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Ка лi мы бы лi на сва ёй зям-

лi, то нем цы — на чу жой, та му 
ўсё но вае для iх бы ло ў на вi ну. 
Фа та гра фа ва лi кра i ну, яе жы-
ха роў. Ад праў ля лi фо та здым кi 
да моў. Вя до ма, у той час, ка лi 
бы ла Пер шая су свет ная вай-
на, фа та гра фiя ўспры ма ла ся 
ўжо не як цуд, але ж 
усё-та кi з'яў ля ла ся 
не звы чай най з'я вай. 
Не бы ло тэ ле ба чан ня, 
iн тэр нэ ту. Та му з да-
па мо гай iлюст ра цый 
нем цы рас каз ва лi 
сва iм зем ля кам пра 
но выя мяс цi ны, па каз-
ва лi iн шае жыц цё.

— I як яно вы гля-
да ла ва чы ма ня мец-
ка га сал да та?

— Ка лi на рус кiх 
паш тоў ках ад люст ра-
ва ны толь кi буй ныя га-
ра ды цi больш-менш 
пры го жыя мяс цi ны, то 
нем цы зды ма лi ўсё. 
Бе ла рус кiя края вi ды ў 
га ды Пер шай су свет-
най вай ны, асаб лi ва 
ма лень кiя мяс тэч кi. 
Ар хi тэк ту ру. Шмат 
фо та пры све ча на по-
бы ту бе ла ру саў. На 
iх вяс ко выя жы ха ры 
се юць, аруць, ко сяць, 
збi ра юць ура джай, 
пя куць хлеб... Ёсць 
тут i ба я выя дзе ян нi, 
акоп нае жыц цё.

— А што ў пе ра пын ках 
па мiж ва ен ны мi дзе ян ня мi 
зды ма лi ра сiй скiя фа то гра-
фы?

— Ра сiй скiя паш тоў кi i 
фо та здым кi бы лi больш агi-
та цый ны мi. На iх — сал да ты 
цар скай ар мii, вя лi кiя га ра ды, 
пом нi кi ар хi тэк ту ры... Вы яў 
ма лень кiх га ра доў прак тыч-
на не су стра ка ец ца.

— Маг чы ма, на та кую бед-
насць у тэ ма тыч ным пла не 
паў плы ва ла цэн зу ра?

— Уся та га час ная ка рэс-
пан дэн цыя без вы клю чэн ня 
пра хо дзi ла цэн зу ру. Ты чыц ца 
гэ та як ня мец ка га, так i рус-
ка га ба коў.

— 15 ты сяч паш то вак i 
фо та здым каў у ва шай ка-

лек цыi пры све ча на Пер шай 
су свет най вай не. Мо жа, каб 
аб лег чыць са бе пра цу, вы iх 
кла сi фi ку е це па пад тэ мах?

— У ма ёй кнi зе «Бе ла русь 
праз фо та аб' ек тыў ня мец ка га 
сал да та. 1915—1918 гг.» зме-
шча ны рэ пра дук цыi ў на ступ-
ных бло ках: «Га ра ды», «Мяс-
тэч кi», «У ты ле», «Фронт», 

«Брэсц кi мiр», «Па мяць». Ад-
нак мне зруч ней кла сi фi ка ваць 
паш тоў кi i фо та здым кi ў ад па-
вед нас цi з рэ гi ё на мi, дзе яны 
бы лi зроб ле ны.

— А цi заў сё ды ўда ец ца 
вы свет лiць геа гра фiю та ко-
га здым ка?

— Вя до ма, не. Доб ра, ка лi 
паш тоў ка на дру ка ва на ў дру-
кар нi. Та ды, як пра вi ла, на ёй 
па зна ча ны па трэб ны ад рас. 
Ка лi ад крыт ка фа та гра фiч-
ная, то i на ёй так са ма ёсць 
пад каз ка — ад ва рот ны бок, 
на якiм па зна ча ны год i мяс-
цо васць. Па мыл кi тут быць 
не па вiн на: звы чай на сал да ты 
ад праў ля лi фо та здым кi з та го 
мес ца, дзе яны бы лi зроб ле-
ны. Шмат трап ля ец ца i «чыс-

тых» паш то вак. Па шчас цiць, 
ка лi пэў ная мяс цо васць та бе 
зна ё ма. Ад нак гэ та рэд касць. 
Праў да, бы ло i та кое, што ме-
на вi та па фо та здым ку па зна-
ваў тое цi iн шае мес ца.

— А акра мя ад ра са, пра 
што яшчэ рас па вя дае ад ва-
рот ны бок паш тоў кi?

— Пра тое ж, што ня-
суць ад ра са там i ва шы 
элект рон ныя лiс ты, 
SMS-кi цi MMS-кi. З та-
го ча су нi чо га не змя-
нi ла ся. Вы з'ез дзi лi за 
мя жу — ад праў ля е це 
сва я кам цi сяб рам фо-
та зды мак. По бач пi ша-
це пра ся бе, па да рож-
жа, дзе лi це ся ўра жан-
ня мi... Так бы ло i ра ней. 
Нем цам так са ма бы ло 
цi ка ва па гля дзець, дзе 
зна хо дзiц ца iх сын, 
брат, муж... Звы чай ныя 
лiс ты. Што кож ны ча ла-
век мо жа пi саць сва ёй 
сям'i? Як ён жы ве, якiя 
ў яго праб ле мы, якое 
ця пер на двор'е... Гэ та 
са мае каш тоў нае, бо 
паш тоў ка не хлу сiць.

— Ка лi паш тоў кi i 
фо та здым кi знай шлi 
сва iх ад ра са таў, то 
як яны тра пi лi да вас, 
фак тыч на ту ды, дзе 
бы лi ство ра ны?

— Я ез джу па ўсёй 
Ра сii, Еў ро пе i iн шых 
кра i нах, су стра ка ю-
ся з ка лек цы я не ра мi, 

у iх i на бы ваю па трэб ныя 
мне ра бо ты. Прак тыч на ўсе 
паш тоў кi i фо та здым кi пры-
ве зе ны мною ад туль. Сён-
ня iх ста но вiц ца ўсё менш i 
менш. Пры чым ця пер iх мож-
на на быць у iн тэр нэ це. Вя до-
ма, гэ та ў мно гiм аб лег чы ла 
пра цу. Толь кi цi за ме нiш гэ та 
жы вы мi зно сi на мi?

— А цi мож на i ў Бе ла ру сi 
ад шу каць па пя ро вых «све-
дак» тых ча соў?

— Бы ло i та кое. Толь кi, 
зноў жа, у Бе ла русь iх нех-
та пры вёз. Асаб лi ва ня мец-
кiя. Праў да, тая ж сi ту а цыя i 
з рус кi мi эк зэмп ля ра мi: усе 
паш тоў кi ад сюль ад праў ля лi-
ся ку дысь цi. Та му пра сцей у 
Бе ла ру сi знай сцi паштоўку, 

якую сю ды да сла лi. Хоць i та-
кiх у кра i не па пры чы не дзвюх 
апош нiх вой наў амаль не за-
ха ва ла ся.

— Цi праў да, што па 
паш тоў ках i фо та Пер шай 
су свет най вай ны мож на 
вы ву чаць гiс то рыю гэ та га 
пе ры я ду?

— А ча му б i не! На прык-
лад, паш тоў кi па чат ку ста год-
дзя i ча соў Пер шай су свет най 
вай ны вель мi ад роз нi ва юц ца. 
Па iх мож на пра са чыць, як 
раз вi ва лi ся на шы га ра ды за 
ка рот кi пра ме жак ча су. Ка лi 
iх па раў ноў ваць, на вi да во ку 
зме ны. Мож на на ват зра бiць 
вы сно ву пра бур нае эка на-
мiч нае раз вiц цё Ра сiй скай 
iм пе рыi. А па коль кi бе ла рус-
кiя зем лi та ды ўва хо дзi лi ў 
яе склад, то гэ та ты чыц ца i 
на шай кра i ны. Яшчэ па фо-
та здым ках мож на па раў наць, 
на прык лад, ар хi тэк ту ру Па-
лес ся i Пры дзвiн ня. Па iх 
мож на вы ву чаць по быт жы-
ха роў роз ных рэ гi ё наў: як 
яны апра на лi ся, што елi, дзе 
жы лi... Я шмат для ся бе зра-
бiў ад крыц цяў. На прык лад, на 
Па лес сi быў раз вi ты ган даль 
на лод ках.

— Да 90-га до ва га юбi лею 
за кан чэн ня Пер шай су свет-
най вы пад рых та ва лi кнi гу 
«Бе ла русь праз фо та аб'-
ек тыў ня мец ка га сал да та. 
1915—1918 гг.». Цi пла ну е-
це неш та па доб нае вы пус-
цiць да 100-год дзя з па чат ку 
вай ны?

— Ужо сён ня з гэ тай на-
го ды рых ту ец ца не каль кi 
кнiж ных вы дан няў. Ця пер 
хо чац ца па ка заць Бе ла русь 
не толь кi з ня мец ка га бо ку, 
а i з рус ка га. Цi ка вы роз ны 
по гляд на ад ны i тыя ж па-
дзеi. Так са ма ў перс пек ты ве 
шэ раг вы стаў, пры све ча ных 
Пер шай су свет най вай не, 
дзе бу дуць прад стаў ле ны як 
ары гi наль ныя паш тоў кi i фо-
та здым кi, так i iх ко пii. Пры-
чым гэ тыя вы ста вы бу дуць 
дэ ман стра вац ца не толь кi ў 
Бе ла ру сi, а i ў iн шых кра i нах. 
Мож на iх бу дзе па гля дзець i 
ў вiр ту аль ным све це. На Мiн-
скай мiж на род най кнiж най 
вы стаў цы-кiр ма шы пла ную 

прад ста вiць ка лек цыю кнiг, 
вы пу шча ных у ча сы Пер шай 
су свет най вай ны i звя за ных 
ме на вi та з Бе ла рус сю. Ся-
род iх боль шасць — ня мец кiя 
кнi гi. Яшчэ ад бу дзец ца вы-
ста ва прэ сы гэ та га пе ры я-

ду, якая асвят ля ла ва ен ныя 
па дзеi.

— Спа дзя ю ся, што та ды 
з'я вiц ца на го да су стрэц ца 
зноў!

Гу та ры ла 
Ве ра нi ка КА НЮ ТА.

ВЯ ЛI КАЯ ВАЙ НА — НА ПАШ ТОЎ КАХ

Брэст. Бе жан цы. 1916 год.

Ба ру ны (Ашмян скi ра ён). Ма гi ла рус ка га 
лёт чы ка на ня мец кiх мо гiл ках. 1916 год.

Шчыль ней, 
шчыль ней!

Сё ле та вель мі па пу ляр ная тэ ма 
ўшчыль нен ня за бу до вы го ра да. Зноў 
пра яе ўспом ніў Мі ка лай Ла дуць ка, 
ка лі ка мен та ваў сі ту а цыю з пер-
шым до мам для мін скіх чар га ві коў 
у Сма ля ві чах, які па ча лі бу да ваць на 
вор най зям лі. Стар шы ня Мін гар вы-
кан ка ма ска заў, што гэ та праб ле ма 
вы ра ша ец ца, і з гэ тым до мам бу дзе 
ўсё нар маль на. «Вось та му і га во-
рым пра ўшчыль нен не, што воль най 

зям лі для бу даў ніц тва за ста ец ца ўсё 
менш», — на га даў ён.

«Ма лі наў ка» 
ад кры ец ца 
ў маі 2014-га

Ка мі тэт ар хі тэк ту ры і го ра да бу-
даў ніц тва, па сло вах Мі ка лая Ла-
дуць кі, со чыць за сі ту а цы яй у го-
ра дзе. «Гэ та аба вяз ко ва, бо ня пра-
віль на, ка лі пункт пры ёму хім чыст кі 
пе ра ўтва ра юць у іг раль ны клуб. Не 
ду маю, што гэ та пер ша чар го вы аб'-
ект для го ра да. Ка лі хім чыст ка бы ла 
ня вы гад най, то трэ ба вы свет ліць, ча-
му. Пра лю дзей трэ ба ду маць у пер-

шую чар гу». Вы кан кам 
імк нец ца гэ та ра біць 
і ўсі мі спо са ба мі раз-
ві вае го рад: «Мы спа-
дзя ём ся, што не ўза ба-
ве атры ма ец ца ўвес ці 
ў экс плу а та цыю но вае 
ра дзіль нае ад дзя лен не 
на ба зе 5-й клі ніч най 
баль ні цы. Хоць нам 
вель мі цяж ка, але мы 
ад кры ем на па чат ку 
мая, да Дня Пе ра мо гі, 
стан цыю мет ро «Ма лі-
наў ка», — пе ра ліч вае 
мэр. — За цяг ван не 

тэр мі наў бу даў ніц тва звя за на з кад-
ра вы мі праб ле ма мі. У пры ват нас ці, 
з не да хо пам ма на літ чы каў. Для за-
вяр шэн ня бу даў ніц тва стан цыі па-
тра бу ец ца 200 спе цы я ліс таў, па куль 
уда ло ся знай сці толь кі 50». Да рэ чы, 
трэ цяя лі нія мет ро ўжо бу ду ец ца: 
«Прос та па куль што ідзе пра ца па 
ад ся лен ні шэ ра гу да моў і іх зно се. 
У дру гім паў год дзі пра ца ўвой дзе ў 
больш ак тыў ную ста дыю. Гэ та рэс-
пуб лі кан ская пра гра ма, бо мет ро 
ад но на ўсю кра і ну. Мінск — гэ та 
го рад, у пер шую чар гу, гра мад ска-
га транс пар ту, як лю бы буй ны го-
рад». Акра мя та го, мін скі аква парк 
так са ма ад кры ец ца ў маі 2014-га. У 
сту дзе ні—лю тым па він ны ад крыц ца 

но выя гас ці ні цы. А ў су бо ту за се ляць 
пер шыя два арэнд ныя да мы ў Пар ку 
вы со кіх тэх на ло гій.

Но вы ста ды ён
«Ста ды ён «Ды на ма» бу дзе рэ кан-

стру я ва ны на леж ным чы нам і за ха-
вае — як ар хі тэк тур ная і спар тыў ная 
спад чы на на шай кра і ны — асноў ны 
свой вы гляд. Там мож на бу дзе пра-
во дзіць і лёг ка ат ле тыч ныя спа бор ніц-
твы, і фут боль ныя мат чы. Ён за ста-
нец ца На цы я наль ным ста ды ё нам. А 
фут боль ны ста ды ён бу дзе па бу да ва-
ны яшчэ адзін. Мы пла ну ем ства рыць 
яго на ба зе ста ды ё на «Трак тар», — 
па ве да міў Мі ка лай Ла дуць ка.

Выключна 
для пад тры ман ня 
вы твор цаў

Пра збор за вы езд за мя жу, які 
збі ра юц ца ўвес ці ў на шай кра і не, 
стар шы ня Мін гар вы кан ка ма ска заў: 
«Ка лі гэ та бу дзе зроб ле на, то вы-
ключ на для та го, каб пад тры маць 
на шых вы твор цаў. У кож най кра і не 
гэ та нар маль ная з'я ва, ка лі сты му-
лю юць спа жы ван не ай чын ных та-
ва раў».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

ДУ ХОЎ НЫЯ 
ЛЕ КI

У Бя лы нiц кай ра ён най баль нi-
цы ад кры ла ся да ма вая царк-
ва. Ця пер тут мож на ля чыць 
не толь кi хва ро бы, але i знай-
сцi пад трым ку для ду шы.

Да ма вую царк ву асвя цi лi ў го нар 
Лу кi Крым ска га, пра ва слаў на га ар-
хi епiс ка па i пра фе са ра ме ды цы ны. 
Лу ка Вой на-Яся нец кi быў хi рур гам, 
але стаў свя та ром пас ля Каст рыч-
нiц кай рэ ва лю цыi. Ах вя ра па лi тыч-
ных рэ прэ сiй, ён пра вёў у ссыл цы 
шмат га доў. У 2000 го дзе быў рэ-
абi лi та ва ны, а яшчэ ра ней пры лi ча-
ны царк вой да лi ку свя тых.

У ра ён най баль нi цы ця пер ле чац-
ца больш за сот ню ча ла век. Га лоў-
ны ўрач баль нi цы ў Бя лы нi чах Вiк тар 
Пянь коў скi на га даў, што ду хоў нае 
i ця лес нае зда роўе — гэ та част кi 
адзi на га цэ ла га. Каб вы ле чыц ца — 
трэ ба ве рыць, ка жуць ме ды кi.

Ка лi ў баль нi цы ад кры ец ца ра-
дзiль нае ад дзя лен не, то ў да ма вой 
царк ве мож на бу дзе ажыц цяў ляць i 
та iн ства хры шчэн ня для не маў лят.

Iло на IВА НО ВА.

Шчор сы. На ва груд скi ра ён. Лi нiя аба ро ны ка ля зам ка Храп то вi чаў. 
1917 год.

Лi да. Ня мец кiя вой скi. 1916 год.

НА ЖАЛЬ, НА ЖАЛЬ, 
ДЗЕНЬ НА РО ДЗІ НАЎ ДЗЕНЬ НА РО ДЗІ НАЎ 

ТОЛЬ КІ РАЗ НА ГОД...ТОЛЬ КІ РАЗ НА ГОД...

Фота БЕЛТА.

Ра бот ні кі Сак ра та ры я та Па ла-
ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь смут-
ку юць у су вя зі з рап тоў най смер-
цю бы ло га за гад чы ка ад дзе ла па 
за бес пя чэн ні дзей нас ці Па ста ян-
най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
па за ка на даў стве і су до ва-пра-
ва вых пы тан нях Ва сі ле віч Ні ны 
Іва наў ны і вы каз ва юць глы бо кае 
спа чу ван не яе род ным і бліз кім.


