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Усе ста лі цы све ту здзіў ля юць на-
вед ні каў раз на стай нас цю. Спа чат ку 
ты гу ля еш па ста рым квар та ле, і ні-
што не вы бі ва ец ца, не пе ра шка джае 
строй на му гу чан ню зла джа на га ан-
самб лю. Пас ля трап ля еш у мес ца 
су цэль ных вы со так, праз рыс тых, 
строй ных, па бу да ва ных ад на да ад-
ной, і ра зу ме еш, што апы нуў ся ся род 
біз нес ме наў, прад пры маль ні каў — у 
іх свая ат мас фе ра. І гэ та змя ня ец ца, 
на прык лад, квар та лам твор ча га ба-
мон ду, з май стэр ня мі і га ле рэ я мі.

Ад нак ёсць ад но вя лі кае «але» — 
та кія ра ё ны ні ў якім ра зе не пе ра-
меш ва юц ца. У ста рым квар та ле не па-
він ны бу да вац ца вы сот кі, а на ву лі цы 
мас та коў — офі сы. Кож ная з та кіх па-
бу доў мае пра ва на жыц цё, але ні ко лі 
не бу ду ец ца ра зам — каб не са пер ні-
чаць, не пе ра шка джаць і на ват не раз-
драж няць. Але ці пры трым лі ва юц ца 
гэ та га ня пі са на га пра ві ла ў бе ла рус-
кай ста лі цы? Ча му шмат па вяр хо ві кі 
час та з'яў ля юц ца там, дзе быць іх ні як 
не па він на?.. Па спра бу ем ра за брац ца 
на пры кла дзе ад на го ўтуль на га ку точ-
ка, які па куль што за ста ец ца асоб ным 
цэ лас ным све там, — жы ло га па сёл ка 
трак тар на га за во да. Пас ля бу дзе рас-
ка за на, што сён ня мо жа па гра жаць 
гэ та му мес цу, а на па чат ку — пра гу-
ля ем ся. Наш пра вад нік — гіс то рык, 
куль ту ро лаг Ра ман Аб рам чук.

ЗА ВОД СКАЯ 
ПРА ХАД НАЯ...

Па сё лак быў па бу да ва ны зна рок 
для ра бо чых трак тар на га за во да. Гэ-
та даў няя тра ды цыя ўзнік ла яшчэ ў 

За ход няй Еў ро пе ў XVІІІ ста год дзі і 
ак тыў на вы ка рыс тоў ва ла ся са вец-
кі мі го ра да бу даў ні ка мі, рас каз вае 
Абрамчук. Па сёл кі бу да ва лі по бач 
з за во дам, каб усё ра зам ства ра-
ла пэў ны за мкнё ны свет. Гэ та доб-
ра пра гля да ец ца і ў жы лой за бу до-
ве мінск ага трак тар на га за во да. Га-
лоў ная ву лі ца па сёл ка — імя Але га 
Ка ша во га — уяў ляе са бой пра мую 
вось, якая ідзе ад ра зу да пра хад-
ной. Ву лі ца па бу да ва на з раз ма хам, 
пра стор ная, па ёй вель мі доб ра шпа-
цы ра ваць.

Гэ тая ар хі тэк ту ра, на ту раль на, не 
та кая шы коў ная, як ста лін скі ам пір на 
пра спек це Не за леж нас ці, але ў тым 
яе ці ка васць — ме на ві та жы лыя ра ё-
ны ства ра юць асаб лі вую ат мас фе ру і 
мо гуць рас ка заць пра пэў ны час бо-
лей, чым асоб ны фраг мент куль ту ры, 
мяр куе Аб рам чук.

Пра ца ва лі над за бу до вай па сёл ка 
вя до мыя ў Са вец кім Са ю зе ар хі тэк та-
ры. Адзін з іх — Зі но вій Ро зэн фельд, 
які з'яў ля ец ца так са ма аў та рам Ку ту-
заў ска га пра спек та ў Маск ве.

Па сё лак трак тар на га за во да ва біць 
вуз кі мі ву лач ка мі, утуль ны мі дво ры-
камі, аб жы тас цю, а так са ма са мой 
пла ні роў кай — усё злу ча ец ца ў ці ка-
вы ма лю нак эпо хі.

НА ТХНЁ НЫЯ ЎТА ПІС ТА МІ
Ка лі бу да ваў ся па сё лак, яго 

ства раль ні кі ма ры лі пра ідэа льны 
го рад і са праў ды імк ну лі ся яго па бу-
да ваць. На тхнё ныя ідэ я мі ўта піс таў, 
са вец кія го ра да бу даў ні кі па ста ра-
лі ся ўва со біць іх у гэ тым па сёл ку. 
Яны ўяў ля лі пра сто ру, у якой па ві-

нен жыць ча ла век, каб яму бы ло 
зруч на: роў ныя, пер пен ды ку ляр ныя 
ад на ад ной ву лі цы; усе не аб ход ныя 
для жыц ця ўста но вы зна хо дзяц ца 
по бач.

Ву лі ца Ста ха наў ская, на дум ку 
Аб рам чу ка, не чым на гад вае гэ тыя 
ідэа льныя га ра ды. Тут ёсць шко ла 
(ця пер ін тэр нат), лаз ня і фіз куль-
тур ны цэнтр, мі лі цыя, баль ні ца, дзі-
ця чы са док. Ча ла век фак тыч на жы-
ве ў ма лень кім за мкнё ным све це, 
дзе ўсё ёсць, усё бліз ка і зруч на. У 
гэ тым жа ра ё не зна хо дзяц ца і мно-
гія транс парт ныя раз вяз кі: мет ро, 
тра лей бус нае коль ца, Пар ты зан-
скі пра спект — і да лю бой з іх іс ці 
не бо лей за 10 хві лін. А па са міх 
вуз кіх ву лач ках на ват хо дзіць аў то-
бус — усё для зруч нас ці жы ха роў. 
Са цы я ліс тыч ны па фас (дзяр жа ва 
па він на кла па ціц ца пра прос та га 
ча ла ве ка) на са мрэч рэа лі за ва ны ў 
гэ тым па сёл ку.

ЛАЎ РО ВЫЯ ВЯН КІ 
ДЛЯ РА БО ЧЫХ

Ар хі тэк тур ную пры га жосць квар-
та ла ві даць ад ра зу. Ён па бу да ва ны 
вель мі эс тэ тыч на, з гус там. На мно гіх 
да мах за ха ва ла ся ве лі зар ная коль-
касць ніш, ло джый, бал кон чы каў, ба-
рэль е фаў у вы гля дзе лаў ро вых вян коў 
— усё гэ та не звы чай на гля дзіц ца на 
да мах для ра бо чых. Ад нак та ды для 
прос та га ча ла ве ка са праў ды бу да ва-
лі вель мі пры го жыя, да во лі якас ныя 
да мы.

На ву лі цы Ста ха наў скай у са мым 
шы коў ным до ме (на ім да гэ туль за-
ха ва ла ся да та па бу до вы — 1948) ква-
тэ ры са праў ды да ва лі ста ха наў цам — 
вы дат ні кам пра цы.

Упер шы ню тут з'я ві лі ся ван ны — 
не чу ва ная рас ко ша на той час.

Да мы ў па сёл ку — так зва ныя 
«ста лін кі» — свед чан ні, што ў кам-
форт нае жыл лё та ды ўклад ва лі срод-
кі. Ужо пас ля іх з'я вяц ца «хру шчоў кі» 
як спо саб зра біць жыц цё тан ней шым, 

пра сцей шым, больш хут ка і эка ном на 
бу да ваць.

ХЛОП ЧЫК І ЛЁТ ЧЫК
Асаб лі вай пра ду ма нас цю, утуль-

нас цю і раз ма хам ад на ча со ва ўраж-
ва юць дво ры кі па сёл ка. Пла ні роў ка 
пра ду ма на так, каб ад га ра дзіц ца ад 
ву лі цы. Яны за мкну тыя, сха ва ныя 
ад шу му. Пры гэ тым унутр трап ля еш 
праз па рад ны ўва ход. У ад ным з та-
кіх дво ры каў, доб ра пры гле дзеў шы ся, 
мож на ўба чыць рэшт кі фан та на, які 
не ка лі быў тут. Унут ры яго — медз ве-
дзя ня з бо чач кай мё ду — яно ста іць і 
сён ня, праў да рас фар ба ва нае ка му-
наль шчы ка мі.

У той час бы ло на ту раль ным 
упры гож ваць звы чай ныя два ры роз-
ны мі скульп ту ра мі, іх бы ло да во лі 
шмат. Зу сім ня даў на мож на бы ло 
ба чыць, на прык лад, хлоп чы ка на са-
ма ка це. Яшчэ адзін рас паў сю джа ны 
эле мент та ко га два ра, ён жа за баў-

ка для дзя цей, — шмат уз роў не вая 
ме та ліч ная ра ке та. Ве ра год на, гэ та 
не прос та цац ка, а так са ма сім вал 
эпо хі, уста ля ва ны ў 1960-х, ка лі 
Юрый Га га рын па ля цеў у кос мас і 
Са вец кі Са юз апы нуў ся на пе ра дзе 
ўся го све ту.

ЗА МЕСТ ПАР КУ — 
ПАР КОЎ КА

Па сё лак па та нае ў зе ля ні не. Ад нак 
гэ та не эле мент дэ ко ру, а жыц цё вая 
не аб ход насць. Трак тар ны за вод — 
адзін з са мых вя лі кіх у кра і не. Зра-
зу ме ла, у той час ён не быў у цэнт ры 
ста лі цы, ад нак коль касць зя лё ных на-
са джэн няў, не аб ход ная для кож на га 
ча ла ве ка, усё роў на раз ліч ва ла ся па 
нор мах.

Сён ня, ка лі рап там бу дзе за се ле-
на больш лю дзей, ды хаць ім ста не 
до сыць скла да на. Па вет ра і так над-
звы чай цяж кае. Але пры гэ тым част ку 
пар ку куль ту ры і ад па чын ку ня даў на 
за бра лі пад пар коў ку...

ЭС ТЭ ТЫ КА 
І БУ ДАЎ НІ КІ

Не ка то рыя да мы ў жы лым па сёл-
ку трак тар на га за во да ад ра ман та ва-
ныя. Дзесь ці гэ та зроб ле на без улі ку 
аў тэн тыч на га вы гля ду: бал кон чы кі, 
квет ні кі моц на зме не ны, усё па тын-
ка ва на і па фар ба ва на ў адзін ко-
лер. Атры ма ла ся, што ар хі тэк тур на 
каш тоў ныя да мы ўзя лі і «аб лі за лі» 
— іна чай не ска жаш. Ад нак дзесь ці, 
на прык лад, на ву лі цы Клу ма ва, ра-
монт зроб ле ны з за ха ван нем ста ро га 
вы гля ду да моў, фраг мен тар на. Ар хі-
тэк тур ныя эле мен ты не збі ты і, на ад-
ва рот, па фар ба ва ны ў ін шы ко лер, 
каб вы лу чыць іх. Ра ман Аб рам чук 
мяр куе, што ў гэ тым пра гля да ец ца 
ўмен не на шых жы ха роў ба чыць пры-
га жосць, за ўва жаць эс тэ ты ку да моў, 
гэ та па каз вае куль тур нае ста лен не 
на ша га гра мад ства. «Але ці па ста ле-
лі мы на столь кі, — да дае Ра ман, — 
каб не зні шчыць гэ ты па сё лак дзе ля 
вы со так, не ці ка вых ні ко му, акра мя 
ін вес та раў?»

БЫЦЬ 
ЦІ НЕ БЫЦЬ?..

Што ж да лей ча кае па сё лак 1950-х 
га доў па бу до вы? Маг чы мыя два ва-
ры ян ты раз віц ця па дзей, вя сё лы і 
сум ны.

Пер шы. Ар хі тэк тар Марк Шу мя чар 
ужо рас пра ца ваў но вы план за бу до вы 
жы ло га па сёл ка трак тар на га за во да, 
па вод ле яко га ўся двух па вяр хо вая за-
бу до ва бу дзе зне се на як ня вы гад ная. 
На мес цы яе пла ну юць уз вес ці шмат-
па вяр хо выя да мы. Га лоў ная ад каз ная 
ўста но ва за гэ ты пра ект — Мін гар вы-
кан кам.

Са мым пер шым пла ну юць зні-
шчыць бы лы бу ды нак дзі ця ча га сад-
ка. На яго мес цы хо чуць бу да ваць 
шмат па вяр хо вы дом, у які пе ра се-
ляць жы ха роў усіх су сед ніх да моў. 
За тым і яны зруй ну юц ца, і ко лам 
па бу ду юць яшчэ вы сот кі. Пас ля 
пла ну юць асвой ваць і ас тат нюю тэ-
ры то рыю. Атрым лі ва ец ца, ка лі хоць 
адзін шмат па вяр хо вы дом з'я віц ца 

ў па сёл ку трак тар на га за во да, ён 
ад ра зу ство рыць моц ную дыс гар мо-
нію. Але, акра мя та го, як ганг рэ на 
бу дзе «па жы раць» усе на ва коль ныя 
да мы.

Дру гі. Бе ла рус кі ка мі тэт ІCAMOS 
ужо па даў за яў ку ў Мі ніс тэр ства 
куль ту ры з прось бай на дан ня ву лі-
цы Але га Ка ша во га ста ту су гіс то-
ры ка-куль тур най каш тоў нас ці. Аб-
рам чук тлу ма чыць, што не сам па 
са бе кож ны дом, а яны ў комп лек се 
з'яў ля юц ца пом ні кам эпо хі. Пас ля 
та го, як ста тус бу дзе на да дзе ны гэ-
тай ву лі цы, ад па вед ныя за яў кі бу-
дуць па да вац ца і па ін шых ву лі цах 
— Ста ха наў скай, Ча ба та ро ва, Клу-
ма ва — каб па сту по ва ўвесь па сё лак 
на быў ста тус гіс то ры ка-куль тур най 
каш тоў нас ці.

Мі ніс тэр ства куль ту ры пе ра на-
кі ра ва ла за яву аб на дан ні ста ту су 
ў Мін гар вы кан кам для раз гля ду на 
прад мет мэ та згод нас ці (на га да ем, 
Мін гар вы кан кам — уста но ва, ад-
каз ная за но вую за бу до ву па сёл-
ка).

У вы ні ку ста ноў ча га ад ка зу і пры-
знан ня каш тоў нас ці па сёл ка трак-
тар на га за во да бу дзе пры ду ма на яго 
ра цы я наль нае вы ка ры стан не. Ра ман 
Аб рам чук ад зна чае, што па сё лак 
вель мі ва біць твор чых лю дзей, якія 
зды ма юць ква тэ ры тут па ідэй ных 
мер ка ван нях: яны вель мі ўтуль ныя, 
іх па-ды зай нер ску мож на афор міць. 
«Ча му б гэ та му квар та лу, — да дае 
ён, — не стаць цэнт рам бе ла рус ка-
га мас тац тва, не фар маль на га, ву-
ліч на га?.. Та кім цэнт рам, які ёсць, 
на прык лад, у Віль ні (Ужу піс), у Бер лі-
не (Та хе лес). Пры кла даў шмат, ка лі 
роз ныя аб' ек ты ад да юць мас та кам, 
твор чым лю дзям, і яны з іх ро бяць 
штось ці не ве ра год на ці ка вае, яр-
кае».

Які з гэ тых ва ры ян таў раз віц ця па-
дзей лепшы, вырашайце са мі.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ,
фо та аў та ра.

Гiс то рыя за сна ван ня за во да i па сёл ка
Па сё лак бу да ваў ся ад на ча со ва з са мiм за во дам пас ля вай ны. А ка лi за-

гля нуць яшчэ ра ней, то тут бы ло Ан то нi еў скае ўро чы шча — зям ля, якая на ле-
жа ла пра ва слаў най царк ве. Пас ля 1917 го да яе кан фiс ка ва лi, у 1939-м бы ло 
за пла на ва на па бу да ваць тут за вод авiя бам бар дзi роў шчы каў.

Яго па ча лi бу да ваць пры Пер шым сак ра та ры ЦК КПБ Пан це ляй мо не Па на-
ма рэн ку. Тэр мi ны бу даў нiц тва бы лi пры зна ча ны вель мi сцiс лыя — Iо сiф Ста лiн 
даў за гад, каб за вод быў за вер ша ны за год-паў та ра — та му сю ды бы лi кi ну ты 
вя лi кiя сi лы. Пра ца ва ла шмат жан чын, ха ця па нор мах гэ та за ба ро не на.

Зi ма 1941 го да бы ла вель мi га лод най, ха лод най, та му на бу доў лi шмат 
лю дзей стра цi ла зда роўе. Ад нак за вод так i не быў да бу да ва ны, бо па ча ла ся 
вай на. Праз пэў ны час не да бу да ва ныя ан га ры нем цы вы ка рыс тоў ва лi для 
сва iх са ма лё таў. Цi ка вы факт, што, ка лi гэ ты аэ ра дром за ха пi лi са вец кiя сал-
да ты, яны за ня лi са ма лё ты, ад кры лi агонь з iх ку ля мё таў, не па ды ма ю чы ся 
ў па вет ра. Та кiм чы нам гэ ты ка ва лак Мiн ска ўрэш це быў вы зва ле ны.

У 1945 го дзе Ста лiн пры яз джаў у Мiнск да Па на ма рэн кi, i на гэ тай аса бiс тай 
су стрэ чы бы ло вы ра ша на на ба зе не да бу да ва ных ан га раў ра бiць Мiн скi трак-
тар ны за вод усе са юз на га зна чэн ня. Рас па ча ла ся вель мi маш таб ная бу доў ля, 
а по бач з ёй уз нiк i па сё лак для бу ду чых трак та ра бу даў нi коў.

КА МУ НІС ТЫЧ НЫ ШАРМ ПА СЁЛ КА ТРАК ТАР НА ГА ЗА ВО ДА
Вя лі кі го рад — ён заў сё ды роз ны. Ты вы гляд ва еш з-пад па ра со на ў 
дождж і ба чыш яго па хмур ную ве ліч насць. Жму рыш ся і азі ра еш ся на во-
кал, ка лі со неч на, і ўсё па да ец ца та кім вя сё лым і ра дас ным. Гэ так са ма і 
з ар хі тэк ту рай — яна не мо жа быць ад ноль ка вай, не бы вае па бу да ва най 
у адзін час у го ра дзе, які мае шмат вя ко вую гіс то рыю. Іна чай з'я віц ца 
ад чу ван не, што не ча га тут не ха пае, што ця бе хо чуць пад ма нуць...

Ра ман Аб рам чук адзначае ўтульнасць дворыка.Ра ман Аб рам чук адзначае ўтульнасць дворыка.

Су час ная ляп ні на на кра ме філь траў для ва ды.Су час ная ляп ні на на кра ме філь траў для ва ды.

Пра ца на бу доў лi па лон ных нем цаў
Дзя ку ю чы рас сак рэ ча ным ар хi вам КДБ ста ла вя до ма, што з 1945-га па 

1950 год 100 ты сяч нем цаў зна хо дзi ла ся ў Бе ла ру сi i пра ца ва ла на бу доў лях. 
Кан крэт на на бу доў лi трак тар на га за во да i па сёл ка — 5 ты сяч па лон ных ня-
мец кiх сал дат.

Жы лi яны там жа, дзе бы лi не да бу да ва ныя ан га ры, у над звы чай цяж кiх 
умо вах. Са вец кi Са юз толь кi ады хо дзiў ад го ла ду i пас ля ва ен най га ле чы, 
та му дзе ж тут бы ло пра кар мiць яшчэ i нем цаў, якiя ня даў на за бi ва лi тва iх 
блiз кiх, руй на ва лi ўсё на во кал? I стаў лен не лю дзей да гэ тых сал дат на па чат-
ку бы ло ад па вед ным. Тыя, што за ста лi ся ў жы вых, у 1950 го дзе вяр ну лi ся ў 
Гер ма нiю.

Пра ца ва лi тут не толь кi сал да ты, але i так зва ныя iн тэр на ва ныя нем цы: 
пас ля вай ны з Гер ма нii вы во зi лi пра ца здоль ных муж чын у Са вец кi Са юз на 
пры му со выя бу доў лi. Гэ та ра бi ла ся па за ко нах вай ны, згод на з якi мi пе ра мо-
жа ная дзяр жа ва-агрэ сар па вiн на ўзна вiць тое, што яна раз бу ры ла. Та му шмат 
ня мец кiх муж чын, не сал дат, так са ма пра ца ва лi тут.

Пад ка нец 1940-х га доў стаў лен не да нем цаў у мяс цо вых лю дзей вель мi 
змя нi ла ся — мяс цо выя жы ха ры ста лi iх пад корм лi ваць, за бы ва ю чы сваю 
крыў ду. Ту тэй шыя ста лi ра та ваць нем цаў, iм бы ло да зво ле на най маць iх 
на ра бо ты. Пас ля за кан чэн ня тэр мi ну пра цы не ка то рыя доб ра ах вот на не 
вяр ну лi ся ў Гер ма нiю, за ста лi ся тут i пры ня лi са вец кае гра ма дзян ства. 
Гэ та му па спры я лi чыс та жыц цё выя фак та ры: яны ажа нi лi ся з мяс цо вы мi 
дзяў ча та мi.

У бу доў лях пры ма лi ўдзел не толь кi нем цы-ра бо чыя, але i iх ар хi тэк та ры, 
якiя ўдзель нi ча лi ў рас пра цоў цы пла нi роў кi. Са праў ды, за бу до ва па сёл ка 
на гад вае пры га ра ды ня мец кiх га ра доў сва ёй ат мас фе рай цi хiх ву ла чак, 
не шы ро кiх утуль ных два роў. Квет нi кi пад вок на мi да моў — так са ма не ту-
тэй шы эле мент.

За бу до ва 1950-х пад па гро зай па сту по ва га зні шчэн няЗа бу до ва 1950-х пад па гро зай па сту по ва га зні шчэн ня

Парт рэт дзяў чы ны, які вы ба-
чы це на гэ тай ста рон цы, на ле-
жыць пэнд злю Мі ха ся Кан стан-
ці на ві ча Сеў ру ка і па хо дзіць з 
пры ват на га збо ру яго ма ла вя до-
мых ці зу сім не вя до мых тво раў. 
Ка лі ў 2008 го дзе гру па эн ту зі-
яс таў-пра па ган дыс таў ві лен-
скай мас тац кай шко лы, шко лы 
Ф. Ру шчы ца і Л. Слян дзін ска га, 
А. Штур ма на, Ю. Кло са ар га ні-
за ва ла ў па мяш кан ні Ін сты ту та 
мас тацт ва знаў ства, эт на гра фіі 
і фальк ло ру Ака дэ міі на вук вы-
ста ву за ход не бе ла рус кіх мас-
та коў Язэ па Драз до ві ча, Пёт ры 
Сер гі е ві ча, Мі ха ся Сеў ру ка, Паў-
ла Южы ка, Сяр гея Віш неў ска га, 
Змі це ра Крач коў ска га, Ва сі ля 
Сі да ро ві ча, са бра ную з пры ват-
ных ка лек цый, аў тар парт рэ та, 
год ства рэн ня і асо ба на ім бы лі 
не вя до мы мі, і ён не тра піў у экс-
па зі цыю вы ста вы. І толь кі зу сім 
ня даў на за гад ка вая дзяў чы на 
на бы ла імя. Але пра гэ та кры ху 
ні жэй, а за раз — пра Сеў ру ка.

На ра дзіў ся ён у Вар ша ве, у 
сям'і чы гу нач на га служ боў цы, 
бе ла рус ка га шлях ці ца гер ба 
«Сле па во ран». Жыў у Брэс це, 
Мін ску, Маск ве (пад час эва ку-
а цыі з па чат кам 1-й су свет най 
вай ны), у Сно ве і Дзіс не, Ня сві-
жы і, на рэш це, у Віль ні. За ла тыя 

1930-я га ды, ча сы ма ла до сці і 
па чат ку пра фе сій най мас тац-
кай пра цы, твор чых пос пе хаў, 
ра дас цяў і ня ўда ч...

Прай шоў вы дат ную мас тац-
кую шко лу ў Ві лен скім уні вер сі-
тэ це пад кі раў ніц твам сла ву та-
га Фер ды нан да Ру шчы ца, стаў 
вы дат ным май страм жы ва пі су 
і гра фі кі, па спя хо ва пра ца ваў і 
ў ма ну мен таль ным жан-
ры. Бліс ку чы ры са валь-
шчык, уні вер сал-гра вёр 
(ксі лаг ра фія, ме дзя рыт, 
афорт, лі на гра вю ра ды 
ін шыя тэх ні кі — усё бы-
ло яму пад улад на) жыў з 
та го, што да ва ла пра ца 
ўлас ных рук. Не цу раў ся 
бу дзён най «афар мі лаў кі» 
(вы вес кі ды віт ры ны крам), 
пі саў за каз ныя края ві ды і 
парт рэ ты, пра да ваў улас-
ныя эс там пы. Зра біў вок-
лад ку да кні гі Мак сі ма 
Тан ка «На эта пах», кан-
фіс ка ва ную па лі цы яй, і 
да збор ні ка «На шы пес ні» 
Ры го ра Шыр мы. Ад ной чы 
па шан ца ва ла — атры маў 
за каз на афарм лен не вя лі-
кай пра мыс ло вай вы ста вы 
ў Віль ні.

Ка лі грым ну ла 2-я су-
свет ная вай на і нем цы 

за ня лі Поль шчу, а Маск ва фак-
тыч на аку па ва ла Пры бал ты ку, 
Сяў рук вяр нуў ся ва ўжо са вец кі 
Ня свіж, да ма ці.

Со рак на ступ ных га доў 
амаль не ад луч на пра жыў у 
Ня сві жы, там жа не ча ка на 
(рых ту ю чы пер са наль ную вы-
ста ву да 75-га до ва га юбі лею) 
па мёр, там жа і па ха ва ны. За-

раз у сціп лым ад на па вяр-
хо вым дам ку зна хо дзіц ца 
му зей-ква тэ ра М. Сеў ру-
ка, дзе экс па ну юц ца яго 
тво ры, да ку мен ты, прад-
ме ты по бы ту. Асноў ны ж 
фонд мас та ка — больш за 
1000 адзі нак — у Ня свіж-
скім гіс то ры ка-края знаў-
чым му зеі.

Але вер нем ся да парт-
рэ та. У 1936 го дзе ў Віль ні 
ўтва рыў ся мас тац кі му зей. 
Сяў рук, ужо да во лі вя до-
мы на той час твор ца, у 
1937 го дзе атры маў ад 
му зея за каз на парт рэт 
та га час на га бур міст ра 
Віль ні па на Ка лі еў ска га. 
Пра цу ю чы над парт рэ там, 
па зна ё міў ся з дач кой бур-
міст ра, яны па сяб ра ва лі, 
пас ля па ка ха лі ся, і меў ся 
ўжо ад быц ца шлюб. Не ча-

ка ны па ва рот у лё се мас та ка. 
Зяць бур міст ра — не абы-хто. 
Але бяз лі тас ны лёс усё пе ра-
крэс ліў. Дзяў чы на не ча ка на 
цяж ка за хва рэ ла і не ўза ба ве 
па мер ла.

Ча ла ве чае жыц цё поў нае 
па ра док саў. Ка лі ў 1940 го дзе з 
Літ вы са вец кай на ўсход і поў нач 
пай шлі за кра та ва ныя цяг ні кі з 
ху та ра на мі і свя та ра мі, бы лы мі 
афі цэ ра мі і служ боў ца мі, мас-
та ка мі і пісь мен ні ка мі, тое, што 
Мі хась не стаў зя цем бур міст-
ра, маг чы ма, вы ра та ва ла яму 
жыц цё.

На ад ным са зме шча ных тут 
здым каў Сяў рук у сва ёй ві лен-
скай май стэр ні з ка ха най. На 
сце нах — яе вы явы. Под піс жа да 
на ша га парт рэ та па ві нен быць 
та кі: «Пан на Ка лі еў ская. Па лат-
но, алей. 33х43 см. 1937  г.»

Ула дзі мір КРУ КОЎ СКІ.
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Сё ле та мая ра дзі ма — Шар каў шчы на — ад-
зна чае 510-год дзе. Ся род ін шых ад мет ных 
мяс цін мяс тэч ка асаб лі ва вы лу ча ец ца і ра ён 
Без ым пол ле (за ха ваў ся і сён ня), дзе раз мя шча-
ла ся баль ні ца, адзі ная на ўвесь ра ён, ад кры тая 
ў ве рас ні 1939 го да ў 15 пры ста са ва ных пан скіх 
па мяш кан нях. Ад на му з пад раз дзя лен няў бы-
лой ЦРБ ле тась споў ні ла ся 115 га доў. Хо чац ца 
пры га даць ста рон кі гіс то рыі пер ша га га лоў на га 
ўра ча ра ё на, які шмат га доў пра ца ваў у Без ым-
пол лі, — Ва сі ля Ус ці на ві ча За брод ска га.

Ён быў вы дат ні кам ахо вы зда роўя СССР, за-
слу жа ным ура чом БССР, у 1948-м і 1968 га дах 
уз на га ро джа ны гра ма та мі Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га 
Са ве та БССР. Та ле на ві ты хі рург, стро гі і чу лы ча-
ла век, за сваю пра цоў ную дзей насць вы ра та ваў ад 
смер ці ты ся чы лю дзей, і не толь кі шар каў чан.

У вай ну ён пра во дзіў апе ра цыі па ра не ным пар-
ты за нам, а ў пар ты зан скай бры га дзе асаб лі ва га 
пры зна чэн ня імя Ле ні на ўзна чаль ваў са ні тар ную 
служ бу. Вель мі пры мі тыў на вя лі ся апе ра цыі ў ва-
ен ных шпі та лях і на ват у па ля вых умо вах — пры 
свят ле газ ніч кі або свеч кі, ка лі за мест нар ко зу ска-
рыс тоў ваў ся звы чай ны «пяр шак», пе ра вя зач ным 
ма тэ ры я лам слу жы ла льня ная тка ні на, а ме ды цын-
скі ін стру мент за мя ня лі ста ло вы нож і звы чай ная 
пі ла. Стэ ры лі за ва лі пры ла ды на аг ні. Сал да ты вы-
жы ва лі. Пэў на, спра цоў ва лі за сце ра галь ныя сі лы 
ар га ніз ма і во ля ча ла ве ка — вы жыць, вы ста яць.

Пас ля вай ны хі рург ро дам з Ві цеб ска, які ў 
свой час за кон чыў Ві цеб скі ме ды цын скі ін сты тут 
і Свярд лоў скую ва ен на-ме ды цын скую ака дэ мію, 
быў на кі ра ва ны на пра цу ў Шар каў шчы ну. Уя віць 
цяж ка, як на 32 ты ся чы на сель ніц тва ра ё на (ця пер 
толь кі 17) бы лі толь кі два ўра чы! (Да яго з 1944 го-
да пра ца ваў ура чом Ге ра сі мо віч). Акра мя ля чэн ня 
хво рых, За брод скі зай маў ся і гас па дар чай дзей-
нас цю — бу даў ніц твам. Ка за лі, што пас ля вай ны 
хі рург, га лоў ны ўрач баль ні цы ха дзіў на пра цу з 

аў та ма там. А як іна чай? Ка лі ся род хво рых маг лі 
быць бан ды ты, здрад ні кі! Ён жа не ка лі даў клят ву 
Гі пак ра та і па ві нен быў ля чыць кож на га хво ра га.

За брод скі зра біў не злі чо ную коль касць апе ра-
цый, ад ных толь кі по лас це вых — больш як 10 ты сяч. 
І ўсе з доб рым вы ні кам, бо по бач з ім бы ла вер ная 
сяб роў ка, па моч ні ца і знаў ца сва ёй спра вы, апе-
ра цый ная сяст ра ва ен на га шпі та ля — жон ка Ба ся 
Ся мё наў на.

Па мя та ец ца, як я бы ла яшчэ сту дэнт кай і мой 
70-га до вы дзя ду ля тра піў на апе ра цый ны стол з 
цяж кім апен ды цы там. Мне па ве да мі лі, каб пры-
еха ла да до му за га дзя, бо да вя дзец ца лю бі ма га 
дзя ду лю ха ваць. Але ж ка лі я пры еха ла да яго ў 
баль ні цу, як да цяж ка хво ра га, а дзя ду ля ўжо ха дзіў 
па па ла це. Як рас каз ва лі хво рыя, Ва сіль Ус ці на віч 
так мог аб над зе іць хво ра га ча ла ве ка на яго хут кае 
вы зда раў лен не, што той толь кі ад уну шэн ня мог 
вы ле чыц ца лепш, чым ле ка мі.

З ра бот ні ка мі баль ні цы быў вель мі стро гі (ва ен-
ная вы праў ка за ха ва ла ся), але і спра вяд лі вы. Ён 
га то вы быў ад даць сваю ду шу кож на му хво ра му, 
яко му зра біў апе ра цыю, каб той хут чэй стаў на но гі. 
На ват ноч чу на вед ваў ся да цяж ка хво рых.

А коль кі ра дас ці бы ло ў яго, ка лі ў баль ні цы ўпер-
шы ню за га рэ ла ся элект рыч нае свят ло, ка лі на бы-
лі пер шую са ні тар ную ма шы ну! За тым на ва сел ле 
спра ві ла ра дзіль ня. Адзін за ад ным ста лі вы рас таць 
бу дын кі ад дзя лен няў: дзі ця чае, ін фек цый нае, ту-
бер ку лёз нае. І да ўсіх гэ тых спраў пры клад ваў свае 
на ма ган ні, ад да ваў ду шу і сэр ца са праўд ны ар га ні-
за тар, га лоў ны ўрач баль ні цы Ва сіль За брод скі.

Ён з го на рам прай шоў па жыц ці, ні ра зу не па ру-
шыў клят ву Гі пак ра та. Як бы ра да ваў ся, каб да жыў 
да гэ та га ча су і ўба чыў та кі пры го жы бу ды нак но-
вай баль ні цы, пра якую ма рыў усё сваё жыц цё.

Ка ця ры на СОС НА.
Шар каў шчы на
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Мяс ці ны, зні та ва ныя з ду шойМяс ці ны, зні та ва ныя з ду шой  ��

ХІ РУРГ, ГА ТО ВЫ АД ДАЦЬ ДУ ШУ 
ЗА КОЖ НА ГА ХВО РА ГА

У Вi лен скай май стэр нi. 1937 г.
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