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Ка зач най пры га жос ці дуб ро-

вы і хвой ні кі пе ра мя жоў ва юц ца 

люст ра мі най чыс цей шых азё раў. 

На вы спах па нуе пту шы нае цар-

ства. За па вед ныя мяс ці ны за каз-

ні ка «Выд ры ца»... Не вя лі кая рэч ка 

Ала — пры ток Бя рэ зі ны — указ вае 

нам марш рут. Мой пра вад нік — 

ды рэк тар Свет ла гор ска га гіс то-

ры ка-края знаў ча га му зея Іры на 

ЗА ЯЦ. Сваю пер шую эк скур сію да 

ко ліш няй ма лень кай вё сач кі Ала 

яна, ма ла ды края зна вец, пра вя ла 

на па чат ку 2000-х га доў. Та ды мно-

гія здзіў ля лі ся, ча му аб адзі ным 

на Бе ла ру сі на се ле ным пунк це, 

дзе ў вай ну ад на ча со ва за гі ну ла 

са мая вя лі кая коль касць мір ных 

жы ха роў, так ма ла ве да юць. Між 

тым для ту тэй шых жы ха роў гэ ты 

сціп лы ляс ны ку то чак заў сё ды быў 

мес цам сак раль ным.

— Пе рад вай ной у Але на ліч ва-

ла ся 34 два ры і 168 жы ха роў, — 

ка жа Іры на Ва лян ці наў на. — Тут 

зна хо дзіў ся Ша ціл каў скі ле са-

ўчас так, бы ла па чат ко вая шко ла, 

якую на пя рэ дад ні вай ны за кон чы лі 

35 вуч няў.

У сту дзе ні 1944 го да сю ды 

прый шлі жы ха ры на ва коль ных 

вё сак. Ёсць дзве вер сіі, ча му так 

зда ры ла ся. Па ад ной з іх у па чат-

ку сту дзе ня 1943-га мір ных гра ма-

дзян са гна лі ў Алу, каб вы во зіць 

на ра бо ты ў Ня меч чы ну. Па дру гіх 

звест ках, у снеж ні на мос це це раз 

ра чул ку быў за бі ты ці па ра не ны 

фа шысц кі афі цэр. Атрад кар ні каў 

помс ціў за гэ та, за па лох ваў — каб 

ін шым не бы ло спа ку сы зма гац ца. 

Ала, вя до ма, заў сё ды бы ла вель мі 

глу хім па се лі шчам — на во кал ля-

сы ды ба ло ты.

— Ту тэй шыя жы ха ры не ду ма-

лі і не га да лі, што фа шыс ты зро-

бяць аб ла ву і прый дуць у вёс ку. 

14 сту дзе ня ў Але — пра столь нае 

свя та — Ва сіль Вя лі кі, — ад зна чае 

края зна вец. — Мяс цо выя вяр ну лі ся 

ў ха ты з ле су, з імі прый шлі і жы ха ры 

на ва коль ных вё сак, якія му сі лі пе ра-

се дзець у глу хім мес цы. У боль шас-

ці гэ та бы лі жан чы ны і дзе ці.

Трэ ба ра зу мець сі ту а цыю: лі нія 

фрон ту па гэ тай тэ ры то рыі пра ля-

га ла дзе вяць ме ся цаў. У кан цы ліс-

та па да 1943 го да ў ра ё не ніж ня га 

ця чэн ня Бя рэ зі ны з ба я мі са вец кія 

вой скі за ня лі Вя лі кі Бор, Мар ма ві-

чы, Да вы даў ку, Пра свет, Людз ві-

наў ку, Які ма ву Сла ба ду... Вы зва-

ле на бы ла чы гу нач ная стан цыя 

Ша ціл кі — асноў ны пе ра ва лач ны 

пункт, ад куль ва го на мі вы во зі лі 

дзя цей з на ва коль ных вё сак у Ня-

меч чы ну. Мір ныя жы ха ры ад чу ва лі 

і ча ка лі: хут ка іх род ныя мяс ці ны 

вы зва ляць ад аку пан таў.

Каб сха вац ца, у Алу з ле су 

прый шлі вяс коў цы са Зду дзі чаў, 

Чыр ка ві чаў, Іск ры, Руд ні, Ка рот-

ка ві чаў, Мор ма ля. Лю дзей бы ло 

шмат, а да моў уся го кры ху больш 

за 30. Па ўспа мі нах све дак, у ад-

ной вяс ко вай ха це ў той час маг-

ло зна хо дзіц ца па 50—60 ча ла-

век. Вы зва лен не прый шло ў Алу 

27 сту дзе ня, праз 13 дзён пас ля 

зні шчэн ня лю дзей фа шыс та мі.

Іры на Ва лян ці наў на тлу ма чыць, 

што для эс кур сій ных апо ве даў аб 

Але су пра цоў ні кі му зея бя руць за 

асно ву звест кі са жло бін ска га ар-

хі ва, а так са ма ма тэ ры я лы да ку-

мен таль най апо вес ці та ле на ві та га 

края знаў ца, жур на ліс та і пісь мен-

ні ка Усе ва ла да Мі гая «Бя рэ зі на ў 

аг ні». Бы лы фран та вік пас ля вай-

ны са браў ус па мі ны ўдзель ні каў 

вы зва лен ня Па рыц ка га (ця пер 

Свет ла гор ска га) ра ё на ад ня мец-

ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. З пер-

шых вус наў пра гэ тыя жа хі сён-

ня ўжо ня ма ка му рас ка заць, але ж 

доў гі час жы хар ка Чыр ка ві чаў

Ма рыя Зы кун зай ма ла ся збо рам 

ма тэ ры я лаў: за піс ва ла ўспа мі ны 

све дак, якія цу дам за ста лі ся жы-

выя ў тым пек ле:

— Эсэ саў цы прый шлі на до світ-

ку, стра ля лі па вок нах аў та мат ны-

мі чэр га мі. Лю дзей, якія вы бя га лі з 

да моў, рас стрэль ва лі ва ўпор. Усё 

на сель ніц тва бы ло са гна на ў вя лі-

кую кал гас ную ад ры ну. Муж чын 

рас стрэль ва лі гру па мі па 6—7 ча-

ла век. Жан чын спа лі лі жы вы мі. 

Шмат дзя цей па за гры за лі са ба кі. 

У ха це ад на го з жы ха роў фа шыс-

ты за стрэ лі лі па ра дзі ху, а не маў ля 

за бі лі ўда рам аб сця ну.

У кні зе «Па мяць. Свет ла горск. 

Свет ла гор скі ра ён» мож на знай-

сці апі сан не страш на га эпі зо ду 

свед кам тых па дзей Та ра сам Ко-

лес не вым: «Ад гру пы ад лу чы ла ся 

жан чы на ў це лаг рэй цы і вя лі кай 

клят час тай хуст цы. Аў та мат чык 

ішоў за ёй. Я па чуў прось бу да-

зво ліць зга рэць у сва ёй ха це. Гэ та 

бы ла Ак сін ня Ці ма фе еў на Кур ло-

віч, жон ка бух гал та ра кал га са. Пад 

друж ны ро гат фа шыс таў жан чы-

на па вяр ну ла ся і цвёр дым кро кам 

пай шла да сва ёй пад па ле най ха-

ты. За ёй бег фа шыст з вя лі кім 

ба ло нам за спі най і апырс кваў яе 

бен зі нам. Жан чы на не звяр та ла 

на яго ўва гі. Афі цэр да стаў піс та-

лет. Але на па ро зе ха ты жан чы на 

ўспых ну ла па ход няй і сха ва ла ся за 

дзвя ры ма...»

Між ін шым, ёсць пад ста вы 

сцвяр джаць, што ах вяр, хут чэй за 

ўсё, бы ло больш, чым 1758 дак-

лад на вы свет ле ных — ка ля 

дзвюх ты сяч. Не так даў но Свет ла-

гор скі гіс то ры ка-края знаў чы му зей 

атры маў афі цый ны ар хіў ны да ку-

мент, на які ця пер так са ма мож на 

спа сы лац ца:

— Ко пія ак та ка мі сіі 194-й страл-

ко вай Рэ чыц кай Чыр ва на сцяж най 

ды ві зіі па рас ле да ван ні зла чын-

стваў, учы не ных фа шысц кі мі за-

хоп ні ка мі з 1941 да 1945 го да на 

тэ ры то рыі та ды Па рыц ка га ра ё на 

Па лес кай воб лас ці, — ад зна чае 

Іры на За яц. — Свед чан ні пра вёс ку 

Ала пад пі са лі вай скоў цы страл-

ко вай ды ві зіі і мяс цо выя жы ха-

ры. Яны пры еха лі сю ды, на мес-

ца па ка ран ня, фак тыч на на апа-

знан не це л. Чы та еш, і ком ста іць 

у гор ле.

Ура та ва лі ся ад смер ці сям'я 

Кан дра та Зы ку на, Та рас Ко лес-

неў, Тац ця на Яра шэ віч, Ан та ні на 

На ву мен ка. Воль гу Кур ло віч з сы-

нам фа шыс ты не за ўва жы лі пад 

це ла мі за бі тых. Ар цём Ус ці мен ка 

за не каль кі хві лін да рас пра вы 

праз па та ем ны ход з пе чы на пад-

стрэ шак вы лез на двор і да бег да 

ле су. Яго ха та ста я ла ка ля са ма га 

хвой ні ку.

— Да рэ чы, тыя са мыя Воль га 

Іва наў на Кур ло віч і Ар цём Ма ка-

ра віч Ус ці мен ка ў 1945 го дзе бы-

лі вы клі ка ны ў Бранск на су до вы 

пра цэс над ва ен ны мі зла чын ца-

мі, якія рас стрэль ва лі мір ных жы-

ха роў у на шым ра ё не, — да дае 

ды рэк тар му зея. — Але, на жаль, 

ня ма ні я кай ін фар ма цыі, як пра-

хо дзіў гэ ты пра цэс. Мы на ват у 

Бран скі ар хіў на кі ра ва лі за пыт, 

каб да ве дац ца аб гэ тай па дзеі 

больш пад ра бяз на.

Ала ста ла ад ра джац ца ад ра зу 

пас ля вай ны. У 1948 го дзе быў па-

бу да ва ны 21 двор. Па ча ла пра ца-

ваць па чат ко вая шко ла. У 1958 го-

дзе на мес цы брац кіх мо гі лак, дзе 

акра мя мір ных жы ха роў бы лі па ха-

ва ны 700 са вец кіх ва ен ных, пар ты-

за наў і мір ных жы ха роў, уста ля ва-

лі па мят ны знак.

Але з ця гам ча су вёс ка вы мі-

ра ла. Спры я ла гэ та му яе мес ца-

зна хо джан не: да лё ка ад да ро гі, у 

ля сах, за ра кой. У 1969 го дзе ў 

Але — тры два ры. Апош ня га свай-

го вяс коў ца яна стра ці ла ў кан цы 

70-х га доў мі ну ла га ста год дзя. 

У 90-я га ды, ус па мі на юць тыя, хто 

пры яз джаў да пом ні ка, аб тым, 

што ў глу хім мес цы бы ла не ка лі 

вёс ка, на гад ваў па хі ле ны кар кас 

ха ты ды ка ло дзеж ны жу ра вель.

— Ад нак, вы ве да е це, ка лі я 

пры яз джа ла сю ды, мя не ўра зі ла 

ад на асаб лі васць, — не стрым лі-

вае эмо цый Іры на Ва лян ці наў на. 

Так, да ро гі доб рай не бы ло, усё 

па за рас та ла, але лес не кра наў 

мес ца брацка га па ха ван ня і пас ля-

 ва ен на га пом ні ка. Яны бы лі там, 

дзе зна хо дзі ла ся кал гас ная ад ры-

на. На гэ тым мес цы, фак тыч на, ал-

та ры жу дас най ка ры, за 70 га доў 

не пра рас ло ні вод нае дрэ ва.

У 2013 го дзе ў бы лой вёс цы 

з'я ві лі ся па клон ны крыж і па мят ны 

знак, які на гад ваў аб вя лі кай тра-

 ге дыі. Бы ла зроб ле на но вая да ро-

га. Для та го, каб усё гэ та ажыц ця-

віць, да вя ло ся доб ра па пра ца ваць 

бу даў ні чым і ме лі я ра тыў ным ар га-

ні за цы ям ра ё на. Ак тыў на да па маг-

лі і дэ пу та ты рай са ве та.

Ідэя ства рэн ня но ва га маш таб-

на га ме ма ры я ла ў Але на ле жыць 

паэ ту, жур на ліс ту, края знаў цу, 

га на ро ва му гра ма дзя ні ну Свет ла-

гор ска — Ізя сла ву Кат ля ро ву. Ён 

пры свя ціў тра ге дыі спа ле най вёс кі 

паэ му, якая по тым на тхні ла май-

строў з усёй Бе ла ру сі ства рыць 

цыкл скульп тур ных кам па зі цый для 

та ды яшчэ бу ду ча га ме ма ры я ла.

Ле тась у снеж ні, пад час су-

стрэ чы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі са 

сту дэн та мі і вы клад чы ка мі ме д-

у ні вер сі тэ таў, пы тан не аб не аб ход-

 нас ці ства рэн ня ме ма ры я ла ў Але 

пад ня ла сту дэнт ка ад ной з го мель-

скіх ВНУ. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пад тры маў іні цы я ты ву. Ства рэн не 

ар хі тэк тур най кан цэп цыі ма ну мен-

таль на га комп лек су бы ло да ру ча-

на гру пе ар хі тэк та раў Ін сты ту та 

«Го мель гра ма дзянп ра ект». Для 

Го мель шчы ны «Ала» — са праў ды 

на род ны пра ект па мя ці і па тры я-

тыч на га ду ху.

Кам па зі цый на комп лекс — гэ та 

тры бло кі: ува ход ная гру па, пе ша-

ход ны марш рут і ме ма ры яль ная 

зо на.

Нас су стра кае абел іск з кар тай 

Го мель скай воб лас ці, на якой ад-

зна ча ны ўсе спа ле ныя вёс кі рэ гі ё-

на. Пас ля на вед валь нік, па за ду ме 

ар хі тэк та раў, пра хо дзіць пеш шу і 

ба чыць страш ныя ліч бы ах вяр. Ён 

спра буе зра зу мець і ўсвя до міць, 

але гэ та ін фар ма цыя не для ро зу-

му, а для сэр ца. Да ро га вя дзе праз 

пар та лы, пра хо джан не праз кож ны 

пра ём пад свя до ма — пе ра ход да 

ін ша га эма цы я наль на га ста ну.

Пе ша ход ны марш рут — гэ та 

амаль 300 мет раў ляс ной да ро гі, 

вы кла дзе най ка мя ня мі ў тым на-

прам ку, як пра хо дзі ла га лоў ная ву-

 лі ца вёс кі. На мес цы да моў — 

34 сты лі за ва ныя бра мы пад вор каў і

абел іс кі з сі лу э та мі лю дзей. У ме-

ма ры яль най зо не ад ноў ле ны плі ты 

брац кай ма гі лы. По бач раз мяс ці-

ла ся зва ні ца: коль касць зва ноў — 

па лі ку вё сак, жы ха ры якіх за гі ну лі 

ў Але. Тут жа — стэ ла з на бат ным 

зво нам, а так са ма пля цоў ка з ім-

пра ві за ва ны мі ла ва мі для ўро каў 

па мя ці пад ад кры тым не бам.

У ме ма ры яль най зо не вы са джа-

ны яб лы ні сор ту Ала. Сім ва ліч на, 

што ў іх чыр ва на ва ты ствол, чыр-

во ныя пла ды і пя лёст кі квіт не юць 

ру жо вым ад цен нем.

Важ ны мі «эма цы я наль ны мі кліч-

ні ка мі» вы сту па юць дзе сяць ка мен-

ных скульп тур. Вы се ча ныя ў ка ме ні 

сю жэ ты ўзнаў ля юць тра ге дыю вёс-

кі. Ма ці моц на пры ціс кае не маў ля 

да гру дзей, ма лень кая дзяў чын ка 

са спа ло ха ны мі ва чы ма і пра стрэ-

ле най цац кай у ру ках, драў ля ная 

ха та ў спо ла хах по лы мя...

Мно гія ад зна ча юць, што аў та ры 

пра ек та па ста ві лі ся вель мі аку рат-

на да мес ца — «пры род ны ма лю-

нак» на во кал, зда ец ца, так са ма 

част ка мас тац ка-ар хі тэк тур най 

кан цэп цыі.

У асно ву комп лек су бы ла па-

кла дзе на тра ек то рыя вы гну тай 

грун та вой да ро гі, якая паў та рае 

ця пер аб ры сы га лоў най ву лі цы 

бы лой вёс кі, а лес на во кал ства-

рае на ту раль ны веч на зя лё ны фон 

комп лек су. У кан цы пе шы марш рут 

ці ад мыс ло вая «ву лі ца» вы во дзіць 

да пло шчы, на якой уста ноў ле на 

не каль кі кам па зі цый.

На пло шчы па кла дзе ныя на 

па ха валь ныя плі ты ма ну мен та су-

час ныя дзі ця чыя цац кі па кі да юць 

не за быў нае ўра жан не. Пры му ша-

юць асэн са ваць і на веч на па кі нуць 

у па мя ці — у Але аба рва лі ся жыц ці 

950 дзя цей.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Фо та Ган ны ПА ШЧАН КІ.

АЛА — НА РОД НЫ 
ПРА ЕКТ ПА МЯ ЦІ

«Так, да ро гі доб рай не бы ло, усё 
па за рас та ла, але лес не кра наў 
мес ца брацка га па ха ван ня 
і пас ля ва ен на га пом ні ка. Яны 
бы лі там, дзе зна хо дзі ла ся 
кал гас ная ад ры на. На гэ тым 
мес цы, фак тыч на, ал та ры 
жу дас най ка ры, за 70 га доў 
не пра рас ло ні вод нае дрэ ва».

Ідэя ства рэн ня но ва га 
маш таб на га ме ма ры я ла ў Але 
на ле жыць паэ ту, жур на ліс ту, 
края знаў цу, га на ро ва му 
гра ма дзя ні ну Свет ла гор ска — 
Ізя сла ву Кат ля ро ву. Ён 
пры свя ціў тра ге дыі спа ле най 
вёс кі паэ му, якая по тым 
на тхні ла май строў з усёй 
Бе ла ру сі ства рыць цыкл 
скульп тур ных кам па зі цый 
для та ды яшчэ бу ду ча га 
ме ма ры я ла.


