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З чар го вай ка ман дзі роў кі пры-
вёз кні гу «Сэр ца, на ро джа нае для 
даб ра» (па-ка зах ску наз ва яе гу-
чыць так: «Жак сы лык ка жа рал ган 
жу рек»). І пры све ча ны гэ ты том 
лё су, твор час ці ад на го з ак тыў ных 
ар га ні за та раў асвет ніц тва ў Ка зах-
ста не, гра мад ска му і дзяр жаў на-
му дзея чу, пісь мен ні ку і ву чо на му 
Адзію Ша ры па ву. Уру чы лі мне гэ-
тае вы дан не ў па да ру нак у Ін сты ту-
це лі та ра ту ры і мас тац тва Ака дэ міі 
на вук Ка зах ста на ў Ал ма ты.

—  Адзій Ша ры паў, — ад ра зу 
за ўва жы ла кан ды дат фі ла ла гіч ных 
на вук і доб ры сяб ра бе ла рус кай лі-
та ра ту ры Свят ла на Анань е ва, — 
пер шы з ка за хаў, чыё імя ўклю ча-
на ў Бры тан скую Эн цык ла пе дыю. 
У свой час ён быў мі ніст рам асве ты 
Ка зах скай ССР, пер шым сак ра та-
ром Са ю за пісь мен ні каў Ка зах ста-
на, сак ра та ром Са ю за пісь мен ні каў 
СССР. Адзія Ша ры па ва вы бі ра лі 
дэ пу та там Вяр хоў на га Са ве та Ка-
зах скай ССР і Вяр хоў на га Са ве та 
СССР, на мес ні кам Стар шы ні Са ве-
та Са ю за Вяр хоў на га Са ве та СССР. 
Пра ца ваў пісь мен нік і ды рэк та рам 
Ін сты ту та лі та ра ту ры і мас тац тва 
імя М. Аў э за ва. Та ле на ві ты пе да-
гог і вя до мы ву чо ны, ён унёс вя лі кі 
ўклад у ства рэн не пад руч ні каў на 
ка зах скай мо ве. Вось у гэ тай кні-
зе ўпер шы ню вы да дзе ны не толь кі 
ўспа мі ны пра сла ву та га да след чы-
ка лі та ра ту ры, але і ар хіў ныя да ку-
мен ты, якія ўяў ля юць вя лі кую на ву-
ко вую, гіс та рыч ную ці ка васць.

...А што ж яд нае Адзія Ша ры-
па ва з Бе ла рус сю? У лю тым 1940 
го да ма ла до га ка за ха пры зва лі ў 
ар мію. І па тра піў ён слу жыць у 7-ю 
тан ка вую ды ві зію, якая дыс ла цы-
ра ва ла ся ў той час у Бе ла стоц кай 
воб лас ці. Пер шы бой з фа шыс та мі 
— 22 чэр ве ня 1941-га... Ад ступ лен-
не. Акру жэн не, з яко га нель га бы-
ло вы рвац ца... І сал дат за стаў ся на 
аку пі ра ва най тэ ры то рыі. Шлях для 
па тры ё та мог быць толь кі адзі ным 
— зма гац ца з во ра гам. І Адзій трап-
ляе ў пар ты зан скі атрад... Коль кі 
слоў з ба я вой ха рак та рыс ты кі на 
сак ра та ра ка мі тэ та кам са мо ла 2-й 
асоб най Клят нян скай пар ты зан скай 
бры га ды А. Ша ры па ва: «... ар га ні-
зуе адзін з пер шых пар ты зан скіх 
атра даў у Му хін скіх ля сах (Ер шыц-
кі і Рос лаў льскі ра ё ны Сма лен скай 
воб лас ці)... Удзель ні чае ў мно гіх ба-
я вых апе ра цы ях, якія пра вод зяць 
атрад, ба таль ён, бры га да, вы яў ляе 
ся бе вы ключ на сме лым, зна ход лі-
вым, муж ным ка ман дзі рам». Ра зам 

з та ва ры ша мі па пар ты зан скай ба-
раць бе Адзій Ша ры паў дзей ні чаў 
на па меж ных бе ла рус ка-ра сій скіх 
тэ ры то ры ях. Атрад Са шы (так паз-
ней ба я выя сяб ры на зы ва лі пад-
раз дзя лен не Ша ры па ва) зма гаў ся 
з во ра гам і ў Крас на поль скім ра ё не, 
на Ма гі лёў шчы не.

Дзя ку ю чы пад трым цы мяс цо-
ва га на сель ніц тва на ладж ва лі-
ся за са ды, пар ты за ны ўзры ва лі 
мас ты, чы гу нач ныя ма гіст ра лі, 
зні шча лі ва ро жую тэх ні ку... У па-
чат ку каст рыч ні ка 1943 го да 2-я 
Клят нян ская бры га да злу чы ла ся 
з час ця мі Чыр во най Ар міі.

...Сар дэч ныя ад но сі ны да 
шмат па кут на га бе ла рус ка га на ро-
да на заў сё ды за ха ва лі ся ў ду шы 
ад важ на га ка за ха. Пас ля Вя лі кай 
Ай чын най вай ны Адзій Ша ры паў 
ста ра ўся пад трым лі ваць су вя зі са 
сва і мі бра та мі па зброі, па зма ган ні 
з фа шыс та мі ў ма гі лёў скіх і сма-
лен скіх ля сах. У 1985 го дзе бы лы 
пар ты зан на ве даў ся ў Крас на поль-
скі ра ён. Вось што рас каз вае ўда ва 
пісь мен ні ка — Кла ра Мын жа са ра-
ва: «Ён  заў сё ды з удзяч нас цю ўспа-
мі наў жы ха роў вё сак, мяс тэ чак, якія 
су стра ка лі ся на яго пар ты зан скім 
шля ху. Гэ тыя лю дзі, што жы лі ў аку-
па цыі, цяр пе лі здзе кі фа шысц кай 
на ва ла чы, да па ма га лі пар ты за нам, 
як толь кі маг лі, на коль кі ха па ла іх 
сіл. Зда ва ла ся, і праз сі лу пе ра сту-
па лі». І, вя до ма ж, вай на не маг ла 
не ад біц ца на твор час ці бы ло га бе-
ла рус ка га пар ты за на. У апо вес цях 
Адзія Ша ры па ва ад люст ра ва ны не 
прос та гіс та рыч ныя па дзеі — у кож-
ным з тво раў пе рад чы та чом паў-
ста юць ге роі, якія ма юць рэ аль ныя 
пра та ты пы. Бе ла русь, бе ла ру сы 
пры сут ні ча юць у та кіх апо вес цях, 
як «Дач ка пар ты за на», «Гіс то рыя 
ад на го ка жуш ка», «Помс та», «Зор-
кі ў цям ні цы». Воб раз на, рэ льеф на 
вы пі са ныя парт рэ ты на шых зем-
ля коў, пар ты зан роз ных на цы я-
наль нас цяў, што зма га лі ся на бе-
ла рус кай зям лі по руч, вы клі ка юць 
сім па тыі, на заў сё ды за ста юц ца ў 
па мя ці. Да ку мен та лізм тво раў на-
ра джае асаб лі вы да вер да аў та ра. 
Лі та ра тур ныя ад мет нас ці і рэ аль-
на-жыц цё вая ас но ва — вось два 

склад ні кі, што акрэс лі ва юць мас-
тац кі свет ка зах ска га пісь мен ні ка. 
Па сцэ на рыі Адзія Ша ры па ва быў 
зня ты кі на фільм «Ляс ная ба ла да». 
Між ін шым, кі на кар ці на атры ма ла 
вы со кую ацэн ку на фес ты ва лях у 
Таш кен це і Ал ма ты. У гэ тым філь-
ме мас так сло ва, пра за ік і кі на дра-
ма тург сцвер дзіў свае пе ра ка нан ні 
пра тое, што «свет над звы чай вя-
лі кі, бяз меж ны, са праўд ная ўзнёс-
лая паэ ма жыц це сцвяр джаль нас ці» 
і мас тац тва па він на ў гэ тым све це 
слу жыць вы ключ на «агуль на ча ла-
ве чым каш тоў нас цям і гу ма ніз му». 
Так і пі саў гэ тую жыц це сцвяр джаль-
ную паэ му ўсім сва ім лё сам сал дат, 
пар ты зан, пісь мен нік Адзій Ша ры-
паў.

Вель мі шчым лі вая апо весць 
«Гіс то рыя ад на го ка жуш ка». Твор 
цал кам аў та бія гра фіч ны. Сю жэт 
апо вес ці пад ма ца ва ны ўспа мі на мі 
свед каў і ві да воч цаў тых гроз ных 
дзён. У снеж ні 1941 го да бу ду ча-
га пісь мен ні ка цяж ка па ра ні ла ў 
гру дзі. І та ва ры шы сха ва лі яго ў 
лес ні ка Ра ма на Ан дзі на. Мност-
ва аскол каў са спі ны па ра не на-
га док тар вы да ляў без нар ко зу, 
здо леў шы знай сці для яго толь кі 
са ма гон ку. А вось як пе рад ае тыя 
ўспа мі ны ад са мо га ге роя Кла ра 
Жа гі па раў на — уда ва пісь мен ні ка. 
Яна рас каз вае не пра пер са наж, 
а пра са мо га пісь мен ні ка: «Адзій 
Ша ры па віч час та губ ляў пры том-
насць. А ка лі яна вяр та ла ся, то 
ба чыў у су сед нім па коі схі ле ную 
га ла ву вель мі пры го жай дзяў чы ны. 
Яна ўсю ноч неш та шы ла. Ад ной-
чы ра ні цай сон па тры во жыў ляс нік: 
«Нем цы бліз ка! Вам трэ ба за раз 
жа іс ці!» Адзія пе ра кла лі на на сіл кі, 
а на крыць яго ня ма чым: шы нель 
увесь быў у кры ві. Ві да воч на, што 
на ма ро зе па ра не ны прос та не 
вы тры мае. І та ды дзяў чы на па да-
ра ва ла пар ты за ну ка жу шок. «Ён 
са грэе вас», — толь кі і ска за ла 
пры га жу ня. Доў гі час ка жу шок быў 
са праўд ным та ліс ма нам, абя рэ гам 
для ка зах ска га хлоп ца...» І зу сім не 
вы пад ко ва апо весць пры све ча на 
Еў да кіі Ано дзі най. А ка жу шок пас-
ля вай ны за хоў ва ец ца ў ад ным з 
му зе яў.

...Апош ні раз дзел кні гі, якую 
мне па да ра ва лі ў Ал ма ты, змя-
шчае ліс ты, пе ра лік на ву ко вых 
прац руп лі ва га збі раль ні ка гіс то-
рыі ка зах скай лі та ра ту ры, ка зах-
ска га асвет ніц тва, біб лі яг ра фію 
яго мас тац кіх тво раў. Муд ры, 
пра зор лі вы, да свед ча ны — та кім 

паў стае ву чо ны і пісь мен нік у ста-
сун ках з сяб ра мі, ка ле га мі. Ся род 
ад ра са таў Адзія Ша ра па ва — пісь-
мен ні кі роз ных кра ін, роз ных ку-
точ каў бы ло га Са вец ка га Са ю за. 
Дру жа люб ны, ад каз ны за сло ва і 
спра ву, уваж лі вы, над звы чай вы-
ха ва ны, ін тэ лі гент ны — та кім і за-
ста ец ца Адзій Ша ры паў у па мя ці 
сяб роў, па плеч ні каў, прад стаў ні-
коў ма лод ша га па ка лен ня ка зах-
стан скай ін тэ лі ген цыі.

Ка зах стан і Бе ла русь — дзве 
кроп кі ад лі ку ў све та ўспры ман-
ні Адзія Ша ры па ва. Ся род дру гіх 
да ку мен таў, зме шча ных у кні зе, 
— і ві тан не ка зах ска га лі та ра та ра 
бе ла рус ка му на ро ду ў су вя зі з ад-
ным з юбі ле яў Бе ла рус кай ССР: 
«Мне, як бе ла рус ка му пар ты за ну 
і ка зах ска му пісь мен ні ку, вель мі 
пры ем на па він ша ваць бе ла рус кі 
на род з 60-год дзем з дня ўтва рэн-
ня Бе ла рус кай ССР...»Да лей ён ус-
па мі нае, як двац цаць сем цяж кіх 
ме ся цаў пра вёў у бе ла рус кіх ля сах, 
як прай шоў пеш шу мно гі мі сцеж-
ка мі зям лі бе ла рус кай. Ус па мі нае 
свае су стрэ чы з на род ны мі паэ-
та мі Бе ла ру сі Пет ру сём Броў кам, 
Мак сі мам Тан кам, ін шы мі дзея ча-
мі куль ту ры, мас тац тва Бе ла ру сі. 
Але ва ен ныя га ды асаб лі ва пом-
ныя... «Ніз кі па клон та бе, зям ля 
бе ла ру саў, ад нас — пар ты зан з 
Ка зах ста на! Ты збе раг ла і са грэ-
ла нас на сва іх гру дзях у цяж кія 
пар ты зан скія га ды. Ка лі бя ру ся за 
пя ро, твой воб раз, Бе ла русь, паў-
стае пе ра да мною. Твае аба рон цы, 
пар ты за ны заў сё ды ў сэр цы ма ім, 
ка лі пі шу свае кні гі пра пар ты зан-
скія ча сі ны ў тва ёй пра сто ры, ды 
і ўво гу ле заў сё ды ў ду шы ма ёй і 
сэр цы ма ім!»

У кні зе на дру ка ва ны шэ раг уні-
каль ных фо та здым каў. Адзій Ша-
ры паў на іх — з Мі ха і лам Шо ла ха-
вым, Га бі там Мус рэ па вым, Рас улам 
Гам за та вым, Кан стан ці нам Фе дзі-
ным, Кай сы нам Ку лі е вым, Сыр ба ем 
Маў ле на вым, Ге ор гі ем Мар ка вым. 
І — з Мак сі мам Тан кам. Ёсць і ўні-
каль ныя кад ры з пар ты зан ска га 
юнац тва на бе ла рус кай зям лі.

Му рат Аў э заў на зваў Адзія Ша-
ры па ва ча ла ве кам-мі сі яй, які быў 
рэ кру та ва ны для подз ві гу сва ім 
аса біс тым лё сам, гіс то ры яй і сва ім 
ге не тыч ным ко дам, для подз ві гу ў 
імя ка зах ска га на ро да. Але ж і бы-
ло ў гэ тым лё се мес ца для на шай 
род най Бе ла ру сі, якую так лю біў 
ка зах скі пісь мен нік і ву чо ны.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

На пя рэ дад ні Дня Пе ра мо гі бе-
ла рус кія СМІ па ве да мі лі аб тым, 
што з'я віў ся ў про да жы на бор 
пла ка таў «Пал ка вод цы і во е-
на чаль ні кі зям лі бе ла рус кай», 
аў та рам яко га вы сту піў пад-
пал коў нік за па су Ві таль Чыр-
він скі. Асноў ная мэ та пра ек та, 
па вод ле слоў аў та ра, па пу ля-
ры за цыя ва ен най гіс то рыі і вы-
ха ван не мо ла дзі ў па тры я тыч-
ным кі рун ку. На бор уклю чае ў 
ся бе 28 не вя лі кіх пла ка таў, на 
кож ным з якіх — во е на чаль нік, 
на ро джа ны на на шай зям лі або 
пра сла віў шы яе ў ба ях.

Ся род пер са на лій, прад стаў ле ных 
у пад бор цы, — са мыя роз ныя лю дзі. 
Ёсць ся род іх, без умоў на, і вя лі кія 
пал ка вод цы, а ёсць і тыя, чыя ве ліч, 
мяк ка ка жу чы, вель мі спрэч ная. Ад-
нак аса біс та ў мя не не мог не вы клі-
каць здзіў лен ня адзін кра са моў ны 
факт. З 28 пал ка вод цаў, прад стаў-
ле ных у се рыі пла ка таў, толь кі адзін 
мае да чы нен не да Пер шай су свет най 
вай ны. Адзін!.. Гэ та ге не рал ад ін-
фан тэ рыі Кіп ры ян Кан дра то віч. Ня ў -
жо на ша зям ля бы ла та кая бед ная 
на пал ка вод чыя та лен ты сто га доў 
та му?

Як вя до ма, у час Пер шай су свет-
най вай ны бы ло сфар мі ра ва на шэсць 
фран тоў: Паў ноч на-За ход ні, Паўд нё-
ва-За ход ні, Паў ноч ны, За ход ні, Ру-
мын скі і Каў каз скі. Дык вось, дву ма з 
гэ тых шас ці фран тоў ка ман да ва лі бе-
ла ру сы. Ге не рал ад ка ва ле рыі Ва сіль 
Гур ко, прад стаў нік са май вя до май 
бе ла рус кай ге не раль скай ды нас тыі, 
у 1917-м уз на чаль ваў За ход ні фронт 
са шта бам у Мін ску, а ге не рал ад 
ін фан тэ рыі Аляк сандр Ра га за ў тым 
жа го дзе — Ру мын скі фронт, пры чым 
не ка то ры час яму пад па рад коў ва лі ся 
і са юз ныя ру мын скія ар міі. Ва ен ны мі 
акру га мі кра і ны ў роз ныя га ды ка-
ман да ва лі трое ге не ра лаў-бе ла ру-
саў: Пла тон Ля чыц кі, Яў ген Рад ке віч 
і Аляк сандр Ра га за.

Па са ду ка ман ду ю ча га ар мі я мі ў 
1914—1917 гг. зай ма лі 63 ге не ра-
лы. Дзе вяць з іх бы лі бе ла ру са мі або 
ўра джэн ца мі на шых зя мель. А лік 
ка ман дзі раў кар пу соў бе ла рус ка га 
па хо джан ня ідзе ўжо на дзя сят кі. З 
60 ка ва ле раў вы со кай пал ка вод чай 
уз на га ро ды — ор дэ на Свя то га Ге ор-
гія 3-й сту пе ні — шас цё ра бе ла ру саў 
(ча ты ры ге не ра лы ад ін фан тэ рыі, ге-
не рал-лей тэ нант і пал коў нік). Вар та 
ўзга даць і ін шы факт: з 36 за гі ну лых 
пад час Пер шай су свет най ге не ра лаў 
рус кай ар міі — шас цё ра бе ла ру саў.

Ся род бе ла рус кіх во е на чаль ні каў 
ча соў Пер шай су свет най бы лі са праў-
ды вы дат ныя пал ка вод цы. Пер шым 
з іх трэ ба на зваць ура джэн ца Гро-
дзен шчы ны, сы на прос та га вяс ко ва-

га свя та ра, ге не ра ла ад ін фан тэ рыі 
Пла то на Ля чыц ка га. Усю вай ну ён 
ка ман да ваў 9-й ар мі яй і стаў ад ным 
з асноў ных «аў та раў» ле ген дар на га 
Бру сі лаў ска га пра ры ву. Ар мія Ля-
чыц ка га ад на тры ма ла на са бе ўвесь 
паў днё вы ўчас так Паўд нё ва-За ход-
ня га фрон ту, на цэ лы ме сяц ад тэр мі-
на ваў шы па дзен не Бу ха рэс та! Уз на-
га ро да мі ге не ра лу ста лі вы шэй шыя 
ба я выя ор дэ ны Ра сіі — Свя то га Ге-
ор гія 4-й і 3-й сту пе няў, а так са ма 
Ге ор гі еў ская зброя з брыль ян та мі, 
якой за ўсю вай ну ўда сто і лі ся толь кі 
во сем во е на чаль ні каў. Га ла сы ва ен-
ных гіс то ры каў гу чаць ва ўні сон: гэ та 
са мы та ле на ві ты рус кі пал ка во дзец 
ар мей ска га ўзроў ню ча соў Пер шай 
су свет най. У 1920-м Пла тон Аляк се-
е віч ус ту піў у Чыр во ную Ар мію, але 
быў не аб грун та ва на аб ві на ва ча ны ў 
ства рэн ні ан ты са вец кай ар га ні за цыі 
і па мёр у ту рэм най баль ні цы.

Не менш за слу жа ным быў ві цяб-
ча нін ге не рал ад ін фан тэ рыі Яў ген 
Рад ке віч, чый 3-і Сі бір скі ар мей скі 
кор пус вяс ной 1915-га вы ра та ваў ад 
гі бе лі ўсю рус кую 10-ю ар мію, вы тры-
маў шы ўдар трох гер ман скіх кар пу-
соў. Аб Рад ке ві чу за хоп ле на ад зы-
ваў ся на ват яго пра ціў нік, зна ка мі ты 
ня мец кі стра тэг Э. фон Лю дэн дорф. 
Да рэ чы, пас ля рэ ва лю цыі ге не рал ад 
ін фан тэ рыі Рад ке віч ра зам з тры ма 
сы на мі-афі цэ ра мі па сту піў на служ бу 
ў Чыр во ную Ар мію, вы кла даў та па-
гра фію ў ва ен ным ву чы лі шчы і па мёр 
у 1930 го дзе, ка лі з'яў ляў ся пер са-
наль ным пен сі я не рам усе са юз на га 
зна чэн ня.

А ві цяб ча нін ге не рал ад ін фан тэ-
рыі Аляк сандр Ра га за прай шоў доў гі 
і скла да ны шлях ад по лац ка га ка дэ та 
да ва ен на га мі ніст ра Укра і ны. Яго 
4-я ар мія ўвесь 1916 год вя ла най ця-
жэй шыя баі ў Бе ла ру сі — у са ка ві ку 
на во зе ры На рач, а ў чэр ве ні-лі пе ні 
— пад Ба ра на ві ча мі. Гэ та бы лі да-
стой ныя спро бы вы гнаць гер ман скіх 
аку пан таў з бе ла рус кай зям лі. Пас ля 

рэ ва лю цыі, у 1918-м, Ра га за ўзна ча-
ліў уз бро е ныя сі лы не за леж най Укра-
ін скай Дзяр жа вы, стаў шы ва ен ным 
мі ніст рам кра і ны. А праз год ге не рал 
за гі нуў пад ку ля мі бан ды таў ата ма на 
Гры гор' е ва: ад мо віў ся ўсту паць у яго 
вой ска і быў рас стра ля ны.

Сло вам, сто га доў та му бе ла ру сы 
ні як не маг лі па скар дзіц ца на ад сут-
насць у іх ра дах та ле на ві тых пал ка-
вод цаў, якія пра сла ві лі ся бліс ку чы мі 
подз ві га мі. Тым больш дзіў ны вы бар 
аў та ра пад бор кі пла ка таў В. Чыр-
він ска га. Сла на ён, як ка жуць, і не 
за ўва жыў, не на даў шы ўва гі ні «жа-
лез на му Ля чыц ка му» — пра вай ру цэ 
А. Бру сі ла ва, ні В. Гур ко, які ка ман-
да ваў За ход нім фрон там у Бе ла ру сі, 
ні А. Ра га зе. А вы браў для пад бор кі 
сва іх пла ка таў Кан дра то ві ча...

Кіп ры ян Кан дра то віч са праў ды 
быў фі гу рай свое асаб лі вай. У рус-
ка-япон скую ён зма гаў ся храб ра, 
быў уда сто е ны ор дэ на Свя то га Ге-
ор гія 4-й сту пе ні. На фронт Пер шай 
су свет най ге не рал ад ін фан тэ рыі 
Кан дра то віч тра піў у жніў ні 1914-га 
на па са дзе ка ман дзі ра 23-га ар-
мей ска га кор пу са. Але за мест та го, 
каб пры кры ваць ады ход су сед ня га 
15-га кор пу са, які ад сту паў, кі нуў свае 
вой скі на во лю лё су і па ехаў у тыл. За-
ліш не на гад ваць, як па ста ві лі ся б да 

Кан дра то ві ча за ана ла гіч ны пра сту-
пак у Чыр во най Ар міі ле там 1941-га. 
А вось у Рус кай ім пе ра тар скай ар міі 
яго ўся го толь кі зня лі з па са ды. Ад бы-
ло ся гэ та 30 жніў ня 1914 го да, праз 
40 дзён пас ля па чат ку вай ны. І ўсё. 
Больш у ба я вых дзе ян нях ге не рал 
Кан дра то віч не ўдзель ні чаў.

Вяр ну лі яго ў ар мію толь кі 8 мая 
1917 го да. Та ды «пра кля ты цар скі 
рэ жым» паў, і Ча со вы ўрад уз моц-
не на «чыс ціў» ар мію ад ге не ра лаў 
«ста рой за гар тоў кі». На зме ну ім 
іш лі во е на чаль ні кі, якія імк ну лі ся 
вы слу жыц ца пе рад но вай ула дай. 
Да та кіх ад но сіў ся і Кан дра то віч, які 
атры маў у ка ман да ван не 75-ю пя хот-
ную ды ві зію. Праў да, ні як пра сла віц-
ца ў ба ях гэ тае злу чэн не не змаг ло. 
А там грым ну лі і каст рыч ніц кія па-
дзеі, пас ля якіх Кан дра то віч па ехаў 
у род ную Бе ла русь, дзе ста ры ге не-
рал увай шоў у На род ны сак ра та ры ят 
Бе ла рус кай На род най Рэс пуб лі кі, а 
са снеж ня 1918 го да зай маў па са ду 
мі ніст ра аба ро ны БНР.

Што пры му сі ла К. Кан дра то ві-
ча слу жыць на зям лі, якая бы ла на 

пра ця гу ўся го 1918 го да пад гер-
ман скай аку па цы яй? Не ка то рыя 
су час ныя гіс то ры кі пе ра кон ва юць, 
што ге не рал шчы ра ўсвя до міў бе-
ла рус кую ідэю і ма рыў слу жыць не-
за леж най Бе ла ру сі. Але па ве рыць у 
гэ тую кра наль ную гіс то рыю скла да-
на. Хут чэй за ўсё, Кан дра то віч, па-
крыў джа ны на ўсе па пя рэд нія ўла ды 
(і «цар скую», і «дэ ма кра тыч ную»), 
прос та вы ра шыў зра біць стаў ку на 
на цы я на ліс таў. Ка лі б «бе ла рус кая» 
кар та згу ля ла і ў све це, з'я ві ла ся б 
не за леж ная Бе ла русь, то Кан дра-
то ві чу ў та кім вы пад ку быў бы за-
бяс пе ча ны пост ва ен на га мі ніст ра 
або па са да Вяр хоў на га Га лоў на ка-
ман ду ю ча га.

Але не зрас ло ся. І да вя ло ся Кан-
дра то ві чу па спеш лі ва шу каць шчас-
ця ўжо ў ін шай кра і не — Літ ве. Ві-
даць, слу жыць яму бы ло ўсё роў на 
ка му. У 1920—1921 га дах Кіп ры ян 
Ан то на віч быў ві цэ-мі ніст рам ахо-
вы края Літ вы, пас ля ча го вый шаў 
у ад стаў ку і пе ра ся ліў ся ў свой ма-
ён так, што зна хо дзіў ся не да лё ка ад 
Грод на (та ды гэ та бы ла тэ ры то рыя 
Поль шчы). Там Кан дра то віч і па мёр 
31 каст рыч ні ка 1932-га.

Вось та кая бія гра фія. Уся пад-
па рад ка ва ная та му ча су, па лі ты-
цы, не ад клад ным ін та рэ сам. Вось 

толь кі на вы дат на га пал ка вод ца 
зям лі бе ла рус кай Кіп ры ян Кан дра-
то віч, які бяз дар на пра ва ліў са мую 
пер шую да ру ча ную яму кам па нію 
1914-га, не цяг не пры ўсім жа дан ні. 
Не цяг не ён на ват на ро лю ства-
раль ні ка бе ла рус кіх уз бро е ных сіл. 
У 1917—1918-м пад кі раў ніц твам 
Кан дра то ві ча ні вод най бая здоль най 
(і на ват не бая здоль най) бе ла рус кай 
вай ско вай час ці так і не бы ло ство-
ра на. А вось на Ру мын скім фрон це 
ў гэ ты ж час быў па спя хо ва «бе-
ла ру сі за ва ны» цэ лы 4-ы ар мей скі 
кор пус, які атры маў наз ву Бе ла рус-
ка га ар мей ска га. Тры паў на вар тас-
ныя ды ві зіі бы лі ўкам плек та ва ны 
вы ключ на сал да та мі — бе ла ру са мі 
па на цы я наль нас ці. І ажыц цёў ле на 
гэ тая ідэя бы ла пад кі раў ніц твам ге-
не ра ла ад ін фан тэ рыі Д.Шчар ба чо-
ва і ге нер нал-ма ё ра І. Па жар ска га. 
Ка лі і лі чыць ка гось ці пра баць ка мі 
ўзбро е ных сіл не за леж най Бе ла ру-
сі, дык гэ та іх.

Вя ча слаў БАН ДА РЭН КА,
член Са ю за пісь мен ні каў 

Бе ла ру сі, тэлевядучы

�

...Той дзень Ні на не па мя тае: ёй 
бы ло ўся го два га ды. Аб страш ных 
па дзе ях яна ве дае з рас по ве даў сва я-
коў, ад на вяс коў цаў. За ста рын не зна-
хо дзіц ца ў акру жэн ні ля соў. І пас ля 
аку па цыі мно гія жы ха ры вёс кі па да-
лі ся ў пар ты за ны. Не да лё ка дыс ла-
цы ра ваў ся атрад імя Су во ра ва. Яго 
прад стаў ні кі і прый шлі ў За ста рын не 
пра вес ці мі тынг 1 мая 1942 го да. Лю-
дзей са бра лі, пра мо вы ска за лі і па лі-
чы лі, ві даць, сваю спра ву зроб ле най. 
Праў да, у вёс цы за ста ло ся на ча ваць 
з паў та ра дзя сят ка пар ты зан. Яны і 
ўсту пі лі ў бой з пра ціў ні кам, ка лі ра ні-
цай у За ста рын не на ля це лі фа шыс ты 
з 57-га кар на га ба таль ё на. Але ж сі лы 
ака за лі ся ня роў ны мі, і пар ты зан скае 
су пра ціў лен не во раг зла маў за чвэрць 
га дзі ны. А по тым па ча ла ся рас пра ва з 
мір ным на сель ніц твам. Лю дзей зга ня лі 
ў да мы па 15-20 ча ла век, рас стрэль-
ва лі з ку ля мё та, а ха ту пад паль ва лі. 
У той дзень бы лі зні шча ны 382 ча ла-
ве кі, з іх 70 — дзе ці.

Тыя, хто на сваё шчас це не ку ды ад-
лу чыў ся з вёс кі ці змог уця чы ў лес, 
знай шлі род нае ся ло ў па пя лі шчы з 
гур ба мі мёрт вых це л. Пра гэ та пад-
ра бяз на на пі са на ў кні зе «Па мяць. 
Ба ра на віц кі ра ён». Там жа зме шча ны 
ўспа мі ны Ва сі ля Лень кі, які ад ным з 
пер шых пры бег у вёс ку пас ля рас пра-
вы. Ся род мёрт вых ён знай шоў Ка цю 
Фур са. Яна стаг на ла і пра сі ла зняць 
з яе це ла мёрт вай жан чы ны. Ва сіль 
вы зва ліў зям ляч ку і па бег шу каць яе 
сва я коў. Ака за ла ся, муж, дзе ці, баць-
кі Ка ця ры ны — усе бы лі за бі тыя. Ка лі 
ж хло пец вяр нуў ся з далёкім сва я ком, 
уба чыў, што Ка ця па мер ла... Тыя, хто 
за стаў ся ў жы вых, па ці ху ха ва лі сва іх 
ро дзі чаў. За не каль кі дзён у вёс цы вы-
рас лі фак тыч на но выя мо гіл кі.

Ні на не па мя тае рас пра ву, не па мя-
тае, як яе з сяст рой вы веў у лес ста-
рэй шы брат. За тое па мя тае, што бы ло 
по тым. А по тым — ад чу ван не стра шэн-
на га го ла ду. Увесь час ха це ла ся ес ці. 
Гэ та і ёсць яе пер шы ўспа мін дзя цін-
ства. Як яны вы жы лі, Ні на Ада маў на 
ця пер ра зу мее з цяж кас цю. 13-га до вы 
брат, сам дзі ця, фак тыч на вы ра та ваў 
яе і 4-га до вую сяст ру Лі ду. Лі дзія Ада-
маў на па мя тае больш. Кар мі лі ся тым, 
што да ва лі спа гад лі выя су се дзі, збі ра лі 
кра пі ву, шчаўе, на по лі шу ка лі буль бі ну 
ці бу рак. А бы ва лі дні, што на огул ні 

крош кі не трап ля ла ў рот. «Не як вы-
жы лі. Ней кі асаб лі вы ся лян скі за пас 
тры ва лас ці быў за кла дзе ны, ві даць, 
ад на ра джэн ня, — з цяж кас цю стрым-
лі вае слё зы Лі дзія Ку зуб. — Брат Мі ша, 
як умеў, нас да гля даў, мыў адзен не ў 
рэ чцы. Дзе ён на огул браў воп рат ку 
для нас, не ма гу са бе за раз уя віць».

Мі ха іл, які фак тыч на вы ра та ваў 
жыц цё сва ім сёст рам, па мёр да во лі 
ра на. Тыя па дзеі, не су мнен на, ад бі лі ся 
на яго зда роўі. Ды і по тым вай на на гад-
ва ла пра ся бе ўсё іх жыц цё.

Ні на тра пі ла ў Маў чад скую шко лу-
ін тэр нат, якую ўспа мі нае з ня змен най 
цеп лы нёй. Ву чы ла ся доб ра, пас ля за-
кан чэн ня па сту пі ла ў БДУ на бія ла гіч-
ны фа куль тэт. Але ж пад час ву чо бы 
да во дзі ла ся вель мі цяж ка, не бы ло 
баць коў, якія пад кі ну лі б пра дук таў, 
як та вар ышкам-ад на курс ні цам, аль бо 
да па маг лі б якой ка пей кай. Пра ца ва ла 
ве ча ра мі пры бі раль шчы цай у Тэ ат ры 
юна га гле да ча. І ўсё роў на не маг ла 
са бе да зво ліць пры стой ную су кен ку 
ці па ру абут ку. Та му, ка лі пра па на ва лі 
за стац ца ў ас пі ран ту ры, ад мо ві ла ся. 
Ха це ла ся хут чэй па сту піць на пра цу, 
атры маць за ро бак, каб вы біц ца з га ле-
чы. Па раз мер ка ван ні тра пі ла ў Брэст. 
Тут су стрэ ла свой лёс, да во лі ўда ла 
скла ла ся і кар' е ра. Толь кі вось ра на, 
на не се ная тра ге ды яй род най вёс кі, 
ні ко лі ўжо не за го іц ца. Бо той дзень 
зра біў яе сі ра той, якой бы ло на ка на-
ва на лё сам прай сці столь кі вы пра ба-
ван няў.

А вёс ка За ста рын не по тым ад ра-
дзі ла ся. Доў га бы ла цэнт рам саў га-
са. Ця пер там пра цуе ба за вая шко ла. 
І ма ла дая на стаў ні ца час та пры во дзіць 
дзя цей да пом ні ка. На стаў ні ца — унуч-
ка Лі дзіі, сяст ры Ні ны Ада маў ны.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ЗА СТА РЫН СКАЯ 
«РА НА»

Ні на Ада маў на Ку зуб (Ма леч ка) 
ця пер на пен сіі, жы ве ў Брэс це. 
У яе доб рая сям'я, звы чай ныя 
кло па ты гас па ды ні до ма. Кож ны 
год вяс ной яна ез дзіць у род ную 
вёс ку За ста рын не Ба ра на віц ка-
га ра ё на, каб на ве даць ма гі лы 
род ных і па кла ніц ца пом ні ку, які 
па стаў ле ны ў го нар усіх бяз він на 
зні шча ных яе зем ля коў.

Мас ты друж быМас ты друж бы  ��

БЕ ЛА РУСЬ — ЯГО ЛЁС...

По гляд на Пер шую су свет нуюПо гляд на Пер шую су свет ную  ��

ДЗІЎ НЫ ВЫ БАР

На вы дат на га пал ка вод ца зям лі бе ла рус кай Кіп ры ян 
Кан дра то віч, які бяз дар на пра ва ліў са мую пер шую да ру ча ную 
яму кам па нію 1914-га, не цяг не пры ўсім жа дан ні. Не цяг не ён 
на ват на ро лю ства раль ні ка бе ла рус кіх уз бро е ных сіл. 

Ка зах стан і Бе ла русь — 
дзве кроп кі ад лі ку 
ў све та ўспры ман ні 
Адзія Ша ры па ва. 

Данная проектная декларация отменяет 
действие проектной декларации строитель-
ства жилого дома № 2 (по генплану) ком-
плекса многоэтажных жилых домов не по-
вышенной комфортности в агрогородке Се-
ница Сеницкого сельсовета Минского района 
Минской области, опубликованной в газете 
«Звязда» 18 июля 2013 г. (№ 131 (27496)).

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Витасанплюс» (ООО «Витасанплюс»).
Место нахождения: г. Минск, ул. Сурганова, 

д. 61, помещение 515.
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 
выходные дни – суббота, воскресенье. 

Государственная регистрация застройщи-
ка: Общество с ограниченной ответственностью 
«Витасанплюс» зарегистрировано Минским город-
ским исполнительным комитетом 4 июля 2011 г. в 
Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 190262038, в результате реорганизации пу-
тем преобразования Частного строительного 
унитарного предприятия «Витасанплюс», зареги-
стрированного решением Минского городского 
исполнительного комитета от 27 июля 2001 г. в 
Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 190262038. 

В течение трех лет, предшествующих опу-
бликованию проектной декларации, ООО «Вита-
санплюс» принимало участие в строительстве 
жилого дома по переулку Томскому, д. 35 в 
г. Минске. Фактический срок строительства 
данного жилого дома составил 16 месяцев.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Цель строительства: строительство много-

квартирного жилого дома № 2 в п. Сеница ком-
плекса многоэтажных жилых домов не повы-
шенной комфортности и подъездной автодороги 
в а.г. Сеница Сеницкого сельсовета Минского 
района.

Этапы и сроки реализации строительства: 
начало строительства – 1 квартал 2013 г., ввод 
дома в эксплуатацию – 1 квартал 2014 г., бла-
гоустройство и озеленение – 2 квартал 2014 г.

Государственная экспертиза проектной 
документации: экспертное заключение № 2563-
70/11, выданное 13.01.2012 г. Дочерним Респу-
бликанским унитарным предприятием «Главгос-
стройэкспертиза по Минской области».

Местонахождение строящегося много-
квартирного жилого дома: Минская область, 
Минский район, аг. Сеница, район улиц На-
бережной, местного проезда, ул. Я. Купалы, 
ул. Коммунальной.

Характеристика строящегося многоквар-
тирного жилого дома: 9-этажный 107-квар-
тирный 3-секционный жилой дом с техподпольем 
и теплым чердаком, входящий во 2-ую очередь 
строительства комплекса многоэтажных жилых 
домов неповышенной комфортности по серии 
М 464-9-У1-01. Жилой дом оборудован всеми 
необходимыми инженерными системами. Лиф-
товые установки приняты грузоподъемностью 
400 кг. Источником теплоснабжения является 
существующая котельная пос. Юбилейный. В 
жилом доме запроектированы поквартирные 
системы отопления с устройством поквартир-
ных узлов учета тепла. Для поквартирного учета 

холодной и горячей воды предусмотрена уста-
новка счетчиков СВХ-15 и СВГ-15. В каждой 
квартире предусмотрено устройство внутриквар-
тирного пожаротушения. В здании выполняется 
автоматизированная система контроля и учета 
электроэнергии (АСКУЭ). Устройство абонент-
ской проводки выполнено с использованием 
абонентского волоконно-оптического кабеля 
и абонентских оптических розеток, устанав-
ливаемых в квартирах. Телевидение согласно 
технических условий выполнено с применением 
интерактивного телевидения «ZALA». Охранно-
переговорное устройство (ОПУ) «ПИРРС-1000 
Люкс» обеспечивает цифровой набор необхо-
димого абонента с вызывного устройства (ВУ), 
организацию двухсторонней связи между або-
нентом и посетителем, дистанционное управле-
ние замком входной двери электронным ключом 
специальной формы. Транспортное обслужи-
вание жилого дома предусмотрено от проек-
тируемого проезда с ул. Набережной. Отделка 
квартир, предназначенных для коммерческой 
реализации, не выполняется. 

Количество предлагаемых объектов до-
левого строительства: 8 единиц.

Цены на объекты долевого строительства:
однокомнатные квартиры – 12 000 000 рублей 
за 1 кв.м общей площади;
двухкомнатные квартиры – 11 000 000 рублей 
за 1 кв.м общей площади;
трехкомнатные квартиры – 10 000 000 рублей 
за 1 кв.м общей площади.

Условия оплаты: уплата цены объекта до-
левого строительства производится дольщиком 
единовременно не позднее 5 (пяти) календарных 
дней с момента регистрации договора создания 
объекта долевого строительства в местном ис-
полнительном и распорядительном органе. По 
соглашению сторон, уплата цены объекта до-
левого строительства может быть произведена 
дольщиком поэтапно в установленный догово-
ром период по графику платежей. По соглаше-
нию сторон, дольщику может быть предоставле-
на скидка от общей стоимости квартиры. 

Условия возможного изменения цены 
строительства застройщиком в односторон-
нем порядке:

изменение статистических индексов стоимо-
сти строительно-монтажных работ;

изменение законодательства об уплате кос-
венных налогов.

Права застройщика на земельный уча-
сток: решение Минского районного исполни-
тельного комитета (Минский райисполком) от 
22 февраля 2012 г. № 1057 «О предоставлении 
земельного участка обществу с ограниченной 
ответственностью «Витасанплюс» для строи-
тельства многоквартирного жилого дома № 2 
(по генплану) комплекса многоэтажных жилых 
домов не повышенной комфортности в агрого-
родке Сеница Сеницкого сельсовета Минского 
района Минской области»; свидетельство (удо-
стоверение) № 600/1260-2528 о государственной 
регистрации в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 623686605101001049, 
расположенного по адресу: Республика Бела-
русь, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, 
аг. Сеница, площадь – 0,5095 га, назначение 
– Земельный участок для строительства много-
квартирного жилого дома № 2 (по генплану), 

составлено Республиканским унитарным пред-
приятием «Минское областное агентство по 
государственной регистрации и земельному 
кадастру» 28 февраля 2012 г.

Границы земельного участка: с севера – 
строящийся 9-этажный жилой дом, с запада – ул. 
Набережная с площадью, с востока – свободная 
от застройки территория, 9-этажный жилой дом 
№ 3 по генплану, с юга – спортивное гнездо. 

Площадь земельного участка: 0,5095 га.
Элементы благоустройства: проектом пред-

усмотрено полное благоустройство территории 
с организацией подъезда, парковками общей 
вместительностью на 31 машино-место, тротуа-
ром для пешеходов шириной 1,5 м, дорожки и 
площадки к жилому дому из бетонной плитки. На 
территории строительства жилого дома запроек-
тирована площадка для чистки вещей, площадка 
для отдыха и детская игровая площадка. Терри-
тория оборудуется малыми формами архитекту-
ры. Транспортное обслуживание жилого дома 
предусмотрено от проектируемого проезда с 
ул. Набережной. Проектом предусмотрено 
устройство подпорной стенки между жилыми 
до ма ми № 2 и № 3 по генплану.

Количество в строящемся жилом доме 
и иных объектах недвижимости самостоя-
тельных частей, передаваемых застройщи-
ком дольщикам после ввода жилого дома в 
эксплуатацию:

Общее количество квартир – 108 ед., в том 
числе:

• однокомнатных квартир – 27 (общая пло-
щадь 40,69 кв.м);

• двухкомнатных квартир – 31 (общая пло-
щадь от 61,23 кв.м до 68,89 кв.м);

• трехкомнатных квартир – 50 (общая пло-
щадь 79,16 кв.м).

Функциональное назначение нежилых по-
мещений в многоквартирном жилом доме: 
на первом этаже запроектированы помещение 
товарищества собственников и электрощитовая. 
Техподполье дома предназначено для размеще-
ния инженерных сетей. Межквартирные лестнич-
ные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, крыши, технические этажи 
и подвалы, другие места общего пользования, 
несущие, ограждающие ненесущие конструкции, 
механическое, электрическое, сантехническое и 
иное оборудование, находящееся за пределами 
или внутри жилых и (или) нежилых помещений, 
элементы озеленения и благоустройства, а так-
же иные объекты недвижимости, служащие це-
левому использованию многоквартирного дома, 
поступают в общую собственность дольщиков. 

Предполагаемый срок ввода многоквар-
тирного жилого дома в эксплуатацию: 01 фев-
раля 2014 года.

Договор строительного подряда: дого-
вор строительного генподряда № 31/05–12 от 
31.10.2012 г., заключен Застройщиком с Откры-
тым акционерным обществом «МАПИД».

Условия ознакомления с объектом доле-
вого строительства: ознакомиться с объектом 
долевого строительства и ходом работ по его 
строительству можно в офисе уполномоченного 
представителя застройщика – ЧРУП «Вива Кон-
салт» (торговая марка ViVa Invest), расположенно-
го по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 61, офис 
517 (тел.: 8 017 2 900 901, 8 029 1 907 901) или 
на сайте vivainvest.by

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я
строительства жилого дома № 2 (по генплану)

комплекса многоэтажных жилых домов не повышенной комфортности 
в агрогородке Сеница Сеницкого сельсовета Минского района Минской области

«Гіс то рыя ад на го ка жуш ка» — апо весць ка зах ска га пісь мен ні ка, у якім рас каз ва ец ца пра Бе ла русь пар ты зан скую


