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Да гэ туль бы лi вя до мыя толь-
кi баць ка i ма цi паэ та, а так са-
ма дзя ду ля Юзаф Ба гу шэ вiч. 
Пра гэ та свед чаць i звест кi, 
якiя за хоў ва юц ца ў До ме-му зеi 
Фран цiш ка Ба гу шэ вi ча ў вёс цы 
Куш ля ны. Пэў ную iн фар ма цыю 
мож на атры маць i з да ку мен-
таў Жуп ран ска га, Соль ска га 
кас цё лаў. Яны свед чаць, што ў 
Ашмян скiм па ве це бы ло вель мi 
шмат роз ных Ба гу шэ вi чаў, што 
проз вi шча бы ло да во лi рас паў-
сю джа ным. Ад нак Юр ша мае 
до ка зы, што знай шоў ра да вод 
ме на вi та тых Ба гу шэ вi чаў, з 
сям'i якiх па хо дзiў па эт.

У ар хi ве ў Санкт-Пе цяр бур-
гу бы ла зной дзе на вы вад ная 
спра ва Ба гу шэ вi чаў. Яны па ча-
лi ства раць яе пас ля да лу чэн ня 
зем ляў Ашмян ска га па ве та да 
Ра сiй скай iм пе рыi ў 1795 го-
дзе. Пры чы най та му быў цар скi 
за гад, у якiм га ва ры ла ся, што 
ўся шлях та па вiн на па цвер дзiць 
свае пра вы на два ран ства, а 
дак лад ней, па даць кан крэт ныя 
вы пiс кi з ар хi ваў, па цвер джа-
ныя ар хi ва ры у сам, якiя свед чаць 
пра iх па хо джан не. Не ка то рым 
шлях цi чам уда ло ся зра бiць гэ та 
ў пер шыя ж га ды, у iн шых спра-
ва зай ма ла i 30 га доў. Па трэб ны 
бы лi доў га тэр мi но выя по шу кi i 
шмат гро шай на iх. Не ка то рыя 
да ку мен ты за гi ну лi пад час вой-
наў, та му ў гiс то рыi ро даў утва-
ра лi ся бе лыя пля мы, i лю дзi не 
маг лi са браць усё не аб ход нае 
хут ка. Ба гу шэ вi чы вы во дзi лi ся 
ў Вi лен скiм Два ран скiм дэ пу-
тац кiм схо дзе, у пры ват нас цi, у 
1803 i ў 1807 га дах. У 1830 го-
дзе дэ парт амент па ге роль дыi 

кi ру ю ча га се на та ў Пе цяр бур гу 
па чаў раз гляд но вай спра вы па 
два ран стве Ба гу шэ вi чаў.

Кан чат ко вае ж ста ноў чае 
ра шэн не па ёй бы ло пры ня та 
толь кi ў 1861 го дзе. Уся го ў гэ тай 
спра ве, з якой i ўда ло ся азна ё-
мiц ца Ва сi лю Юр шу, 240 лiс тоў. 
З яе ста ла вя до ма гiс то рыя ро ду 
Ба гу шэ вi чаў...

Яны рас пi са лi свой род, па-
чы на ю чы ад Яра сла ва — гэ та 
са мае пер шае вя до мае iмя 
прод ка Ба гу шэ вi ча. Ён жыў 
пры клад на ў 1570-х га дах. 
Ва ло даў ма ёнт ка мi Ка ра ва-
еў шчы на, Ка ма роў шчы на i 
Гла даў шчы на ў Ашмян скiм 
па ве це.

Вя до ма, што ў Яра сла-
ва быў як мi нi мум адзiн сын 
— Ян (Iван)— якi атры маў 
у спад чы ну тыя ж ма ёнт-
кi. Маг чы ма, дзя цей бы ло 
больш, ад нак у спра ве ма-
юц ца згад кi пра аднаго Яна, 
бо кож ны род, ка лi ства раў 
сваю ге не а ло гiю, вёў толь-
кi ўлас ную пра мую лi нiю, не 
ўказ ва ю чы стры еч ных бра-
тоў i iн шых не са мых блiз кiх 
род ных.

Ян на пi саў за вя шчан не 
ў 1614 го дзе (ме на вi та ад-
сюль вя до мае iмя баць кi, 
бо яго на зы ва юць тут Iван 
Яра сла ва вiч), у якiм ад пi саў усё 
сы нам Пят ру i Ада му. Так ро-
бiц ца вя до мым ужо на ступ нае 
па ка лен не.

Гэ тыя бра ты ўзгад ва юц ца 
так са ма ў ра шэн нi по лац ка-
га су да ў 1626 го дзе ў су вя зi 
з зя мель ны мi спрэч ка мi. Яны 
ва ло да лi ўсё ты мi ж ма ёнт ка мi 
Ка ра ва еў шчы на, Ка ма роў шчы-
на i ця пер ужо Гло да ва (за мест 
Гла даў шчы на).

У Пят ра быў сын Аў гус цiн, 
якi атры маў у спад чы ну тры гэ-
тыя ма ёнт кi. Яго жон кай бы ла 
Ган на Аст ра ву хаў ская.

У Аў гус цi на быў сын Мi хал 
Юрый, а iна чай Ге ор гiй. На ра-
дзiў ся ён у 1675 го дзе i па баць ку 
атры маў тыя ж тры ма ёнт кi. Так-
са ма згад ва ец ца ў су вя зi з По-
лац кiм ва я вод ствам — маг чы-
ма, там яны так са ма ме лi ней кiя 
зем лi. Ахры шча ны Мi хал Юрый 

у Крэў скiм кас цё ле. Яго жон кай 
бы ла Кан стан цыя Са вiц кая, якая 
згад ва ец ца ў 1729 го дзе.

Мi хал Юрый па кi нуў 7 сы ноў, 
адзiн з якiх — Ан тон Юрый (меў 
жон ку Ка ця ры ну Бен кунь скую) 
— у 1749 го дзе за 450 зло тых 
ку пiў ма ён так Куш ля ны, iна чай 
Мi гу ця ны.

Ра ней не ка то рыя мяс цо вас-
цi маг лi мець па двой ныя наз вы, 
ад на з якiх — па iме нi ўла даль-

нi ка. На прык лад, вя до ма бы ло 7 
фаль вар каў Куш ля ны — Су лiст-
роў скiх, Ба гу шэ вi чаў, Ясе вi чаў, 
Ла ку цi еў скiх, Мар коў скiх i гэ так 
да лей. Та му, ка лi ў по бы це ка за-
лi Куш ля ны, то да да ва лi, чые.

У Ан то на Юрыя бы ло 2 сы-
ны, адзiн з якiх — ашмян скi рот-
мiстр Ка зi мiр (пра дзед паэ та). 
У 1774—1783 га дах ён фi гу руе 
як ма зыр скi скарб нiк, у 1788 — 
як ашмян скi рот мiстр. Ка зi мiр 
ва ло даў ма ёнт кам Мi гу ця ны. У 
да ку мен тах вы сту пае як вяль-
мож ны пан. Дру гая яго жон ка 
— Бар ба ра Поз няк, iна чай Пож-
няк (пер шая не вя до мая), — уз-
гад ва ец ца як вяль мож ная па нi ў 
1783—1817 га дах.

У тыя ча сы мно гiя па са ды 
пе ра хо дзi лi ад баць кi да сы на. 
Пра цу ю чы з ар хiў ны мi звест ка мi, 
ча сам мож на за блы тац ца, ча му 
пэў ны ча ла век з ты ту лам по лац-

кi рот мiстр, ка лi пе ра яз джаў у 
Ашмян скi па вет, то пер ша па чат-
ко ва фi гу ра ваў як по лац кi рот-
мiстр, а пас ля — як ашмян скi. Ад-
нак гэ та азна чае, што га лоў ным 
у та кiм вы пад ку бы ло тое, што 
ён рот мiстр, а якi — за ле жа ла ад 
мес ца пра жы ван ня. На прык лад, 
сма лен скi скарб нiк, пры ехаў шы 
ў Ашмян скi па вет, у да ку мен тах 
мог на зы вац ца ашмян скiм скарб-
нi кам, хоць па iн шых звест ках та-
ко га скарб нi ка тут не бы ло. Ён 
быў сма лен скiм, ад нак па да ку-
мен тах па да ец ца як ашмян скi, 
бо на той час жыў у Ашмян скiм 
па ве це.

Iмя дзе да паэ та — Юзаф — 
су час нi кам бы ло вя до ма. Ва сiль 
Юр ша меў iн фар ма цыю пра яго 
з не каль кiх мет рык, ад нак не быў 
упэў не ны, што гэ та «той са мы» 
Юзаф. Ад нак, азна ё мiў шы ся з 
вы вад ной спра вай, увесь лан цу-
жок стаў вя до мы: iм ёны жо нак, 
да ты i лiч бы су па лi — ста ла маг-
чы мым упэў не на сцвяр джаць, 

што гэ та ме на вi та дзед паэ-
та. На ра дзiў ся да 1772 го да, 
па мёр да 1820-га. З'яў ляў ся 
ашмян скiм рот мiст рам. Яго 
жон кай бы ла Аль жбе та Ка мiн-
ская (ба бу ля паэ та) — так са-
ма са знат на га ро ду, па мер ла 
ў 1848 го дзе ў Куш ля нах. Уда-
ло ся ад шу каць мет ры ку 1817 
го да, у якой на пi са на, што ў 
Куш ля нах па мёр ней кi пан 
Юзаф Ба гу шэ вiч 43-х га доў 
i быў па ха ва ны ля фран цыс-
кан ска га кас цё ла ў Ста рой 
Ашмя не (вёс ка на бе ра зе ра-
кi Ашмян кi, ця пер ува хо дзiць 
у склад го ра да — су час ная 
ву лi ца Фран цiш кан ская). Хут-
чэй за ўсё, га вор ка iдзе пра 
дзе да паэ та.

Баць ка паэ та Ка зi мiр 
Юзаф, па вод ле вы вад ной 
спра вы, на ра дзiў ся ў 1800 го-
дзе ў Куш ля нах. Яго хры шчо-

ны мi баць ка мi бы лi вяль мож ныя 
Iг нат Поз няк i Бар ба ра Ба гу шэ-
вi ча ва. Ма цi паэ та Кан стан цыя 
Га лаў ня па хо дзi ла з-пад мяс тэч-
ка Ру кой нi.

Сам па эт, Фран цi шак Бе ня-
дзiкт Ба гу шэ вiч на ра дзiў ся ў 
1840 у Свi ра нах, быў ахры шча ны 
ў Ру кой нiн скiм кас цё ле. Як вя до-
ма, жон кай яго бы ла Габ ры е ля 
Шклен нiк з Мiн ска. Юр ша знай-
шоў згад ку пра Куш ля ны Шклен-
нi коў скiя, з якой мож на зра бiць 
вы сно ву, што не ка лi Шклен нi кi 
так са ма ва ло да лi ад ным з ма-
ёнт каў Куш ля ны. Ве ра год на, 
там Фран цi шак i па зна ё мiў ся з 
бу ду чай жон кай, а ўжо пас ля яны 
(Шклен нi кi) пе ра еха лi ў Мiнск.

Фран цi шак i Габ ры е ля Ба-
гу шэ вi чы па кi ну лi дзя цей Кан-
стан цыю Ма ры ян ну i Та ма ша 
Вiль гель ма. Дзяў чын ка бы ла 
ахры шча на ў Ка на то пе ў 1876 

го дзе, скон чы ла кан сер ва то рыю 
ў Вiль нi, пра ца ва ла вы клад чы-
цай му зы кi ў ашмян скай гiм на-
зii. Па мер ла ў 1937 го дзе, праз 
не каль кi га доў пас ля смер цi 
му жа Яна Мнi хо вi ча (пра ца ваў 
на чаль нi кам дэ парт амен та сель-
скай гас па дар кi, пас ля ды рэк-
та рам ка а пе ра тыў на га бан ка), 
па ха ва на ў Жуп ра нах. Та маш 
Вiль гельм на ра дзiў ся ў 1881 го-
дзе ў Ка на то пе, вы ву чыў ся на 
ар хi тэк та ра ў Пе цяр бур гу, пэў-
ны час жыў у Ба ру нах, вы кла-

даў у Вi лен скiм унi вер сi тэ це. У 
1929 го дзе па да ро зе з Вiль нi 
ў Вар ша ву вы кi нуў ся (маг чы-
ма, вы паў) з цяг нi ка. Пер шая 
яго жон ка, Юзэ фа Мар коў ская 
з Куш лян, у 1919 го дзе, пад час 
Пер шай су свет най вай ны, бы ла 
са нi тар кай-доб ра ах вот нi цай. Пе-
ра вяз ва ю чы па ра не ных, за ра зi-
ла ся ха ле рай i ў тым жа го дзе 
па мер ла ў Вiль нi (пе ра за ха ва на 
ў Куш ля нах). Дру гая жон ка — 
Ма рыя Пiў нiц кая з-пад Ба ру ноў 
— пас ля смер цi му жа па стрыг-
ла ся ў ма наш кi, дзя цей не ме ла, 
па мер ла ў 1970 го дзе.

На Та ма шы муж чын ская лi нiя 
паэ та зга сае. Доч кi Та ма ша, унуч-
кi паэ та, ву чы лi ся ў ашмян скай 
гiм на зii. Гэ та Габ ры е ля (на ра дзi-
ла ся ў 1909 го дзе), Ста нi сла ва 
(1910) i Кан стан цыя (1913). Ста-
нi сла ва ў 1941 го дзе бы ла рэ прэ-
са ва на са вец кi мi ўла да мi, бо яе 
муж быў на мес нi кам ка мен дан та 
мяс цо ва га ад дзя лен ня Ар мii Кра-
ё вай. Ка лi прый шлi яго арыш тоў-
ваць, то му жа до ма не ака за ла ся, 
та му за бра лi Ста нi сла ву з дзець мi 
i са сла лi ў Сi бiр. Праз пэў ны час 
спра ву за кры лi з-за ад сут нас цi 
скла ду зла чын ства.

Мож на да даць, што ад на з 
лi нiй ро ду Ба гу шэ вi чаў, якi да-
сле да ваў Юр ша, яшчэ ў 1830-х 
га дах бы ла звя за на з ма ёнт кам 
Ка ра ва еў шчы на Крэў ска га пры-
хо да Ашмян ска га па ве та; дру гая 
ў па чат ку 1800-х ад га лi на ва ла ся 
ў Мё ры. Род знач на раз рос ся. 
Ба гу шэ вi чы жы лi так са ма ў ма-
ёнт ках Вай не вi чы, Бо гу шы Крэў-
ска га пры хо да, Бол туп i Гам зi чы 
Ашмян ска га пры хо да, До ргiш кi, 
Са ма род нi кi i Ва ло вi кi Галь шан-
ска га пры хо да; згад ва юц ца ся род 
по лац кiх, ар шан скiх, ваў ка выс кiх, 
мiн скiх i рэ чыц кiх урад нi каў.

Са слоў Ва сi ля ЮР ШЫ 
за пi са ла Нi на ШЧАР БА ЧЭ ВIЧ
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7 НЕ ВЯ ДО МЫХ КА ЛЕН
з ра да во ду 

Фран цiш ка 
Ба гу шэ вi ча

Да след чы ку ра да во даў ко лiш ня га Ашмян ска га па ве та 
Ва сi лю Юр шу ўда ло ся ад шу каць 7 не вя до мых ра ней 
ка лен слын на га бе ла рус ка га паэ та i гра мад ска га 
дзея ча Фран цiш ка Ба гу шэ вi ча. У пi цер скiм ар хi ве 
Ва сiль Юр ша за мо вiў спра ву ўлас на га ро ду. Ад нак, 
па коль кi яго проз вi шча быц цам бы там не ака за ла ся, 
ён вы ра шыў за ка заць спра ву Ба гу шэ вi ча, якi так са ма 
быў ура джэн цам Ашмян шчы ны, — на вош та ж губ ляць 
маг чы масць атры маць да ку мен ты з за меж на га 
ар хi ва, ка лi па ло ва пра цы ўжо зроб ле на? Так i 
атры ма ла ся, што Ва сi лю Юр шу ў ру кi тра пiў не вя до мы 
ра ней шы ро ка му ко лу гра мад скас цi ра да вод сям'i 
Ба гу шэ вi чаў.Францішак Багушэвіч.Францішак Багушэвіч.

Гоздава — герб роду Багушэвічаў.

«Сён ня мы пра гу ля ем ся па тым 
Мін ску, якім яго ха це лі ба чыць 
пас ля вай ны, — рас па ча ла 
эк скур са вод Яў ге нія Быц. 
— Прой дзем па сля дах так 
зва на га ста лін ска га ам пі ру, 
хоць гэ тая наз ва аб са лют на 
ня пра віль ная. Ча му? Па спра бу ем 
гэ та зра зу мець пад час 
марш ру ту». За інт ры га ва ныя, мы 
на кі роў ва ем ся на Каст рыч ніц кую 
пло шчу да Па ла ца куль ту ры 
праф са юзаў.

ШЛЯ ХАМ СПРОБ 
І ПА МЫ ЛАК

Ля па ла ца Яў ге нія па ве да мі ла, што 
на ша эк скур сія па чы на ец ца з... кан ца. 
«Гэ ты бу ды нак па чы на лі ўзво дзіць у 
тыя ча сы, ка лі афі цый ным ар хі тэк тур-
ным сты лем быў той са мы ста лін скі 
не акла сі цызм, як яго яшчэ на зы ва лі. 
Але скон чы лі бу даў ніц тва пас ля та го, 
як гэ ты стыль быў ушчэнт рас кры ты-
ка ва ны». Спра ва ў тым, што ў 1955 
го дзе на на ра дзе СНК СССР быў 
агу ча ны дак лад «Аб праз мер нас цях 
у ар хі тэк ту ры». Та ды бы ло вы ра ша на, 
што ар хі тэк ту ра му сі ла ба за вац ца на 
ўты лі тар нас ці, зруч нас ці і пры га жос ці, 
і ні ў якім ра зе нель га бы ло ста віць 
пры га жосць на пер шае мес ца, як гэ та 
бы ло ў ста лін скім ам пі ры.

Уво гу ле, гэ та быў стыль, ме жы яко-
га мож на вы зна чыць лі та раль на да го-
да: ён па на ваў з 1932 па 1955 га ды. А 
па ча ло ся ўсё з та го, што быў аб' яў ле ны 
ар хі тэк тур ны кон курс пра ек таў Па ла ца 
Са ве таў у Маск ве, які па ві нен быў стаць 
са мым гран ды ёз ным бу дын кам ста лі-
цы вя лі кай дзяр жа вы. Пе ра мог пра ект, 
у якім на бу дын ку ста я ла 100-мет ро вая 
ста туя Ле ні на. Уся кан струк цыя му сі-
ла быць амаль што паў кі ла мет ро вай 
вы шы ні. Для та го, каб яе па бу да ваць, 
знес лі храм Хрыс та-Зба ві це ля. Але 
бу доў ля на ват не па ча ла ся, бо ста ла 

зра зу ме ла, што за ту ма нам не бу дзе 
ві даць на ват ног пра ва ды ра.

У гэ ты час ар хі тэк ту ра па він на бы-
ла ўма цоў ваць уяў лен не аб ма гут нас ці 
кра і ны, і ар хі тэк та ры бы лі не «воль ны-
мі твор ца мі», а вы ка наў ца мі. Пе рад імі 
паў ста ла за да ча рас пра ца ваць неш та, 
што маг ло па ка заць ма гут насць кра і ны. 
Але Ста лін, які фак тыч на кі ра ваў СССР 

з 1929 го да, не меў мас тац кай аду ка цыі 
і не мог ска заць, ча го дак лад на ён хо-
ча. Ад зна ча ла ся толь кі, што ар хі тэк ту ра 
му сі ла мець ры сы вяр тан ня да ан тыч-
нас ці. І ра зу мен не та го, як трэ ба бу да-
ваць, пры хо дзі ла толь кі шля хам «спроб 
і па мы лак»: пас ля та го, як ар хі тэк та раў, 
якія ўва со бі лі свае пра ек ты, або рэ прэ-
са ва лі, або ўзна га родж ва лі.

АСАБ ЛІ ВАЯ «МІ СІЯ» 
«ГО РА ДА СОН ЦА»

Пас ля вай ны стыль ста лін ска га ам-
пі ру прый шоў у Мінск. І яго ўва саб лен-
нем стаў цэнт раль ны пра спект го ра да, 
якія сён ня мае наз ву Не за леж нас ці. 
Пры чым за бу доў ваў ся ён у тры чар гі: 

пер шая — ад чы гу нач на га вак за ла да 
Каст рыч ніц кай пло шчы, дру гая — ад 
Каст рыч ніц кай да пло шчы Пе ра мо-
гі, трэ цяя — ад пло шчы Пе ра мо гі да 
пло шчы Ка лі ні на. Да лей па пра спек це 
толь кі адзін ка выя бу дын кі мож на ха-
рак та ры за ваць як пры на леж ныя да 
гэ та га сты лю. Яны вы зна ча юц ца на-
блі жа нас цю да ста ра жыт на рым скай 

ар хі тэк ту ры, эле мен та мі кла сі цыз му 
і рэ не сан су. Ка ло ны, рас лін ныя рэ ль -
е фы, пры го жыя ка пі тэ лі, дзе з'яў ля-
юц ца на ват фі гу ры лю дзей свай го 
ча су — пра цоў ных і ся лян. Пры чым 
гэ та вы явы не асоб ных лю дзей, а 
аба вяз ко ва ка лек ты ву. Уся гэ тая ар хі-
тэк тур ная ве ліч му сі ла па ка заць, што 
Са вец кі Са юз вы жыў пас ля вай ны. 
Вя до ма, што ў кра і не пра цоў ных не 
маг ло быць ні я кай ім пе рыі (ме на ві та 
так пе ра кла да ец ца з фран цуз скай мо-
вы сло ва «ам пір»), але ж па він на бы ла 
быць ве ліч.

Уво гу ле, цэнт раль ны пра спект Мін-
ска, «Го ра да Сон ца», як на зваў яго бе-
ла рус кі пісь мен нік Ар тур Клі маў, меў 
асаб лі вае зна чэн не: гэ та да ро га, якая 

вя ла ў Маск ву. І шлях гэ ты му сіў «пад-
рых та ваць» ча ла ве ка да ўспры няц ця 
цэнт ра вя лі кай кра і ны. Срод ка мі гэ тай 
пад рых тоў кі слу жы лі і не вы пад ко выя 
пра пор цыі (шы ры ня пра спек та і вы шы-
ня да моў су ад не се ны як 1:2), і пра све ты 
ся род ма сіў най за бу до вы ў вы гля дзе 
арак і буль вар чы каў (яны з'я ві лі ся толь-
кі ў 1930-х), і са мі бу дын кі. Уз во дзі лі ся 
яны тут не толь кі як ад мі ніст ра цый ныя, 
але і як жы лыя. На прык лад, дом, дзе 
зна хо дзіц ца ўні вер сам «Цэнт раль ны», 
бу да ва лі для су пра цоў ні каў Мі ніс тэр-
ства энер ге ты кі. Або ГУМ, ад крыц цё 
яко га ў свой час зра бі ла не ве ра год ны 
фу рор. Ка жуць, што да звол на яго бу-
даў ніц тва пад пі саў аса біс та Анас тас 
Мі ка ян. Бу ды нак уні вер ма га на той час 
быў над звы чай яр кім. Ва кол круг лых 
акен цаў раз мяс ці лі па кры тыя бліс ку чай 
пе ра лі віс тай эмал лю фі гу ры муж чы ны і 
жан чы ны. Што ці ка ва: муж чы на — ін тэ-
ле кту ал (бо тры мае кні гу), жан чы на — 
ся лян ка (у яе ру цэ серп і ка ла сы). Апроч 
гэ та га — не вя лі кія ка ло ны на фа са дзе і 
вель мі вя лі кія вок ны і віт ры ны.

ДВА «КА РА ЛІ» 
І ФУТ БОЛ НА КАС ЦЯХ

Пер шым на пра спек це пад кі раў ніц-
твам ар хі тэк та ра Ула дзі мі ра Ка ра ля 
па ча лі ўзво дзіць бу ды нак Мі ніс тэр ства 
ўнут ра ных спраў (ця пер там мес ціц ца 
Ка мі тэт дзярж бяс пе кі), яго фун да мент 
быў за кла дзе ны ўжо ў 1946 го дзе. У 
бу даў ніц тве вы ка рыс тоў ва лі ся апош нія 
на він кі ў тэх на ло гі ях і ма тэ ры я лах, на 
той час гэ та ён быў са мым су час ным 
у го ра дзе, з най леп шы мі ка му ні ка цы-
я мі. З ім — дак лад ней, з яго ве жай — 
звя за на ад на з га рад скіх ба ек. Мі ністр 
дзярж бяс пе кі БССР Лаў рэн цій Ца на-
ва ха цеў, каб на бу дын ку аба вяз ко ва 
бы ла ве жа са шпі лем. Але ар хі тэк тар 
Ка роль на па чат ку ад мо віў мі ніст ру. На 
што той ад ка заў: «Ты Ка роль у ар хі тэк-
ту ры, а я ка роль у гэ тай кра і не. Ве жа 

бу дзе, і кроп ка». Вось так яна быц цам 
бы і з'я ві ла ся, а для та го, каб ураў на ва-
жыць ан самбль пра спек та, па доб ную 
ве жу зра бі лі і на бу дын ку на су праць. 
Ка за лі, Ца на ва лю біў па ды мац ца на 
ве жу і гля дзець ад туль фут боль ныя 
мат чы на ста ды ё не «Ды на ма». Праў-
да, уліч ва ю чы маж ную кам плек цыю 
мі ніст ра, на ўрад ці ён мог гэ та ра біць, 
ды і тыя, хто там бы ваў, свед чы лі, што 
ста ды ё на з ве жы не ві даць.

Між ін шым, у ар хі тэк ту ры «Ды-
на ма» так са ма пра соч ва ец ца стыль 
ста лін ска га ам пі ру. Адзін з яск ра вых 
яго эле мен таў — ар кі на ўва хо дзе ў 
ста ды ён. Да ўзнік нен ня спар тыў на га 
аб' ек та тут мес ці лі ся ад ны з са мых 
буй ных яў рэй скіх мо гі лак. На іх пе ра-
ста лі ха ваць яшчэ ў кан цы ХІХ ста год-
дзя, але лю дзі пра цяг ва лі на вед ваць 
ма гі лы сва іх прод каў. Ка лі ж па ча лі 
бу да ваць ста ды ён, ні ко му не да зво лі лі 
пе ра за ха ваць астан кі бліз кіх ці ха ця б 

за браць над ма гіль ныя плі ты, каб за-
ха ваць па мяць пра па мер лых сва я коў. 
Тыя са мыя над ма гіл лі бы лі вы ка ры-
ста ны ў фун да мен це гэ тых пры го жых 
арак і са ма го ста ды ё на.

Адзін з пры кмет ных аб' ек таў ка ля 
«Ды на ма» — бу ды нак Мін сель гас хар ча. 
У яго ар хі тэк ту ры яск ра ва пра соч ва ец-
ца італь ян скі рэ не санс: ма сіў ны фун да-

мент, моц ныя ка ло ны, ві да воч ны га ры-
зан таль ны па дзел. Бу ды нак — адзін у 
адзін з до мам, які па бу да ваў бе ла рус кі 
ар хі тэк тар, ура джэ нец Пін ска Іван Жал-
тоў скі на ву лі цы Ма ха вой у Маск ве. І 
гэ та не адзі ная ко пія до ма Жал тоў ска га: 
та кія ж са мыя бу дын кі ста яць амаль ва 
ўсіх ста лі цах бы ло га СССР. У гэ тым і 
ад на з ад мет нас цяў ста лін ска га ам пі ру: 
ары гі наль най твор час ці ар хі тэк та раў у 
ім бы ло вель мі ма ла. У асноў ным для 
за бу до вы вы ка рыс тоў ва лі ся ко піі спра-
ек та ва ных і ўхва ле ных вы шэй шым пар-
тый ным кі раў ніц твам бу дын каў.

ШЧАС ЦЕ 
НА ТРОХ «КВАД РА ТАХ»

Апроч ад мі ніст ра цый ных па бу доў, 
у гэ ты час ак тыў на ўзво дзі лі па фас-
ныя па ла цы для «ра бо ты з ма са мі»: 
пра вя дзен ня кан цэр таў, лек цый, па-
ся джэн няў... «Бу да ва лі іх звы чай на на 
мес цах зне се ных хра маў, — рас па вя-
да ла эк скур са вод. — Бо, па-пер шае, 
да іх вя лі шы ро кія да ро гі, а па-дру гое, 
гэ та та кі псі ха ла гіч ны мо мант: лю дзям 
трэ ба ў неш та ве рыць. І ка лі ве ра ў Бо-
га апы ну ла ся пад за ба ро най, яе трэ ба 
бы ло не чым за мя ніць».

Па ла цы Са ве таў і ме ра пры ем ствы, 
што ла дзі лі ся ў іх, вы дат на вы кон ва-
лі функ цыю за мя шчэн ня. Іна чай як 
мож на рас тлу ма чыць тое, што лю дзі 
амаль што на ад ным эн ту зі яз ме, жы-
ву чы не ў леп шых умо вах, бу да ва лі 
«свет лую ка му ніс тыч ную бу ду чы ню», 
у якую ве ры лі?.. У 1929 го дзе з'я ві-
ла ся па ста но ва пад наз вай «Аб аб-
агуль нен ні по бы ту». Фак тыч на ў ёй 
га ва ры ла ся аб тым, што абе даць 
трэ ба ўсім ра зам, жыць — так са ма, і 

ўво гу ле ні я кая пер са наль ная ква тэ ра 
для сям'і і тым больш ад на го ча ла ве-
ка не мо жа па раў на цца з ра дас ця мі і 
вы го да мі ка му наль най. Ка лі ў 1920-я 
га ды нор ма жы лой пло шчы на ча ла-
ве ка бы ла ча ты ры квад рат ныя мет ры, 
то на па чат ку 1930-х яна зні зі ла ся да 
трох «квад ра таў» і амаль не мя ня ла ся 
да кан ца 1950-х га доў. Але якім чы-
нам вы ра ша лі ся жыл лё выя праб ле мы 
— асоб ная тэ ма. Вя до ма толь кі, што 
са мы мі прэ стыж ны мі і зруч ны мі для 
жыт ла да ма мі бы лі тыя, што ста яць 
у па чат ку ву лі цы Кі ра ва пе рад Мі хай-
лаў скім скве рам. У іх бы лі ква тэ ры з 
вель мі вы со кай стол лю і на ват — гэ та 
ў са вец кі час! — з па ко я мі для пры-
слу гі. Але атрым лі ва лі гэ тыя ква тэ ры 
зу сім ня мно гія і за асаб лі выя за слу гі. 
Боль шасць жыл ля, у якім ся лі лі ся звы-
чай ныя лю дзі, бы ла ба рач на га ты пу.

Та кім чы нам, у гэ ты час пра за бес-
пя чэн не жыл лём прос тых лю дзей ні хто 
не ду маў. Уся ве ліч ста лін ска га ам пі ру 
бы ла не больш як рэ прэ зен та тыў най 
шыль дай, раз лі ча най на знеш нюю гра-
мад скасць, якая па ве дам ля ла аб тым, 
што на ват ма гут нас цю сва ёй ар хі тэк-
ту ры кра і на Са ве таў мо жа раз ду шыць 
лю бо га во ра га. Ды і са ма наз ва «ста-
лін скі ам пір» — штуч ная і не аб грун-
та ва ная. Бо, па-пер шае, за асно ву не 
быў узя ты ам пір як стыль. А па-дру гое, 
ні ам пі рам, ні тым больш ста лін скім 
яго не на зы ва лі пад час па на ван ня ў 
ар хі тэк ту ры (наз ва з'я ві ла ся знач на 
паз ней), у леп шым вы пад ку вы лу ча лі 
ры сы кла сі цыс тыч на га ці рэ не сан сна га 
бу дын ка, і ка за лі та ды або пра не акла-
сі цызм, або пра не арэ не санс.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК. Фо та аў та ра
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Га рад скія пад ан ніГа рад скія пад ан ні  ��

ЯК БУ ДА ВА ЛІ ЭПО ХУ: 
СТА ЛІН СКІ АМ ПІР

Уся гэ тая ар хі тэк тур ная 
ве ліч му сі ла па ка заць, 
што кра і на вы жы ла 
пас ля вай ны.

Унучка паэта 
ў 1941 го дзе бы ла 
рэ прэ са ва на са вец кi мi 
ўла да мi, бо яе муж 
быў на мес нi кам 
ка мен дан та мяс цо ва га 
ад дзя лен ня 
Ар мii Кра ё вай.

Яны рас пi са лi 
свой род ад Яра сла ва, 
які  жыў пры клад на 
ў 1570-х га дах.

Тое, што бы ло ў па за мі ну лым ста год дзі, прай-
шло праз лё сы роз ных на ро даў. Свой по гляд на 
паў стан не (за якім у нас у Бе ла ру сі за ма ца ва-
ла ся імя Ка лі ноў ска га) прад ста віў поль скі бок. 
У На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь пра цуе вы ста ва, пры све ча ная 150-
год дзю паў стан ня 1863-1864 гг., пад рых та ва ная 
су мес на з Па соль ствам Рэс пуб лі кі Поль шча 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Пра ект ар га ні за ва ны 
на пад ста ве вы ста вы, якая пра хо дзі ла ў Рэс-
пуб лі цы Поль шча, част ку экс па зі цыі зай ма юць 
ма тэ ры я лы, прэ зен та ва ныя ў На цы я наль ным 
гіс та рыч ным му зеі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Зда ец ца, што па-роз на му ба чац ца і ўспры ма юц ца 
тыя па дзеі ў Бе ла ру сі і Поль шчы. І са праў ды, мо жа, 
трэ ба доў га пра ца ваць ра зам, ад кры ва ючы ар хі вы, 
да ку мен ты, якія ёсць у ад ной і ў дру гой кра і не, каб 
з час так скла ла ся адзі ная кар ці на.

Тое, што важ ныя для агуль най гіс то рыі да ты трэ ба 
ад зна чаць ра зам, бы ло пад крэс ле на ў сло вах гас цей. 
У пры ват нас ці, кі раў нік кан цы ля рыі Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Поль шча Яцэк МІ ХАЙ ЛОЎ СКІ ска заў:

— ...Мя жа пе ра стае быць бар' е рам і ста но віц ца 
шан цам, каб су пра цоў ні чаць, перш за ўсё куль тур на. 
У нас вы дат ная гіс то рыя, але мы сён ня ду ма ем пра 
сваю бу ду чы ню. Ад на з на зваў вы ста вы: «Смерць — 
адзі ны пе ра мож ца. Сла ва пе ра мо жа ным!» Тыя, хто 
за гі нуў у паў стан ні, якое ў Бе ла ру сі на зы ва юць паў-
стан нем Ка лі ноў ска га, — са праўд ныя пе ра мож цы. 
Яны пе ра мож цы і ў Поль шчы, і ў Бе ла ру сі.

Вы со кія сло вы сён ня мож на ка заць, ад нак сту-
пень іх вы шы ні аб умоў лі ва юць шмат якія ака ліч нас ці, 
ся род якіх ёсць і гіс та рыч ныя, і су час ныя. І роз ні ца 
ва ўспры ман ні тых па дзей у Поль шчы і ў су час най 
Бе ла ру сі ўсё ж ёсць. Ка лі азна ё міц ца з ма тэ ры я ла мі 
вы ста вы, то мож на яе ад чуць.

На мес нік мі ніст ра куль ту ры РБ Ва сіль ЧЭР НІК 
ад зна чыў:

— Тыя па дзеі сён ня вы клі ка юць ці ка васць, ак тыў на 
аб мяр коў ва юц ца. Дыс ку сій насць праб ле мы тлу ма-

чыц ца не да стат ко вай пра пра цоў кай да ку мен таль най 
ба зы, у су вя зі з чым сён няш няя вы ста ва з'яў ля ец ца 
вель мі на дзён най. Ін фар ма цый ны ма тэ ры ял да ку мен-
таў, якія дэ ман стру юц ца на вы ста ве, да зва ляе ўдак-
лад ніць спе цы фі ку та га час най ура да вай ба раць бы, 
пра ана лі за ваць са цы яль ную струк ту ру ўдзель ні каў 
ру ху, вы свет ліць рэ гі я наль ныя асаб лі вас ці паў стан ня 
як на тэ ры то рыі Поль шчы, так на бе ла рус ка-лі тоў скіх 
зем лях. Сён няш няя вы ста ва з'яў ля ец ца спро бай аб'-
яд наць гіс та рыч ную па мяць дзвюх дзяр жаў.

Бе ла рус кі гіс то рык Але на Фі ры но віч, да след чы ца 
па дзей 1863-1864 га доў, пад крэс лі ла маг чы масць 
звяр нуц ца да пер ша кры ніц, ар хіў ных да ку мен таў, 
якія мо гуць даць ад ка зы на шмат лі кія пы тан ні. Вы-
стаў ка тым і ад мет ная, што змя шчае ру ка піс ныя і 
дру ка ва ныя да ку мен ты, а так са ма іка на гра фіч ныя 
ма тэ ры я лы і фо та здым кі. Част ка пра да стаў ле на На-
цы я наль ным ліч ба вым ар хі вам Рэс пуб лі кі Поль шча, 
ёсць экс па на ты з ка лек цыі Ад дзе ла мас тац кіх ра-
мёст ваў і гіс та рыч ных каш тоў нас цяў Вар шаў ска га 
гіс та рыч на га му зея. Яны ад люст роў ва юць па ды ход 
да па дзей 1863-1864 гг. поль скіх на ву коў цаў.

Да ро та ЛЕ ВАН ДОЎ СКАЯ, на ву ко вы су пра цоў-
нік Га лоў на га ар хі ва ста ра жыт ных ак таў, адзін з 
аў та раў вы ста вы, па тлу ма чы ла:

— Нас больш за ўсё ці ка ві лі лю дзі, мы ха це лі па-
ка заць тых, хто зма гаў ся з адзі най мэ тай — дзе ля 
не за леж нас ці. Мы ха це лі па ка заць не толь кі ге ро яў, 
якія ўдзель ні ча лі ў паў стан ні, але і тых, хто быў су-
праць іх. Та му част кі вы ста вы ад люст роў ва юць та кія 
тэ мы, як зброй ная ба раць ба, па лі тыч ныя дзе ян ні, 
асо бы паў стан цаў, у тым лі ку ад зна ча на ро ля апош-
ня га кі раў ні ка Ра му аль да Траў гу та (так са ма быў па-
ка ра ны смер цю. — Аўт.). Ін ша зем цы ў паў стан ні — у 
ар хі вах шмат ліс тоў італь ян цаў. Апош няя част ка — 
ус па мі ны ве тэ ра наў-паў стан цаў і пра паў стан не.

Част ку экс па зі цыі зай ма юць ма тэ ры я лы, пад рых-
та ва ныя На цы я наль ным гіс та рыч ным му зе ем Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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Вы ста ваВы ста ва  ��ГЕРОІ 
І ТЫЯ, ХТО БЫЎ СУПРАЦЬ ІХ
Ча му па дзеі 150-га до вай даў ні ны Ча му па дзеі 150-га до вай даў ні ны 
да гэ туль вы клі ка юць спрэч кі?да гэ туль вы клі ка юць спрэч кі?


