

Каб ва ды 
з кры ні цы 

на піц ца

Як зем ля кі ўве ка ве чы лі 
па мяць фран та ві коў 

з род най вёс кі 
За рэч ча

Рад ня 
ка ля парт рэ та 

фран та ві ка.

Кры ні ца ў Глы боц кім ра ё не.


