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У гэ тым мес цы не ад ра зу ба-
чыш вай ну. Дух мя ныя па лi, кла-
пат лi ва аб ко ша ныя гас па да ром. 
Пры чым i кась ба ў яго мас тац-
кая: Ба рыс Ба ры са вiч па кi дае 
аст раў кi кве так, мi нае асаб лi выя 
рас лi ны. Тут жа на вод зяць па-
рад кi жон ка Цi то вi ча Ва лян цi на 
Пят роў на, а так са ма пад лет кi з 
дзi ця ча га цэнт ра «На дзея», бу-
ды нак яко га ўзве дзе ны на Вi лей-
скiм ва да схо вi шчы пры ўдзе ле 
ня мец ка га даб ра чын на га фон ду. 
«Дзя куй Бо гу, — зноў ка жа Цi то-
вiч, — дзет кi кор па юц ца. Не толь-
кi ў сва iм вiр ту аль ным ася род дзi 
за кам п'ю та рам, але i тут, у жы-
вой дзей нас цi, на пры ро дзе».

З ад ва рот на га бо ку кап лiч-
кi ба чым па мят ны ка мень, на 
якiм на пi са на: «Па мя нi, Бо жа, 
ду шы ўсiх па лег лых у га ды Пер-
шай i Дру гой су свет ных войн 
(1914—1918, 1939—1945)». 
Цi то вiч тлу ма чыць, што ра ней 
гэ та тэ ры то рыя бы ла пад Поль-
шчай i мно гiя юна кi слу жы лi тэр-
мi но вую служ бу ў поль скiм вой-
ску, а ў 1939 го дзе, ка лi не мец 
прый шоў у Поль шчу, тра пi лi на 
вай ну. Та му, ка лi б на пi саць на 
ка ме нi 1941, а не 1939, яны б 
за ста лi ся быц цам па-за ме жа мi 
ва ен най гiс то рыi.

Цi то вiч пад крэс лi вае, што 
абедз ве вай ны ўза е ма звя за ны:

— Тыя, хто ва я ваў у га ды Вя лi-
кай Ай чын най, — гэ та дзе цi тых, 
хто год на зма гаў ся за Ра дзi му 
ў га ды Пер шай су свет най. Але 
ж атрым лi ва ец ца так, што мы 
ўша ноў ва ем тых, хто за гi нуў у 
Вя лi кую Ай чын ную, а iх баць кi 
— быц цам i не пры чым. Сам я 
з 1948 го да, мае дзя ды i стры-
еч ныя дзя ды — усе ва я ва лi ў 
Пер шую су свет ную. А баць ка 
ў Вя лi кую Ай чын ную пай шоў кад-
ра вым афi цэ рам i па мёр у чы не 
пал коў нi ка пас ля вай ны, у 1963 
го дзе... А вёс ка За брод дзе — з 
14 хат: трое ча ла век удзель нi ча-
ла ў Пер шай су свет най вай не, 
адзiн — у рус ка-япон скай i 12 — у 
Вя лi кай Ай чын най. З iх 9 за гi ну лi, 
а 3 вяр ну лi ся iн ва лi да мi.

Ба рыс Цi то вiч пе ра ехаў з 
Мiн ска жыць у За брод дзе 
ў 1974 го дзе. Праз год вы-

пад ко ва знай шоў па блi зу ў ле се 
за кi ну ты мо гiль нiк, на якiм вы ра-
з на пра гля да лi ся 99 ма гiл... Ад-
нак 20 га доў не ўда ва ла ся вы-
свет лiць, чые ж гэ та па ха ван нi: 
«ар хi вы ўпар та маў ча лi». Толь кi 
пас ля раз ва лу Са вец ка га Са ю за 
дзя ку ю чы ар хiў ным за пы там за 
гро шы ўда ло ся да ве дац ца, што 
гэ та ма гi лы во i наў, якiя па мер лi ў 
шпi та лi №1 29-й пя хот най ды вi зii 
2-й рус кай ар мii 20-га ар мей ска-
га кор пу са.

Паз ней вы свет лi ла ся, што за-
брод скiя жан чы ны, аказ ва ец ца, 
пра ца ва лi ў гэ тым шпi та лi мед-
сёст ра мi i на зы ва лi яго «абоз». 
У му зеi, якiя раз мя шча ец ца ў кап-
лi цы Ба ры са i Гле ба, на ват ёсць 

фо та зды мак, на якiм мяс цо выя 
жан чы ны ста яць ка ля «або за» 
ра зам з вай скоў ца мi. Ка лi Ба рыс 
Цi то вiч пры ехаў у За брод дзе, тут 
яшчэ жы лi два ўдзель нi кi Пер шай 
су свет най. Ад нак па ма ла дых га-
дах хi ба зда га да еш ся рас пы таць 
дзя доў, як яны жы лi, праз што 
прай шлi?...

Ба рыс Цi то вiч упэў не ны, што 
Бе ла русь бы ла тым да во лi моц-
ным за сло нам пад час Пер шай 
су свет най вай ны, дзя ку ю чы яко-
му нi кай зе раў скiя, нi аў стрый скiя 
вой скi не змаг лi не толь кi вый сцi 
на мас коў скi на пра мак, але i не 
ўзя лi нi Ма ла дзеч на, нi Мiнск. За 
ўсю вай ну ад быў ся ўся го адзiн 
пра рыў — са Свян цян: па Вi лей-
скiм ра ё не нем цы вый шлi на ба-
ры саў скi на пра мак. Амаль 3 га-
ды ста яў фронт, i во ра гi нi як не 
маг лi прай сцi ў глыб Ра сiй скай 
Iм пе рыi.

Вар та пры га даць i сум на вя-
до мую На ра чан скую апе ра цыю:

— За 10 дзён за гi ну ла 78 ты-
сяч ча ла век iм пе ра тар скай ар мii, 
— ка жа Цi то вiч, — i ка ля 30-40 
ты сяч нем цаў. Га лоў нае, што гэ-
тая апе ра цыя ад цяг ну ла ўва гу ад 
Па ры жа. Та му што нем цы та ды 
ўжо ата ка ва лi па ры жан. Фран-
цыя звяр ну ла ся да iм пе ра та ра: 
«Пач нi це ней кiя дзе ян нi». I сю ды 
бы лi ад цяг ну ты ды вi зii з фран-

цуз ска га фрон ту. Адзiн з фран-
цуз скiх ге не ра лаў та ды ска заў, 
што ка лi б не баi на на ра чан-
скiх азё рах, то i сён ня ня мец кiя 
i аў стрый скiя гар нi зо ны бы лi б у 
Фран цыi. А што з па ха ван ня мi на 
На ра чы? ...Там, дзе бы лi ма гi лы, 
дзесь цi буль бу па садзілi, збож жа 
пасеялі, ней дзе зруй на ва лi.

Яшчэ адзiн жу дас ны факт 
той вай ны — вы ка ры стан-
не га за вай зброi. Пер шы мi 

яе пры мя нi лi нем цы пад го ра дам 

Iп рам у Бель гii. Пас ля яе ста лi 
вы ка рыс тоў ваць i вой скi iн шых 
кра iн, уклю ча ю чы Ра сiю, у тым 
лi ку на бе ла рус кай тэ ры то рыi.

Бы ло дзве сiс тэ мы вя дзен-
ня та кой вай ны. Пер шая — гэ та 
«га за ба лон ная» ата ка, ка лi ба-
ло ны вы кла да лi ся на бруст ве ры 
на пра ця гу ад на го цi на ват трох 
кi ла мет раў. Нем цы зза ду, зле-
ва i спра ва ра бi лi за ве су з ды му, 
адзя ва лi мас кi i iш лi ў ата ку...

Зра зу ме ла, у нас iс на ва лi 
срод кi ахо вы ды халь ных ор га-

наў на вы па дак та кой ата кi, ад-
нак з iмi бы лi вя лi кiя праб ле мы. 
Пад Ба ра на вi ча мi вы ка рыс тоў-
ва лi па вяз кi ад хло ру (Ба рыс Цi-
то вiч рас каз вае, дэ ман стру ю чы 
не ка то рыя прад ме ты ў за брод-
скiм му зеi ў кап лi цы). Ра зам з 
iмi да ва лi ся дзве не вя лi кiя бу тэ-
леч кi са спе цы яль най вад ка сцю 
(ёй трэ ба бы ло зма чыць мас ку 
i толь кi пас ля за вя заць)... Быў i 

про цi ва газ так зва на га гор на га 
iн сты ту та. Та кi про цi ва газ уяў ляў 
са бой мас ку i ба чок з на трон най 
вап най. Ка лi пра во дзi лi вы пра ба-
ван нi, ду ма лi, што ён нар маль на 
чыс цiць па вет ра. Але ў ва ен ных 
умо вах, ка лi ды хан не ро бiц ца iн-
тэн сiў ным, з'яў ляў ся кан дэ нсат, 
вап на ра бi ла ся ка мен най i ды-
хаць бы ло ўжо не маг чы ма. Про-
цi ва газ скi да лi i... тру цi лi ся га зам. 
Больш на дзей най ака за ла ся сiс-
тэ ма Зя лiн ска га-Ку ман да: мас-

ка з ак ты ва ва ным ву га лем. Яна 
маг ла вы ка рыс тоў вац ца не ад ну 
га за вую ата ку.

Цi то вiч пры га даў, што Смар-
гонь зна хо дзiц ца на пер шым 
мес цы ў рэс пуб лi цы па коль кас цi 
дзя цей, хво рых на цэ рэб раль ны 
па ра лiч, хоць i не над та па па ла 
пад уз дзе ян не чар но быль скай 
ава рыi, — цi не з'яў ля ец ца гэ та 
ад га лос кам га за вых атак, якiя 
пры мя ня лi тут абод ва ва ра гу ю-
чыя ба кi?..

Пад час Пер шай су свет най 
вай ны ўпер шы ню з'я вi ла ся 
i авiя цыя. Ад нак са ма лё ты 

та ды на зы ва лi апа ра та мi, бо яны 
ўяў ля лi са бой кар кас з ме ха нiз-
мам, па кры ты фа не рай. Ся рэд-
няя пра цяг ласць жыц ця лёт чы каў 
бы ла ўся го 3 тыд нi.

1-ы кар пус ны авiя цый ны 
атрад дыс ла цы ра ваў ся ў Вi лей-
цы ў ве рас нi 1916 го да. Фран цуз 
Аль фонс Пу а рэ, ад зна чыў Цi то-
вiч, ля таў як раз над За брод дзем. 
А мяс цо вы вы пуск нiк ду хоў най 
се мi на рыi Аве нiр Кас цень чык 
ака заў ся ад ным з ня мно гiх шчас-
лiў чы каў. У вай ну ён быў лёт чы-
кам-асам, а пас ля яе за вяр шэн ня 
яшчэ шмат га доў пра ца ваў па-
на ма ром.

Ка лi ж ка заць пра агуль ныя 
звест кi, то кож ны сё мы бе ла рус 
за гi нуў у га ды Пер шай су свет най 
вай ны. Уся го ў кра i не та ды бы ло 
7,5 мiль ё на ча ла век. Пры зыў у 
вой ска скла даў амаль 900 ты сяч. 
Ра зам вай скоў цаў i мiр ных жы-
ха роў за гi ну ла ка ля 1 мiль ё на. 
Цi то вiч да даў:

— Не ка то рыя ка жуць: «Гэ та 

рус кая вай на, мы не ма ем нi я-
ка га да чы нен ня». Але ча му не 
ма ем, ка лi, па-пер шае, столь кi 
на шых за гi ну ла, па-дру гое, та ды 
гэ та бы ла iм пе рыя, у якую ўва хо-
дзi лi бе ла рус кiя зем лi. Та му, ка лi 
га во рыц ца «ра сiй ская iм пе ра тар-
ская ар мiя», — гэ та не зна чыць, 
што ў ёй бы лi толь кi рус кiя. Гэ та 
бы ло шмат на цы я наль нае вой-
ска, у якiм ва я ва лi i бе ла ру сы, i 

ўкра iн цы, i та та ры, i ка за хi...
Ра ней шая ўла да лi чы ла: 

«Цар скi сал дат — не наш сал-
дат», — та му мно гае за бы ла ся i 
не за ха ва ла ся. Ад нак тая вай на 
ме ла жу дас ныя маш та бы. Цi то вiч 
рас каз вае:

— Спа чат ку на зы ва ла ся лiч ба 
ў 33 кра i ны, якiя ва я ва лi ў Пер-
шую су свет ную вай ну. Пас ля 
ка за лi 35, а за раз ужо 37 кра iн, 
што бра лi ўдзел. Тая вай на на-
зы ва ла ся Вя лi кая Еў ра пей ская. 
На зы ва лi яе i Iм пе ры я лiс тыч най, 
та му што Ра сiй ская, Асман ская, 
Аў стра-Вен гер ская — усе гэ тыя 
iм пе рыi ўдзель нi ча лi i пас ля раз-
ва лi лi ся. Зва лi яе i Дру гая Ай-
чын ная — дру гая пас ля вай ны 
з На па ле о нам... Рас пад рус ка га 
вой ска ў гэ тай вай не рас па ча ла 
Лю таў ская рэ ва лю цыя. Урад Ке-
ран ска га вы даў за гад пад №1, якi 
да зва ляў сал да ту не пад па рад-

коў вац ца афi цэ ру. Якое вой ска 
мо жа быць без суб ар ды на цыi?.. 
Усё пай шло ў раз вал. Да гэ туль 
нем цы не тое што не маг лi на 
Маск ву вый сцi — iм не ўда ва ла-
ся нi Мiнск, нi Ма ла дзеч на ўзяць. 
А як толь кi Брэст-Лi тоў скае мiр-
нае па гад нен не пад пi са лi, Мiнск 
за ня лi, дзве трэ цiя ад агуль най 
тэ ры то рыi Бе ла ру сi так са ма, у 
Пскоў пры еха ла ро та ве ла сi пе-
дыс таў i без адзi на га стрэ лу за-
ха пi ла. А лю дзям па абя ца лi, што 
зям лю ад да дуць дзе цям у спад-
чы ну. Ад нак дзе тая зям ля?..

Што ж ад бы ва ец ца, ка-
лi змаў ка юць свед кi 
па дзей, ка лi на шчад кi 

па губ ля лi за пi сы i па зна кi мi нуў-
шчы ны? Та ды вы шэй шая сi ла 
на гад вае пра тое, што за бы ваць 
нель га. Яшчэ адзiн вi ляй ча нiн — 
Юрый Кля вя да —з'яў ляў ся па цы-
ен там не ўра ла гiч на га ад дзя лен-
ня Вi лей скай баль нi цы. Ад ной-
чы Цi то вi чу па тэ ле фа на ваў яго 
ле ча чы ўрач i рас ка заў: «Ёсць у 
мя не адзiн па цы ент. Ля жыць на 
ле вым ба ку i ўсё ма люе — зда ец-
ца, па Пер шай су свет най». Ака-
за ла ся, гэ та са праў ды ма люн кi 
сал дат роз ных кра iн, што зма га-
лi ся ў той час, — i ўсе ў на цы я-
наль най, гiс та рыч на дак лад най 
вай ско вай фор ме: асма нец, ту-
рак, шат лан дзец, фран цуз, рус кi 
i мно гiя iн шыя.

Ро зу мам рас тлу ма чыць гэ та 
не маг чы ма — усё ад бы ва ец ца 
на пэў ным ген ным уз роў нi. У на-
ву цы та кая з'я ва мае наз ву «ан-
ты но мiя». А Ба рыс Цi то вiч тлу ма-
чыць гэ та так:

— Час та Гас подзь праз не ка га 
пе рад ае пэў ныя дум кi, ад крыц цi. 
Я гэ та ўспры маю так: за бы лi ся 
мы на ўсё. А праз гэ та га хво ра га 
ча ла ве ка нам ро бiц ца на па мiн. 
Я дзе цям час та па каз ваю гэ тыя 
ма люн кi i ка жу: «Дзет кi, час та ў 
нас i руч кi, i нож кi, i га ла ва ёсць, 
i па па, i ма ма, i хар чы, i хат ка, i 
ма шы на. А ля но та так за цiс кае, 
што i ва рух нуц ца не хо чам...» 
А на конт да ру звыш, я вам ска-
жу, што ня ма не та ле на вi та га ча-
ла ве ка. I за да ча жыц ця на зям лi 
— знай сцi зер не свай го та лен-
ту. Яно ёсць. Што мо-
жа пе ра шка джаць? 
Пер шае — гэ та ля но-
та. Дру гое — тыя, хто 
зна хо дзяц ца по бач. 
Ка лi ва кол так са ма 
ля нi выя ўсе, а баць ка 
на ста ка не ся дзiць, то 
i дзi ця ўжо не мо жа ся-
бе пра явiць. Па трэ бен 
хоць ней кi штур шок... 
Я ву чыў ся на мас та ка 
i ска жу вам, што, каб 
на ма ля ваць, на прык-
лад, ка за ча га афi цэ ра, 
трэ ба па гля дзець, якiя 
ра мя нi, дзе ком пас, дзе 
ка бу ра, коль кi гу зi каў, 
якой фор мы, якi ман-
жэт у яго. Гэ та да во лi 
вя лi кая пра ца. А на 
ма люн ках, якiя зра бiў 
Юрый Кля вя да, усё ад-
па вя дае рэ ча iс нас цi.

Ба рыс Цi то вiч са-
браў гэ тыя ма люн кi, 
што ўжо па спе лi ра зы сцi ся па 
баль нi цы, зра бiў дак лад ныя ко-
пii (адзiн у адзiн) i раз мяс цiў на 
зва нi цы, што так са ма па бу да ва-
на ў За брод дзi. Мяр ку ец ца зра-
бiць кам плект паш то вак з гэ ты мi 
вы ява мi, а гра шы ма, якiя бу дуць 
вы ру ча ны ад про да жу, да па маг-
чы хво ра му.

Ёсць i яшчэ ад на за ду ма, 
як уве ка ве чыць па мяць 
ге ро яў Пер шай су свет най 

вай ны, — на вi лей скiх га рад скiх 
мо гiл ках на ўва хо дзе па ста вiць 
бра му-кап лi цу. Мо гiль нiк уз нiк 
там ме на вi та ў Пер шую су свет-
ную вай ну: там бы лi па ха ва ны 
во i ны, якiя ўдзель нi ча лi ў ба ях 
во сен ню 1915 го да, — уся го 
300 ма гiл. Ад нак сён ня нi чо га 
на ват не на гад вае пра гэ та. Бо 
спа чат ку по бач з'я вi ла ся гра ма-
дзян скае па ха ван не. А з ця гам 
ча су на вай ско вых ма гi лах ста лi 
звер ху ха ваць са вец кiх гра ма-
дзян. Атры ма ла ся, што ва ен ныя 
па ха ван нi зруй на ва лi ся.

Ка лi за хо дзiш на мо гiл кi, зле-
ва ба чыш пом нiк за гi ну лым у Вя-
лi кую Ай чын ную вай ну. Тое, што 
звер ху ля жаць дзе цi, а знi зу баць-
кi па ха ва ны, — гэ та нар маль на, 
па-хрыс цi ян ску, мяр куе Цi то вiч. 
Ад нак праб ле ма ў тым, што ня-
ма на ват ма ле неч кай мяс цiн кi, 

каб крыж па ста вiць на ўспа мiн 
Пер шай су свет най. Та му i з'я вi-
ла ся та кая пра па но ва — зра бiць 
бра му-кап лi цу. Яе дэ та лё вы пра-
ект ужо цал кам рас пра ца ва ны, 
пры чым доб ра ах вот на. Вi лей скi 
вы кан кам да во лi ак тыў на збi рае 
гро шы на яе бу даў нiц тва. Ад нак, 
каб за вяр шыць спра ву, трэ ба, 
каб i бу даў нi кi пра нiк лi ся на шай 
iдэ яй, ду мае мас так. Та му ста-
iць за да ча знай сцi лю дзей, якiя 
зра зу ме юць спра ву i бу да ваць 
ста нуць так са ма бяс плат на.

Да рэ чы, з 300 па ха ван няў ча-
соў Пер шай су свет най, якiя ёсць 

на гэ тых мо гiл ках, вы зна ча ны 
проз вi шчы 250 — i гэ та да во лi 
шмат.

Але ў са мiм За брод дзi так-
са ма ёсць праб ле мы. Ба-
рыс Цi то вiч рас ка заў, што 

на мес цы му зей на га комп лек су 
не ка лi бы ло по ле аж да ра кi На-
ра чан кi, якое за вор ваў мяс цо вы 
кал гас. Зям лю са пса ва лi хi мi яй 
так, што, ка лi яны з жон кай за-
га ра дзi лi плот, га доў 6 нi чо га не 

рас ло. Але по тым пай шла пры-
род ная са ма рэ анi ма цыя: ста лi 
з'яў ляц ца квет кi — бе лыя, жоў-
тыя, фi я ле та ва-чыр во ныя. Ця пер 
i ву жы жы вуць тут. Яны ча сам 
вы паў за юць па штук 10 i грэ юц-
ца на сон цы... Са ма тэ ры то рыя 
лi чыц ца пры ро да ахоў най.

Аку рат по бач з му зей най тэ-
ры то ры яй по ле, да лей — лес. 
Зу сiм ня даў на кал гас нi кi цыс тэр-
на мi ва зi лi сю ды свi ны гной i вы-
лi ва лi блiз ле су. З «во да рам», якi 
стаў чут ны паў сюль, яшчэ мож на 
бы ло мi рыц ца. Ад нак з-за праз-
мер най коль кас цi ўгна ен няў лес 
па чаў сох нуць. Гэ та вы му сi ла Цi-
то вi ча па тэ ле фа на ваць стар шы нi 
кал га са i па пра сiць спы нiць пад-
воз жы жы. Той зга дзiў ся i абя цаў 
вы ра шыць праб ле му. Ад нак на 
на ступ ны дзень не адзiн, а ад-
ра зу 3 трак та ры цэ лы ты дзень 
ва зi лi гной.

I гэ та яшчэ не апа гей кан-
флiк ту: на не вя лi кiм по лi ка ля 
му зея стар шы ня хо ча зра бiць 

аг ра га ра док i пе ра кон вае мас-
та ка: «Аг ра га ра док упры го жыць 
усё За брод дзе». На што Ба рыс 
Цi то вiч ад ка заў: маў ляў, ён скон-
чыў Ака дэ мiю мас тац тваў i та му 
мяр куе, што ад на тып ны бе тон ны 
пра ект на ўрад цi бу дзе да рэ чы 
аку рат по бач з му зей ным комп-
лек сам.

Та кое не ра зу мен не каш тоў-
нас цi му зей на га пры ро да ахоў-
на га комп лек су ў За брод дзi, 

якi з'яў ля ец ца адзi ным у кра i не, 
зу сiм не ра дуе. Шка да, што Цi-
то вi чу да во дзiц ца тра цiць свае 
сi лы яшчэ i на вы ра шэн не гэ тай 
праб ле мы. Ад нак мас так дак лад-
на ўсве дам ляе, што i дзе ля ча го 
ро бiць:

— Не мы ха ро шыя, што мы 
гэ тым зай ма ем ся — уве ка веч ва-
ем па мяць пра за гi ну лых у га ды 
Пер шай су свет най вай ны. У нас 
ёсць шанц рэ абi лi та ваць ся бе пе-
рад на шы мi ро дзi ча мi. Не трэ ба 
ка заць, што мы ма ла дыя, што мы 
гэ та га не ра бi лi — не ла ма лi, не 
руй на ва лi. Раз мы маў чым сён-
ня, не ро бiм нi чо га, каб па пра вiць 
ста но вi шча, зна чыць, мы так са-
ма ўдзель нi кi гэ та га раз ва лу... 
Ма ла дыя лю дзi, што за гi ну лi та-
ды за ве ру, ца ра, Баць каў шчы-
ну i за зям лю сваю, — яны сваю 
ўзна га ро ду атры ма юць ужо не ў 
гэ тым све це: той, хто за блiж ня га 
за гi нуў, той ад Гос па да атры маў 
вя нец. А з на мi што?.. Атрым лi-
ва ец ца, што не для iх гэ та трэ ба. 

100  га доў прай шло, iм не трэ ба 
бы ло, i яшчэ 1000 прой дзе — так-
са ма не трэ ба бу дзе. Але ка лi мы 
гэ та га не зро бiм, то пас ля бу дзем 
на ра каць, што ў нас i дзе цi не 
тыя, што i тое, i гэ та не так... Ка лi 
мы з Рус ка сел ля i iн шых па ха-
ван няў жвiр ва зi лi на пад сып ку 
свi на комп лек саў, ма лоч на та вар-
ных фер маў i да рог, i гэ тыя кост кi 
ця пер ля жаць, i мы ез дзiм па iх 
на доб рых да ра гiх ма шы нах, дык 

што нас мо жа ча каць 
у бу ду чы нi?.. Раз мо ва 
iдзе пра тое, што ёсць 
шанц, каб гэ ты лёд у 
на шых сэр цах хоць 
трош кi рас та пiць.

Для ўве ка веч ван-
ня гэ тай вай ны 
не аб ход на не 

шмат. У бу даў нiц тве 
гi ганц кiх му зе яў цi 
пом нi каў па трэ бы ня-
ма. Спра ва ў тым, што 
ў Ра сii, на прык лад, 
фрон ту не бы ло. Бо 
фронт iшоў ме на вi та 
па на шай тэ ры то рыi, 
а так са ма ў Пры бал-
ты цы, ва Укра i не, За-
ход няй Еў ро пе. Та му 
трэ ба прос та му зе е фi-
ка ваць рэшт кi Пер шай 
су свет най вай ны, якiя 
ў нас за ха ва лi ся, i гэ та 

бу дзе больш тан на. Важ на i тое, 
што гэ тыя рэшт кi да во лi знач ныя. 
Ёсць фар ты фi ка цый ныя збу да-
ван нi, до ты, блiн да жы, ако пы, па-
ха ван нi — усё гэ та сён ня рэ аль на 
ўба чыць.

Вар та вес цi раз мо ву i пра ме-
ма ры яль ны, гiс та рыч ны ту рызм. 
Ча ла век мо жа ру хац ца па лi нii 
фрон ту, а экс па зi цый ныя цэнт-
ры, та кiя, як у За брод дзi, мо гуць 
раз мя шчац ца пры вы кан ка ме цi 
мяс цо вым клу бе.

На ша па мяць пра Пер шую су-
свет ную вай ну дзя ку ю чы му зе е-
фi ка цыi лi нii фрон ту яшчэ мо жа 
быць рэ аль най, не пад роб ле най 
ды на ват вель мi змяс тоў най. I, 
кi ру ю чы ся на ад па чы нак да во зе-
ра На рач, мы бу дзем раз ва жаць 
не толь кi пра тое, цi мож на там 
ку пац ца, але i пра тое, што сiм ва-
лi зу юць са бой чыр во ныя яга ды 
су нiц i брус нiц аба пал да ро гi ў 
ле се...

Нi на ШЧАР БА ЧЭ ВIЧ.
Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Вя лi кая Еў ра пей ская

Фронт iшоў ме на вi та па на шай 
тэ ры то рыi, та му трэ ба прос та 
му зе е фi ка ваць рэшт кi 
Пер шай су свет най вай ны.

Баі за Ві лей ку
У ве рас ні 1915 го да іш лі жорст кія баі за Ві лей ку. Вай ско-

вую гру пу ўзна чаль ваў ге не рал-лей тэ нант Ні ка ла еў. 1915-ы 
лі чыў ся го дам агуль на га ад ступ лен ня рус ка га вой ска. Ад-
нак гэ та не бы лі ўцё кі: ра сій ская ар мія да бі ла ся та го, што 
ад сту пі ла ў тым на прам ку, у якім бы ло за ду ма на, за ха ва ла 
або зы. Ме на ві та на ві лей скай зям лі іш лі апош нія баі ма неў-
ра най вай ны і па ча ла ся вай на па зі цый ная, або акоп ная. 
Су праць лег лыя ба кі вы ка па лі ако пы, пра цяг ну лі ка лю чы 
дрот — у та кім вы гля дзе лі нія фрон ту пра ста я ла амаль 
3 га ды. Адо лець яе ўжо не змаг лі. Ім пе ра тар Мі ка лай ІІ пас ля 
гэ тых па дзей да слаў асоб ную тэ ле гра му, у якой дзя ка ваў 
усім вой скам, якія зма га лі ся ў ба ях во сен ню 1915 го да.

Но выя ві ды зброі
Ку ля мё ты, аг ня мё ты — ар ты ле рыю «на вяс но га» агню 

ста лі вы ка рыс тоў ваць ме на ві та ў га ды Пер шай су свет най 
вай ны. Да гэ туль сал да ты маг лі ха вац ца ў ако пах, і па ля-
вая ар ты ле рыя, якая б'е га ры зан таль на, на нес ці вя лі кай 
шко ды не маг ла. А ад ар ты ле рыі на вяс но га агню ако пы 
ўжо не аба ра ня лі.

Упер шы ню з'я ві лі ся тан кі. Іх кан струк цыю не ка то рыя 
спе цы я ліс ты звяз ва юць з не аб ход нас цю раз бу раць ага ро-
джы з ка лю ча га дро ту, якія бы лі ка ля ако паў. Ёсць здым кі 
Віш не ва, На ра чы, дзе ідуць 3 па ла сы дро ту: кож ная — гэ та 
10 лі ній. Пе ха цін цу пе ра адо лець та кіх 30 лі ній бы ло вель мі 
цяж ка. Каб пра біц ца, трэ ба бы ло вы пус ціць ка ля 1000 сна-
ра даў. Са з'яў лен нем тан каў та кі від аба ро ны ўжо сла ба 
дзей ні чаў.

Малюнкі Юрыя Клявяда ў экспазіцыі на званіцы капліцы ў Заброддзі.

Барыс Цітовіч дэманструе галаўныя ўборы нямецкіх і рускіх салдат.

Могілкі на месцы Рускасельскай царквы.

Экспазіцыя і газавы балон. Камень каля падмурку капліцы.Камень каля падмурку капліцы.

Фотаздымак часоў Першай сусветнай.


