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Ка лi вя до мы жур на лiст i 
фа то граф Ула дзi мiр Баг да-
наў ка лiсь цi па чаў зды маць 
бе ла рус кiя края вi ды, кан-
крэт ная тэ мы не вы бi раў. 
Ванд ру ю чы па кра i не, фа-
та гра фа ваў за мкi, кас цё лы, 
цэрк вы, ся дзi бы... I ад ной чы 
за ўва жыў, што ся род шмат-
лi кiх фо та здым каў — ня ма ла 
аб' ек таў Пер шай су свет най 
вай ны. Та ды гэ тая гла баль-
ная, су свет на га зна чэн ня тэ-
ма ма ла кiм бы ла да сле да-
ва на. «За ма лёў ваць» гэ тую 
бе лую пля му ўзяў ся ён.

Уба чыць «вай ну»...
з кос ма су

2004 год. У На цы я наль ным 
гiс та рыч ным му зеi — вы ста ва 
Ула дзi мi ра Баг да на ва. На фо та-
здым ках — ка ля 50 аб' ек таў Пер-
шай су свет най вай ны. Ня ма ла 
за паў го да пра цы! За 10 га доў 
фа то граф ад шу каў i да сле да ваў 
ужо ка ля ты ся чы аб' ек таў. По шу-
кi не спы ня юц ца i сён ня...

— Бе ла русь — тая тэ ры то рыя, 
праз якую, асаб лi ва ў XX ста год-
дзi, ад на за ад ной прай шлi вой-
ны, па кi нуў шы пас ля ся бе знач-
ны след, — рас каз вае Ула дзi мiр 
Баг да наў. — Мы на ват уя вiць не 
мо жам, што ва ло да ем вель мi цi-
ка вай i ары гi наль най спад чы най. 
Ка лi ка жам аб тым, што за ста-
ло ся пас ля Пер шай су свет най 
вай ны, ад ра зу ж згад ва юц ца 
фар ты фi ка цый ныя збу да ван нi. 
Iх да стат ко ва шмат, яны пры к -
мет ныя, не ка то рыя ня дрэн на за-
ха ва лi ся.

Лi нiя фрон ту бы ла на Бе ла ру-
сi амаль 3 га ды. Толь кi ня мец кiх 
бе тон ных укрыц цяў — не каль кi 
ты сяч. Рус кiя вай скоў цы з бе то-
ну амаль нi чо га не бу да ва лi: на 
доў га ча со вую аба ро ну на сва-
ёй тэ ры то рыi яны не раз лiч ва лi. 
Та му ўма ца ва ных лi нiй на ша га 
бо ку амаль не за ха ва ла ся. Праў-
да, ка лi па шан цуе, ванд ру ю чы па 

бе ла рус кiх ля сах, мож-
на на тра пiць хi ба што 
на бы лыя ако пы рус кiх 
войск.

Гра да шы ры нёй у 
ча ты ры кi ла мет ры раз-
дзя ляе азё ры На рач i 
Мя дзел. Ме на вi та толь-
кi на гэ тым пе ра шый ку 
пад час не каль кiх па ез-
дак Ула дзi мiр Баг да наў 
знай шоў амаль 120 ня-
мец кiх бе тон ных збу да-
ван няў са ма га роз на га 
пры зна чэн ня. Ад ны з 
iх за ха ва лi ся больш, 
iн шыя — менш. Яны 
ёсць на ват на аст раў ках, што 
«вы гляд ва юць» з азёр. Тут жа 
ўда ло ся ад шу каць i дзя сят кi кi ла-
мет раў ако паў (як ня мец кiх, так i 
рус кiх), ямы ад шмат лi кiх блiн да-
жоў i зям ля нак.

— Дзя ку ю чы та ко му рэ лье фу 
мяс цо вас цi на ступ ствы Пер шай 
су свет най вай ны вi даць на ват 
з кос ма су! — сцвяр джае фа то-
граф.

Ар хi тэк тур ныя 
«ах вя ры» 

Вялікай вайны
Усе па мя та юць цу доў ны вы-

гляд Крэў ска га зам ка. Мно гiя 
зна ё мы з яго гiс то ры яй. I ма ла 
хто ве дае, што ён так са ма лi чыц-
ца пом нi кам Пер шай су свет най 
вай ны: ад рус кай ар ты ле рыi за-
мак па цяр пеў знач на больш, чым 
ад на бе гаў ман го ла-та тар i ва ро-
жых кня зёў.

У са ка вi ку 1918 го да ў Брэсц-
кай крэ пас цi быў пад пi са ны Брэсц-
кi мiр, якi па клаў ка нец вай не на 
Ус ход нiм фрон це. Та му i гэ ты сла-
ву ты аб' ект ар хi тэк тур най спад-
чы ны звя за ны з эпо хай Вя лi кай 
вай ны. Як i Ня свiж скi па лац, што 
як раз зна хо дзiў ся не па да лё ку 
ад фрон ту. Ра дзi вi лы ар га нi за-
ва лi там рус кi шпi таль. Гiс то ры кi 
сцвяр джа юць, што дзя ку ю чы гэ-
тай ака лiч нас цi i ўда ло ся за ха ваць 
шэ дэўр бе ла рус ка га дой лiд ства.

А ў Ма гi лё ве за ха ва лi ся да-
мы, дзе раз мя шча ла ся цар ская 
Стаў ка. У ад ным з iх бы ваў 
апош нi рус кi iм пе ра тар Мi ка лай. 
Дзейнічае i вак зал, ка ля яко га 
рэ ва лю цы я не ра мi быў за бi ты ге-

не рал Ду хо нiн, апош нi га лоў на-
ка ман ду ю чы рус кай ар мi яй.

I та кiх пры кла даў шмат. Ру-
i ны не ка то рых хра маў i сён ня 
на гад ва юць пра на ступ ствы 
Пер шай су свет най вай ны. Яны 
не та кiя вя до мыя, але не менш 
унi каль ныя. Цу доў ны Су ткаў скi 
ма нас тыр ста яў бы за раз у На-
вас пас ку, што на Смар гон шчы-
не, цэрк вы — пад Ка рэ лi ча мi i ў 
Iваш ка вi чах, што ў Зэль вен скiм 
ра ё не.

За тое ў Ашмян скiм ра ё не ў 
iдэа льным ста не за ха ва ла ся гаў-
птвах та. Гэ та, вя до ма, не аб' ект 
ар хi тэк ту ры, але пом нi кам мi ну-
ла га ста год дзя яе ўсё-та кi мож-
на лi чыць. «Дзей нi чае» бы лая 
гаў птвах та i за раз — мяс цо вы 
жы хар пры ста са ваў па мяш кан не 
для за хоў ван ня буль бы. Дзiў ны 
бе ла рус кi на род!

Там, дзе сняц ца 
веч ныя сны

Асоб ная тэ ма, на якую вый-
шаў Ула дзi мiр Баг да наў, — мо-
гiл кi, брац кiя ма гi лы, мес цы па ха-
ван няў ча соў Пер шай су свет най 
вай ны.

— Трэ ба ўяў ляць са бе, што 
вай ско выя мо гiл кi та го ча су вель-
мi ад роз нi ва юц ца ад па ха ван няў 

Дру гой су свет най, — пе ра ка на ны 
мой су раз моў ца. — Гэ та звя за-
на з тым, што ра ней бы ло iн шае 
стаў лен не да су праць лег ла га бо-
ку: во раг во ра гам, але ка лi ён за-
гi нуў, яго трэ ба па ха ваць па-ча-
ла ве чы. Та му пе ра важ ная част ка 
мо гi лак ча соў Пер шай су свет най 
вай ны бы лi зме ша ны мi.

Сён ня ў Бе ла ру сi толь кi ары гi-
наль ных пом нi каў на вай ско вых 
мо гiл ках тых га доў за ха ва ла-
ся больш за 60. Амаль усе яны 
па бу да ва ны нем ца мi. Спра ва ў 
тым, што пра цiў нi кi ра бi лi пом нi кi 
з ка ме ню, а кры жы — з бе то ну. 
Рус кi бок, на жаль, ад клад ваў гэ-
тую спра ву на по тым: лi чы лi, што 
яны на сва ёй зям лi, яшчэ ўсё па-
спе юць. Зра зу ме ла, тыя драў ля-
ныя кры жы, якi мi яны аба зна ча-

лi мес цы па ха ван няў, стра ча ны. 
Як i ма гi лы на шых су ай чын нi каў. 
I хут чэй за ўсё, на заў сё ды.

Праў да, не ка то рыя з iх фа то-
гра фу ўсё ж та кi ўда ец ца зна хо-
дзiць. Ад ны «ад ра сы» ве дае сам, 
дру гiя пад каз вае лi та ра ту ра, трэ-
цiя — лю дзi. У по шу ку асаб лi ва 
ка рыс ныя кар ты 1920—1930-х 
га доў, якiя сён ня iс ну юць у шы-
ро кiм до сту пе. Пры чым не толь кi 
рус кiя, але i ня мец кiя. Кры нi ца iн-
фар ма цыi — i пал ка выя кнi гi, якiя 
пас ля вай ны вы пус ка лi нем цы. 
Асаб лi ва каш тоў ныя iх фо та аль-
бо мы: на кож ным фо та здым ку 
— под пiс, дзе па зна ча ны лю дзi, 
на се ле ны пункт i год. Да рэ чы, 
толь кi па ня мец кiх фо та здым-
ках мож на вы ву чаць гiс то рыю 
Пер шай су свет най вай ны: нем-
цы ра бi лi іх усю ды, дзе бы лi. Ча го 
не ска жаш пра рус кiх...

Апош няя ванд роў ка 
i но выя ад крыц цi
У гэ тым да сле да ван нi Ула дзi-

мi ру Баг да на ву да па мог фо та-
зды мак ва ен на га ўра ча рус кай 
ар мii Аляк санд ра Зус ма но вi ча, якi 
знай шоў у iн тэр нэ це. Пад iм под-
пiс: «Брац кая ма гi ла за гi нуў шых 
ад за душ лi вых га заў, пу шча ных 
пра цiў нi кам су праць ст. За лес се. 
1916 г.» На здым ку — крыж на 

вя лi кай све жай ма гi ле, 
якая зна хо дзiц ца по бач з 
драў ля най царк вой.

— Тэ ле фа ную мяс-
цо вым края знаў цам, з 
якi мi я ўжо не ад ной чы 
пра ца ваў, — ус па мi нае 
Ула дзi мiр Ана толь е вiч. 
— Яны па цвяр джа юць, 
што бы ла та кая царк ва, 
але яна даў но зга рэ ла. 
У 1967 го дзе, на Вя лiк-
дзень, стар шы ня кал га са 
ра зам са сва i мi пад на ча-
ле ны мi аб лi лi яе га ру чым 
i пад па лi лi. Рас каз ва лi, 
што на ват сця жын ка, па 
якой яны ця га лi бен зiн, 
па ла ла аг нём!

Вы зна чыць мес ца 
брац кай ма гi лы ста на вi-

ла ся ўсё скла да ней. Зра зу ме ла, 
што амаль за 100 га доў на мо-
гiл ках, дзе на ват царк ва знiк ла, 
шмат што змя нi ла ся i вы гля дае 
ўсё па-iн ша му. Ня гле дзя чы на 
гэ та, Ула дзi мiр Баг да наў на кi ра-
ваў ся на Смар гон шчы ну.

На гэ тых мо гiл ках ён ака заў ся 
ўпер шы ню. Пры пар ка ваў шы аў-
та ма бiль пры ўва хо дзе, да стаў 
раз дру коў ку са здым кам Зус ма-
но вi ча i пай шоў з ёй апыт ваць 
лю дзей, якiя пра ца ва лi не па да-
лёк. Па гу та рыў. Толь кi нi хто з 
iх пра царк ву нi ко лi не чуў. Тым 
больш, не мог па ка заць мес ца, 
дзе яна ста я ла.

Да вя ло ся тэ ле фа на ваць зна-
ё ма му, якi ве дае гэ тыя мяс цi ны. 
Праў да, асаб лi вай да па мо гi не 
атры маў: па тэ ле фо не са ры ен та-

вац ца на мо гiл ках ня прос та. Фа-
то гра фу ўда ло ся зра зу мець толь кi 
тое, што царк ва ста я ла дзесь цi ў 
цэнт ры. Яшчэ ён да ве даў ся, што 
тут зна хо дзiц ца ма гi ла мед сяст ры 
са нi тар на га цяг нi ка, якая за гi ну ла 
ў 1917 го дзе. На пом нi ку па вiн ны 
бы лi быць ад люст ра ва ны чэ рап 
i кос цi.

Па блу каў шы на мо гiл ках дзесь-
цi з паў га дзi ны, да след чык не мог 
нi за што за ча пiц ца. Ужо сы хо дзя-
чы, на пат каў па жы ло га муж чы ну. 
Для чыс та га сум лен ня Ула дзi мiр 
Баг да наў па ка заў яму фо та зды-
мак. I трэ ба ж, якi пос пех! Мяс цо вы 
жы хар не толь кi ве даў пра царк ву, 
а на ват ба чыў яе, ка лi быў ма лым. 

Аляк сандр Броў ка па ка заў, дзе i як 
ста я ла царк ва. Вы свет лi ла ся, што 
храм ста яў бо кам да алеi i раз мя-
шчаў ся не да лё ка ад кап лiч кi, якая 
за ха ва ла ся. Да вя ло ся ўба чыць 
фраг мен ты фун да мен та — ка мя-
нi, якiя ўтва ра лi ву гал. «Пры мне 
яна ўжо не пра ца ва ла, але ста я ла 
тут, ста рая, з амаль чор на га дрэ-
ва», — ус па мi наў мяс цо вы жы хар. 
Рас ка заў i пра тое, як яна бы ла знi-
шча на са вец кай ула дай.

— За тым ужо ня цяж ка бы ло 
ад шу каць ме та лiч ную ага ро джу 
з ма лень кiм абел iс кам, якая 
ста я ла ка ля са ма га хра ма, — 
расказвае Ула дзi мiр Баг да наў. 
— Знай шлi ся i ка мя нi-пом нi кi, 
ад люст ра ва ныя на фо та здым-
ку. Пас ля та го, як вы зна чы лi ся 
кроп кi ка ар ды нат, усё ас тат няе 
ака за ла ся зу сiм прос тым. Вар та 
бы ло ады сцi на пры клад нае мес-
ца, ад куль амаль 100 га доў та му 
мог зды маць Зус ма но вiч, i ад ра-
зу мож на бы ло ўба чыць iн шыя 
аб' ек ты. На ват над пi сы на ка мя-
нях сыш лi ся. Та ды я зра зу меў, 
дзе зна хо дзi ла ся брац кая ма гi ла. 
Гэ тае мес ца за раз пус туе, больш 
поз нiх па ха ван няў там ня ма.

Мяс цо вы жы хар па ка заў i тую 
ма гi лу мед сяст ры, пра якую рас-
каз ваў зна ё мы. На над ма гiл лi са-
праў ды вы лу ча лi ся чэ рап i кос цi, 
што не вель мi ад па вя да ла над пi-
су на пом нi ку: «Здесь покоится 
прах сест ры милосердия Ольги 
Викентьевны Митюкевич, без вре-
мен но скон чав шей ся на 22-м го ду 
жизни в мар те 1917 го да.»

У перс пек ты ве Ула дзi мiр 
Баг да наў пла нуе ўста ля ваць на 
мес цы брац кай ма гi лы па мят ны 
знак цi ха ця б звы чай ны крыж, 
якi на гад ваў бы мяс цо вым жы ха-
рам пра подз вiг сал дат, ся род якiх 
маг лi быць iх зем ля кi. А сён ня ён 
па куль што ўно сiць iн фар ма цыю 
аб гэ тым аб' ек це ў свой элект рон-
ны ка та лог, у якiм ужо змя шча ец-
ца ка ля 300 мес цаў па ха ван няў 
ча соў Пер шай су свет най вай ны.

Вар вар ства 
без апраў дан ня

— Пэў ны па мят ны знак на 
мес цы мо гi лак цi там, дзе ра ней 
бы лi брац кiя ма гi лы, не аб ход ны, 
— да дае Ула дзi мiр Ана толь е вiч. 
— Асаб лi ва на тых, якiя за раз за-
кi ну ты цi зна хо дзяц ца ў ля сах цi 
iн шых цяж ка да ступ ных мес цах. 
У тым лi ку для та го, каб збе раг-
чы аб' ек ты мi ну лай вай ны ад 
на па ду «чор ных ка паль нi каў». 
Па гро зы мож на ча каць i ад мяс-
цо вых жы ха роў. На жаль, ХХ ста-
год дзе змя нi ла ад но сi ны лю дзей 
не толь кi да куль тур ных каш тоў-
нас цяў, але i да ўся го ас тат ня га. 
Маг чы ма, та кi знак як раз i ство-
рыць свое асаб лi вую ахоў ную зо-
ну. Ка лi аб' ект нi ко му не па трэб-
ны, ён най больш пры ваб лi вае да 
ся бе ўва гу гэтых лю дзей. У та кiм 
вы пад ку кож ны, хто тра пiць на 

та кое мес ца, бу дзе ве даць, што 
яно ахоў ва ец ца дзяр жа вай.

Пад час са вец ка га пе ры я ду i так 
бы ло ня ма ла стра ча на: аб' ек ты 
фар ты фi ка цыi i мес цы па ха ван няў 
уз ры ва лi пас ля вай ны, знi шча лi 
мэ та на кi ра ва на. У не ка то рых вёс-
ках, якiя раз мя шча лi ся ўздоўж лi нii 
фрон ту, фун да мен ты кал гас ных 
бу дын каў i на ват хат скла да юць 
не толь кi бе тон ныя фраг мен ты ня-
мец кiх блiн да жоў, а ча сам i пом нi кi 
з ва ен ных мо гi лак.

Да след чык Пер шай су свет най 
вай ны зга даў ад ну Ра даў нi цу. Та-
ды ён ехаў на Ва ло жын шчы ну — 
на амаль нi ко му не вя до мыя мо-
гiл кi ў ле се, каб па ста вiць свеч-
ку па за гi нулых пад час ад на го з 
ба ёў. Ка лi пры ехаў, не па ве рыў 
ва чам: мо гiл кi бы лi рас ка па ны лi-
та раль на два днi та му. У вы нi ку 
ра баў нi ка мi ака за лi ся мяс цо выя 
хлоп цы, якiх хут ка знай шлi.

Ус па мi нае Ула дзi мiр Баг да наў 
i тое, як коль кi ра зоў края знаў цы 
рас каз ва лi яму пра вя лi кiя ня мец-
кiя мо гiл кi ў вёс цы Круп лi, што ў 
Iў еў скiм ра ё не на Гро дзен шчы не. 
На ват па каз ва лi, дзе яны раз мя-
шча лі ся. Толь кi нi вод на га сле ду 
ад бы лых мо гi лак ад шу каць так 
i не ўда ло ся. Праз не ка то ры час 
да след чык вы пад ко ва на тра пiў на 
пад бор ку фо та здым каў, на якiх бы-
ла па зна ча на гэ тая вёс ка i га ды.

— Ячэ раз еду ў тыя Круп лi, 
зна хо джу мяс цо ва га дзе да, якi 
мне i рас ка заў, як бы лi знi шча-
ны ня мец кiя мо гiл кi. Ад ной чы, 
пас ля вай ны, ад зна ча ю чы свя та 
Пера мо гi, пры еха лi сю ды бы лыя 
чыр во на ар мей цы. З да па мо гай 
ко ней вы рва лi ду бо выя кры жы, 
за тым iх спа лi лi... Так i ад зна чы-
лi свя та. Нi чым, як вар вар ствам, 
гэ та больш i не на за веш.

За ха ва лi ся ў Бе ла ру сi i вель-
мi шы коў ныя пом нi кi на ня мец-
кiх мо гiл ках. Толь кi i тыя ўжо 
са пса ва лi... У скульп ту ры ар ла, 
што ста iць на мо гiл ках у вёс цы 
Пронь кi ў Мя дзель скiм ра ё не, ад-
бi та га ла ва, пра стрэ ле ны кры лы. 
У пом нi ку ў Ка ра ба нах, што на 
Брэст чы не, за мест ка мен на га ча-
ла ве ка за ста лi ся толь кi яго но гi. I 
та кiх пры кла даў вель мi шмат.

— Не па-ча ла ве чы гэ та, вы мя-
раць стаў лен не да мо гi лак цi пом-
нi каў толь кi па на цы я наль най пры-
на леж нас цi, — лi чыць фа то граф. 
— Нель га за бы ваць, што ў Бе ла-
ру сi ня ма ла доб ра ўпа рад ка ва ных 
нем ца мi мо гi лак, на якiх па ха ва ны 
i рус кiя сал да ты. На прык лад, на 
пом нi ку ў вёс цы Не вель на Пiн-
шчы не на дзвюх мо вах на пi са на: 
«Друзья и враги смертью объеди-
нены». Ёсць на ват i та кiя мо гiл кi, 
на якiх ня ма нi ад на го нем ца, але 
ўсе сла вян скiя проз вi шчы на пi са-
ны на iх па-ня мец ку. Як прык лад 
— мо гiл кi пад Сно вам, што пад 
Ня свi жам, дзе зна хо дзiў ся рус кi 
ла за рэт. Драў ля ныя кры жы там 
па мя ня лi на бе тон ныя ў 1930-я 
га ды, ка лi гэ та бы ла тэ ры то рыя 
За ход няй Бе ла ру сi, i зроб ле на ўсё 
бы ло на ня мец кiя гро шы.

Сён ня стаў лен не да аб' ек таў 
гiс та рыч на га мi ну ла га амаль не 
змя нi ла ся. Бе тон ныя блiн да жы, 
до ты, ако пы, па якiх мож на бы ло 
б вы ву чаць гiс то рыю фар ты фi-
ка цыi, час та пе ра ўтва ра юц ца ў 
звал кi для смец ця. На па лях, дзе 
яны пе ра шка джа юць сель ска гас-
па дар чай дзей нас цi, ад iх iмк нуц-
ца па зба вiц ца. Дзiў на, што яшчэ 
неш та за ха ва ла ся. Толь кi з та кiм 
стаў лен нем да гiс та рыч на га мi ну-
ла га i гэ та мо жам стра цiць.

...Вя до мы жур на лiст i фа то-
граф не ста вiць пе рад са бой гла-
баль ных мэт. Як ён сам лi чыць, 
яго за да ча — толь кi знай сцi аб'-
ек ты Вя лi кай вай ны. Сам пра цэс 
по шу ку цi ка вiць Ула дзi мi ра Баг да-
на ва. Не вы пад ко ва ўвесь воль ны 
час ён пры свя чае ванд роў кам па 
Бе ла ру сi. А коль кi яшчэ пра цуе на-
пя рэ дад нi па да рож жа. I ўсё тры-
ма ец ца на ад ным эн ту зi яз ме, за 
якi, вя до ма, гро шай не пла цяць, 
ды i асаб лi вай па хва лы не да ча-
ка еш ся. Толь кi каб не бы ло та кiх 
апан та ных лю дзей, як Ула дзi мiр 
Баг да наў цi Ба рыс Цi то вiч, якi на 
Вi лей шчы не ад на вiў шмат лi кiя 
аб' ек ты та го ча су, на ўрад цi мы 
сён ня, акра мя гiс то рыi за школь ны 
курс, ве да лi б неш та пра Пер шую 
су свет ную вай ну. Больш за тое, 
маг лi б i не па ба чыць той спад-
чы ны, якая хут ка ад зна чыць свой 
ве ка вы юбi лей.

Ве ра нi ка КА НЮ ТА
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Вандроўкі па лініі фронту
Шляхамі Першай сусветнайШляхамі Першай сусветнай  ��

17 жніў ня 1928 го да ка ман да БССР у ме-
жах Усе са юз най Спар та кі я ды су стрэ ла ся 
са збор най Швей ца рыі.

Маск ва лі та раль на стра ка це ла: Усе са юз ная 
спар та кі я да бы ла ма лень кай Алім пі я дай, якая 
са бра ла больш за 7 ты сяч удзель ні каў! У са юз ную 
ста лі цу пры еха лі не толь кі з усіх кут коў кра і ны 
Са ве таў, бы лі яшчэ дэ ле га цыі спар тыў ных аб' яд-
нан няў Фін лян дыі, Анг ліі, Уруг вая, Швей ца рыі... 
На бак сёр скім рын гу вы дат на дзей ні чаў фін Юр'ё 
Па акі, швед Гу нар Бер лунд, які ў 1934-м ста не 
пе ра мож цам кан ты нен таль на га пер шын ства. А 
вось у кла січ най ба раць бе (ся рэд няя ва га) роў ных 
не бы ло нем цу Вер нэ ру Зэ лен бін дэ ру. Жыц цё вы 
лёс не па шка дуе гэ та га моц на га і це лам, і ду шой 
ча ла ве ка. Праз 16 га доў ён бу дзе рас стра ля ны 
гіт ле раў ца мі ў тур ме Бран дэн бур га...

Але бе ла ру саў на Усе са юз най спар та кі я дзе, 
зра зу ме ла, най больш ці ка віў фут бол. У тур ні-
ры ўдзель ні ча ла 21 збор ная, ся род якіх бы лі 4 
ама тар скія за меж ныя ка ман ды. У ад ной гру пе 
вы сту па лі ка ман ды РСФСР, а ў дру гой — ас тат-
нія са вец кія рэс пуб лі кі і за меж ні кі. Пе ра мож цы 
груп і ра зы гры ва лі па між са бой зван не чэм пі ё на 
спар та кі я ды.

— Яшчэ на пя рэ дад ні спа бор ніц тваў у бе ла рус-
кім дру ку ак тыў на аб мяр коў ва лі тых, хто па ві нен 
прад стаў ляць рэс пуб лі ку на гэ тым тур ні ры, — ка-
жа Аляк сандр То мін, да след чык фут боль най 
гіс то рыі, су аў тар кні гі «Ды на ма Мінск. Гуль ня 
на по лі гіс то рыі». — У вы ні ку ў ка ман ду тра пі лі 
на ступ ныя фут ба ліс ты: ва ра тар Хал ма го раў (По-
лацк), аба рон цы Іль ін (По лацк), Па ля коў (Го мель), 
паў аба рон цы Лаб коў скі (Го мель), Гаў ры лаў (По-
лацк), Ла вей ка (мін скае «Ды на ма»), на па да ючыя 
Гвазд коў (По лацк), Ма ро заў (ка ва ле рый ская ды-
ві зія, Мінск), Фе ак ціс таў (По лацк), Ці ха мі раў і Ко-
чын прад стаў ля лі мін скае «Ды на ма».

Ці ка ва, што матч па між бе ла ру са мі і швей цар-
ца мі быў дэ бют ным не толь кі для на шай ка ман ды, 

але і для мас коў ска га ста ды ё на «Ды на ма». Арэ-
на бы ла спра ек та ва на ар хі тэк та ра мі Ар ка дзем 
Ланг ма нам і Ла за рам Ча ры ко ве рам спе цы яль на 
для спар та кі я ды. На той мо мант тры бу ны маг-
лі пры няць 25 ты сяч ба лель шчы каў. За мат чам 
па між бе ла ру са мі і швей цар ца мі са чы лі 7 ты сяч 
гле да чоў, што ў два ра зы пе ра вы шае коль касць 
ба лель шчы каў на ня даў няй гуль ні Бе ла русь — 
Чар на го рыя. Бе ла ру сы здо ле лі пе рай граць са-
пер ні ка з лі кам 6:3 — праў да, пас ля са сту пі лі 
Укра і не (2:6) і Фін лян дыі (1:2).

— У сва ёй гру пе ка ман да БССР за ня ла 4-ы 
ра док, але ў за лі ку ся род фут боль ных дру жын 
СССР яны ста лі трэ ці мі пас ля збор ных Маск вы 
і Укра і ны. У та кім вы пад ку мож на лі чыць, што 
на ша збор ная ста ла брон за вым пры зё рам. Гэ та 
пер шы пос пех на шай ка ман ды, — дзе ліц ца пад-
ра бяз нас ця мі Аляк сандр То мін.

Па ста ноў ка пы тан ня ў наз ве ар ты ку ла мо жа 
вы клі каць шэ раг пы тан няў у чы та ча. Маў ляў, 
якая гэ та бы ла збор ная, ка лі Бе ла русь не бы ла 
не за леж най кра і най? Ці ўдзель ні ча ла яна ў буй-
ных між на род ных стар тах? Зра зу ме ла, што не. 
Ад нак, ме на ві та ў да лё кім 1928 го дзе збор ная 
на шай са юз най рэс пуб лі кі, скла дзе ная цал кам з 
жы ха роў на шай кра і ны, удзель ні ча ла ў пер шых 
знач ных спа бор ніц твах і атры ма ла пер шую пры-
го жую пе ра мо гу.

Та рас ШЧЫ РЫ
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Фо та зды мак брац кай ма гi лы ў За лес сi, 
зроб ле ны ва ен ным ура чом рус кай ар мii 
Аляк санд рам Зус ма но вi чам. 1916 г.

Так гэ тае мес ца вы гля дае сён ня. Драў ля-
най царк вы ўжо ня ма, не вi даць i бы ло га 
па ха ван ня.

Ка лi па шан цуе, ванд ру ю чы па бе ла рус кiх 
ля сах, мож на на тра пiць на ако пы глы бi-
нёй у 2 — 3 мет ры.

Так з кос ма су вы гля дае Мя дзел.

Мо гiл кi Пер шай су свет най вай ны ў Каў пе нi цы, што пад Ба ра на вi ча мi. 1917 г. Вар ва ры ўжо «па пра ца ва лi»... 2006 г.
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85 га доў та му збор ная Бе ла ру сі па фут бо ле 
пра вя ла свой пер шы афі цый ны матч

Беларусы атакуюць Беларусы атакуюць 
вароты швейцарцаў.вароты швейцарцаў.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

По бач з мяс ны мі зна хо-
дзяц ца ра ды, дзе ганд лю юць 
ку ра ці най. Ці ка ва, што кошт 
за кі ла грам ку ры на га фі ле — 
ад 59 да 66 ты сяч руб лёў. Тут 
са мы час яшчэ раз уз га даць 
вы шэй па зна ча ную ца ну на сві-
ную па лянд ві цу — ад 68 ты сяч. 
Да рэ чы, яшчэ якіх ме ся ца паў-
та ра та му на рын ку маг чы ма 
бы ло на быць ку ры нае фі ле па 
55 ты сяч за кі ла грам, а ў ад-
ным з мі ну лых «Шпа цы роў» (у 
кан цы чэр ве ня) бы ло па зна ча-
на, што сві ная па лянд ві ца на 
той мо мант каш та ва ла 85 ты-
сяч за кі ло.

З кры та га рын ка іду да ра-
доў, дзе звы чай на мож на знай-
сці ляс ныя гры бы.

На пры лаў ку ў ад на го пра-
даў ца ста іць пяць літ ро вых сло-
і каў і два не вя лі кія вя дзер цы з 
лі січ ка мі, на вы гляд кры ху су-
ха ва ты мі. За літ ро вы сло ік да-
вя дзец ца за пла ціць двац цаць 
ты сяч руб лёў.

Кры ху па вод даль лі січ кі (да-
рэ чы, ужо на шмат больш «сім-
па тыч ныя») пра да юц ца на ва гу. 
Кі ла грам каш туе 50 ты сяч руб-
лёў. Ін шых ляс ных гры боў я на 
рын ку так і не знай шла. Ні бы-
та «па ха валі ся» не ку ды. За тое 
ўдо сталь бы ло на пры лаў ках 
ве ша нак, якія каш та ва лі 33 ты-
ся чы за кі ла грам.

Ляс ныя яга ды не сы хо-
дзяць з пры лаў каў, ха ця ў 
ле се мно гія з іх ужо, так 
бы мо віць, «у дэ фі цы це». 
За кі ло чар ніц про сяць ад 
35 да 38 ты сяч руб лёў. Бу-
я кі, вы ра шча ныя на план-
та цыі, вы гля да юць вель-
мі све жы мі і апе тыт ны мі. 
Праў да, кошт мо жа хут ка 
ад біць у не ка то рых па куп-
ні коў лю быя «апе ты ты»: 
83 ты ся чы за кі ла грам. А 
вось ажы ны пра па ну юць 
уся го па 10 ты сяч руб лёў 
за паў літ ра.

У вя лі кай коль кас ці на 
Ка ма роў цы за раз пра да-
юць яб лы кі га тун ку «Бе-
лы на ліў». Сі ту а цыя з імі, 
да рэ чы, як коль кі тыд няў 
та му з аб ры ко са мі: гас па-
ды ні ак тыў на за куп ля юць 
іх на ва рэн не. Кошт — ад 13 да 
20 ты сяч за кі ла грам. А вось 
аб ры ко саў ця пер тан ней як па 
20 ты сяч за кі ло не зной дзеш. 
Вель мі ці ка вы кошт на ча рэш-
ню. На ад ным за лат коў ста я-
ла скрын ка з гэ ты мі яга да мі, за 
кі ла грам пра сі лі ўся го толь кі 15 
ты сяч руб лёў. Мяр ку ю чы па тым, 
што над скрын кай бес пе ра шкод-
на кру жы лі во сы, пра да вец ма-
ры ла та кім чы нам ад ягад хут чэй 
па зба віц ца. Кры ху да лей так са-
ма ганд ля ва лі ча рэш няй, але на 
цэн ні ку ста я ла ўжо ліч ба ў 120 
ты сяч руб лёў за кі ла грам.

На ка ву ны і ды ні за раз — са-
мы се зон. Пер шыя каш ту юць на 
ўсім рын ку ад ноль ка ва: пра даў-
цы про сяць па 5 ты сяч за кі ла-
грам. Дру гія — ад 18 да 22 ты-
сяч руб лёў за кі ла грам.

Се зон так са ма і на буль бу. 
Не вя ліч кія клуб ні мож на ку піць 
па 4,5 ты ся чы руб лёў за кі ла-
грам, а вось буй ныя і глад кія 
«па цяг нуць» на 7 ты сяч руб лёў. 
За кі ло та ма таў про сяць у асноў-
ным ад 7 да 10 ты сяч руб лёў, а 
гур кі каш ту юць менш — 4 — 6 
ты сяч руб лёў за кі ла грам.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ
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ГРЫ БЫ «ПА ХА ВАЛІ СЯ», 
СВІ НІ НА КАШ ТУЕ АМАЛЬ ЯК КУ РЫ ЦА

ЛІ ЧЫЛЬ НІК 
«ЗВЯЗ ДЫ»

(цэ ны за кі ла грам, ка лі не па-
зна ча на ін шае)

Пер сі кі — 13 — 15 ты сяч руб лёў
Ві на град — 15 — 25 ты сяч руб лёў
Лі мо ны — 22 — 30 ты сяч руб лёў
Ман да ры ны — 22 ты ся чы руб лёў
Апель сі ны — 18 ты сяч руб лёў
Нек та ры ны — 18 — 23 ты ся чы руб лёў
Слі вы — 12 — 14 ты сяч руб лёў
Ба на ны — 10 — 12 ты сяч руб лёў
Ка бач кі — 10 — 12 ты сяч руб лёў
Бак ла жа ны — 10 ты сяч руб лёў
Зе ля ні на (кроп, пят руш ка, цы бу ля) 
— 3 — 5 ты сяч руб лёў (за 100 г)
Час нок — 3 — 8 ты сяч руб лёў (за шту ку)
Ра дыс ка — 10 — 12 ты сяч руб лёў
Пер цы — 8 — 40 ты сяч руб лёў
Ка пус та — 4,2 ты ся чы руб лёў
Морк ва — 6,5 — 7 ты сяч руб лёў

У Ма гi лёў скiм заа са дзе з'я вiў ся но вы жы хар — двух гор бы вярб-
люд. Ён па хо дзiць з Ка зах ста на, а на быць яго ўда ло ся ў Маск ве 
з да па мо гай ста лiч на га прад пры маль нi ка.

Па куль вярб люд бе зы мен ны. Вы ра ша на, што мя нуш ку яму да дуць 
на кон курс най асно ве на ву чэн цы пра фе сiй на га аг ра ле са тэх нiч на га 
ка ле джа (аг ра га ра док Буй нi чы Ма гi лёў ска га ра ё на), для якiх заа сад 
з'яў ля ец ца на ву чаль на-вы твор чай пля цоў кай.

— Мы аб' явiм кон курс 1 ве рас ня i праз ты дзень вы зна чым ся, — 
ска заў ды рэк тар ка ле джа Ге ор гiй Ма лi ноў скi. — Гэ та наш пер шы 
вярб люд, трэ ба яго на зваць пры го жа. Дзе цi ў нас вель мi твор чыя, 
так што цi ка вых ва ры ян таў бу дзе шмат.

Вярб лю ду яшчэ толь кi год. У бу ду чы нi яму пла ну юць на быць i 
сяб роў ку. У заа са дзе га во раць, што вярб лю ду наш клi мат доб ра па-
ды хо дзiць: гэ тая жы вё лi на мо жа вы трым лi ваць не толь кi спя ко ту, але 
i моц ны ма роз.

Iло на IВА НО ВА.

Спе цы я ліс ты да лі яму імя АЛІН ГІ ТА. Гэ та но вы від мле ка-
кор мя чых, яко га больш за 100 га доў та му па мыл ко ва пры ма лі 
за па доб на га на яго алін га. Да след ні кі вы яві лі алін гі та ў гор ных 
ля сах Ка лум біі. Жы вё ла ад но сіц ца да ся мей ства яно та вых, 
мае па ме ры яно та і пы су плю ша ва га міш кі. Да след ні кі з Сміт-
са наў ска га ін сты ту та ў Ва шынг то не вы ву чы лі зу бы, чэ рап і 
ску ру дзіў на га звяр ка і па цвер дзі лі, што гэ та — пер шы вы яў ле-
ны ў Но вым све це за 35 га доў но вы від дра пеж ных жы вёл.

Сяр гей КУР КАЧ

�

ВЯРБ ЛЮ ДУ МЯ НУШ КУ ДА ДУЦЬ 
НА КОН КУРС НАЙ АСНО ВЕ

НЕ ВЯ ДО МЫ ЗВЯРОК, ПА ДОБ НЫ 
НА ЯНО ТА, ЗНОЙ ДЗЕ НЫ Ў ЛА ЦІН СКАЙ АМЕ РЫ ЦЫ

Жывая зямляЖывая зямля  ��

У кра і не на ліч ва ец ца 1 381 
гас па дар ка, у якіх пра цу юць 
44,1 ты ся чы ме ха ні за та раў. 
Прад пры ем ствы гра мад ска-
га хар ча ван ня спа жы вец кай 
ка а пе ра цыі аб слу гоў ва юць 
8,9 ты ся чы ча ла век у 200 гас-
па дар ках, па ве да мі лі ў Бел ка-
ап са ю зе.

Пры ар га ні за цыі хар ча ван ня 
ме ха ні за та раў прад пры ем ствы 
гра мад ска га хар ча ван ня вы ка-
рыс тоў ва юць мі ні маль ную на-
цэн ку на ўлас ную пра дук цыю. 
Ся рэд ні кошт ад на ра зо ва га 
хар ча ван ня — абе ду — па кра-
і не скла дае 30 ты сяч руб лёў. 
Абед скла да ец ца з пер шай і 

дру гой страў, на пою, кан ды-
тар скіх вы ра баў, хле ба. Вы-
ха ды пер шых страў, гар ні раў, 
на по яў па вя лі ча ны ў па раў на нні 
са звы чай ным ра цы ё нам удвая 
(пер шая стра ва — 500 гра маў, 
гар нір — 200-300 гра маў, па 
дзве трэ ціх стра вы).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ДОБ РЫ КАМ БАЙ НЕР — CЫТЫ КАМ БАЙ НЕР
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