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Імя Та дэ ву ша Рэй та на, 
сла ву та га шлях ці ца, які 

ра зам з па плеч ні ка мі ў 1773 
го дзе ча ты ры дні зры ваў 
«па дзель ны» сойм Рэ чы 

Па спа лі тай, чу лі мно гія. Але 
ведаюць пра яго не так шмат. 

Пры гэ тым у су сед няй Поль шчы 
Рэй та на, што на ра дзіў ся на 

тэ ры то рыі су час най Бе ла ру сі, а 
не на бе ра зе Віс лы, па ва жа юць: 

на зы ва юць у яго  го нар ву лі цы, 
га тэ лі і лі цэі. А што ў нас? Час 
ад ча су пра яго пі са лі на ры сы, 

але маш таб на ўве ка веч ваць 
па мяць пра яго па ча лі толь кі 

не каль кі га доў та му, ка лі 
эн ту зі яс ты ар га ні за ва лі 

арт-су пол ку імя 
Та дэ ву ша Рэй та на...

«ТА ДЭ ВУШ НА 500 
ПРА ЦЭН ТАЎ БЕ ЛА РУС»
Са Змі це рам Юр ке ві чам і Але сем 

Ро дзі ным, мас та ка мі, за сна валь ні ка-
мі арт-су пол кі, я су стра ка ю ся ў га ле-
рэі «Ла бі рынт», што ў На цы я наль най 
біб лі я тэ цы, на пя рэ дад ні вер ні са жу 
вы ста вы «Та дэ вуш RE: TURN», пры-
све ча най 275-й га да ві не з дня на ра-
джэн ня Та дэ ву ша Рэй та на. Экс па зі-
цыя амаль зман ці ра ва ная, за ста ец-
ца раз мяс ціць толь кі не каль кі ра бот, і 
Юр ке віч, які пры чос кай вель мі на гад-
вае бе ла рус ка га шлях цю ка, ра зам з 
Ро дзі ным апан та на рас каз ва юць пра 
асо бу Рэй та на і шля хі, якія пры вя лі іх 
да ўша на ван ня вы біт най асо бы.

Як ака за ла ся, усё па ча ло ся два 
га ды та му, ка лі яны да ве да лі ся пра 
тое, што спрад веч ная ся дзі ба Рэй та-
наў у Гру шаў цы, што на Ля ха віч чы не, 
вы стаў ле на на про даж.

— Мы на са мрэч гэ та му здзі ві лі ся. 
Бо ся дзі бу за раз мо жа на быць лю бы 
ах вот ны і пас ля зра біць там ка зі но ці 

гас ці ні цу. Але гэ та га да пус ціць нель га. 
Трэ ба та ла кой, дзяр жа вай ад на віць 
ся дзі бу, ства рыць ме ма ры яль ны му-
зей, які ў бу ду чы ні мо жа стаць буй ным 
куль тур ным цэнт рам, — раз ва жае Змі-
цер Юр ке віч. — Вось мы і рас па ча лі 
пра цу. Пад су ма ва лі ўсё здзейс не нае 
на шы мі па пя рэд ні ка мі для вяр тан ня 

Бе ла ру сі імя Рэй та на. Ад зна чы лі, што 
зроб ле на бы ло ня ма ла, ад нак гэ та ўсё 
роў на кроп ля ў мо ры. Сіс тэм нас ці не 
бы ло. І гэ та пра ца не аказ ва ла знач-
на га ўздзе ян ня. Та ды мы і вы ра шы лі 
ства рыць арт-су пол ку. Спа дар Алесь 
рас па чаў свой гра фіч ны шэ раг «Род 

Рэй та наў. Асо бы. Па дзеі», а я кі нуў ся 
ў біб лі я тэ кі, бе ла рус кія і поль скія ар хі-
вы. Сойм з удзе лам Рэй та на апі са ны 
доб ра, а вось пра яго жыц цё да і пас-
ля гэ тай зна ка вай па дзеі фак тыч на 
ні чо га не вя до ма. У вы ні ку да сле да-
ван няў мы на два га ды ад су ну лі да ту 
на ра джэн ня Рэй та на (з 1742 на 1740), 
пра што да ве да лі ся з за ха ва ных ліс тоў 
баць кі Та дэ ву ша. Вя дзём пе ра піс ку 
з дзяр жаў ны мі ўста но ва мі, ла дзім у 
Гру шаў цы су бот ні кі і фес ты ва лі. Да-
во дзім усім, што ён наш, а не не мец 
ці па ляк, як пра яго па хо джан не пі са лі 
ра ней. Та дэ вуш Рэй тан на 500 пра цэн-
таў бе ла рус! І быў бе ла ру сам у пя тым 
па ка лен ні. Яго прод кі слу жы лі Вя лі ка-
му Княст ву Лі тоў ска му і аба ра ня лі яго 
з самага пачатку ХVІІ ста год дзя.

КАР ЦІ НА, ЯКУЮ МНО ГІЯ 
НЕ ПРЫ МА ЛІ

Ме на ві та гэ тая энер гіч насць, на-
ват ва яў ні часць да во ра гаў Баць каў-
шчы ны да зво лі ла вя до ма му мас та ку 
Яну Ма тэй ку ства рыць кар ці ну «Рэй-
тан» — са мую вя до мую і, на дум ку 
Але ся Ро дзі на, моц ную вы яву на ша-
га ге роя. Та ды на сой ме Та дэ вуш не 
па га дзіў ся з пла нам па дзе лу Рэ чы 
Па спа лі тай. У сва ёй пра мо ве Са му-
эль Кор сак, член Най вы шэй шай Лі-
тоў скай Ра ды, удзель нік паў стан ня 
Та дэ ву ша Кас цюш кі, вы крыў па слоў-
здрад ні каў. Тыя па спя ша лі ся па кі нуць 
за лу, але Рэй тан упаў кры жам пе рад 
вы ха дам і за кры чаў: «За бі це мя не, 
за тап чы це, але не за бі вай це Баць-

каў шчы ны!» Вось і па ра докс: кар ці ну, 
на якой ідэа лі зу ец ца асо ба Та дэ ву-
ша Рэй та на, не пры ня лі мно гія па ля кі. 
На ват спра ба ва лі са рваць яе вы ста ву 
ў Па ры жы, але не атры ма ла ся. Ка лі 
су дзіць па за ла тым ме да лі, які атры-
ма ла кар ці на, фран цу зы яе аца ні лі.

— Ма тэй ка не прос та ства рыў 
твор, пры све ча ны Рэй та ну. Ён са-
браў на гэ тай кар ці не ўсіх здрад ні каў 
Рэ чы Па спа лі тай канца ХVІІІ ст. — 
рас па вя дае Змі цер Юр ке віч. — І 
най перш абу ра лі ся на шчад кі гэ тых 
во ра гаў. Маў ляў, як гэ ты мас так, вы-
ха дзец з ся лян скай сям'і, чэх па па хо-
джан ні, рап там ад чуў ся бе па ля кам і 
па чаў ма ля ваць сцэ ны гіс то рыі? Але 
ён не спа ло хаў ся, а на ад ва рот па чаў 
кляй міць гэ тых арыс та кра таў.

На жаль, ары гі на ла гэ тай кар ці ны 
на вы ста ве ня ма. Ён зна хо дзіц ца ў 
Вар ша ве ў Ка ра леў скім за мку. За тое 
ёсць вы дат ныя пры кла ды лі та ра ту ры 
пра Рэй та на з пры ват ных ка лек цый, 
фон даў біб лі я тэ кі, тво ры мас та коў Ры-
го ра Сіт ні цы, Мі ко лы Ку па вы, Ры го ра 
Ба таль ён ка, Яў ге на Шу ней кі, Пят ра і 
Але ны Ша ры паў, рэ пра дук цыі ма люн-
каў Фран ціш ка Смуг ле ві ча... Але ўсё 
ж асноў ную част ку экс па зі цыі зай мае 
гра фіч ны шэ раг (амаль 60 прац) Але-
ся Ро дзі на. Сам аў тар удак лад няе, 
што цыкл мае асвет ніц кі ха рак тар. На 
кож най кар ці не ад люст ра ва на пэў ная 
па дзея з жыц ця Рэй та на, яго сям'і, аб 
чым на пі са на ў тэкс та вым су пра ва-
джэн ні да тво ра. Але гра фіч ны цыкл 
Ро дзі на па куль не за вер ша ны. На 

дум ку сяб роў арт-су пол кі, у бія гра фіі 
Рэй та на яшчэ ха пае пы тан няў, ад ка зы 
на якія так са ма трэ ба бу дзе ад люст-
ра ваць на па лат не.

Сён ня, на прык лад, ні хто з упэў-
не нас цю не ска жа, дзе ён па ха ва ны, 
як скон чы ла ся жыц цё Та дэ ву ша. На 
дум ку Зміт ра Юр ке ві ча, ён мог стаць 
ах вя рай помс ты во ра гаў. Бяс след на 
знік іх ся мей ных ар хіў. Ад нак ужо з'я-
ві лі ся сцеж кі, па якіх мож на да брац ца 
на ват да ся рэб ра на га куб ка — адзі-
на га ар тэ фак та, які за ха ваў ся пас ля 
Та дэ ву ша Рэй та на. І ка лі ўліч ваць 
той ве лі зар ны аб' ём пра цы, што за 
ка рот кі час вы ка наў ду эт мас та коў, 
зда ец ца, што і гэ та ім па пля чы.

Та рас ШЧЫ РЫ.

РЭЙ ТАН. 
ПЕ РА ЗА ГРУЗ КА

Адам МАЛЬ ДЗІС, пра фе сар, 
гіс то рык, пісь мен нік:

— На маю дум ку, арт-су пол-
ка імя Та дэ ву ша Рэй та на, якая 
зра бі ла вель мі шмат для ўша на-
ван ня па тры ё та, па він на ства-
рыць фонд і вы ку піць у дзяр-
жа вы ма ён так у Гру шаў цы. Іні-
цы я ты ва для та го, каб узяць яе 
ў на дзей ныя ру кі, ужо са спе ла. 
І на гэ та я вель мі раз ліч ваю.

Яшчэ ў 1970-я га ды ўколь скі млын 

Брас лаў ска га ра ё на Ві цеб скай воб лас ці 

слу жыў спраў на, ма лоў збож жа і 

кал га су, і кал гас ні кам. А ў 1960-я, 

па мя таю, кож ную во сень пад' яз джа лі 

сю ды з на ва коль ных вё сак ва зы з 

паў нют кі мі мя ха мі. Толь кі ко лы ры пе лі 

пры пад' ёме на ўзгор ках. У чэр гах ста я лі 

лю дзі з ва за мі па двое су так, тут жа і 

на ча ваць пры хо дзі ла ся. Ні дзе ж па блі зу 

і не ма ло лі, аж з Шар каў шчын ска га 

ра ё на сю ды пры яз джа лі. Гэ ты ва дзя ны 

млын быў вя до мы ўсім.

Тут і гру бы па мол ра бі лі, і пан цак, і мяк кую 
му ку вы шэй ша га га тун ку — пыт ля ва ную...

Млын быў па бу да ва ны яшчэ пры ца ры Мі-
ка лаі ІІ, у 1911 го дзе, не па да лё ку ад вёс кі 
Укольск. Пра гэ та рас ка заў Мас лоў скі Іо сіф 
Іо сі фа віч, сын млы на ра: «За сна ваў млын 
мой пра дзед Та маш. Яго спра ву пра доў жыў 
дзед Пётр, а за тым два яго ныя сы ны — так-
са ма Пётр (мой дзядзь ка) і Юзаф, мой баць ка 
(1911 г. н.). Зроб ле на ўсё бы ло сва і мі ру ка-

мі, сва і мі сі ла мі. Па бу да-
ва на бы ло на доў гія га ды. 
Амаль ста год дзе пра ста яў 
млын...».

Мас лоў скія-ма лод шыя 
сцвяр джа юць, што па бу да-
ваць млын спа чат ку ха це лі 
ў ін шым мес цы: у вёс цы, як-
раз на су праць до ма ка ва-
ля (да рэ чы, ка валь гэ ты — 
стры еч ны брат млы на ра).

Уні зе, ля рэч кі, і да гэ тай 
па ры ля жаць ка мя ні. І па́ лі па за га ня ныя ста я-
лі... З вя лі кі мі на ма ган ня мі ўсё рых та ва ла ся, 
але бу доў лю прый шло ся ад клас ці. Трэ ба бы ло 
шу каць ін шае мес ца, дзе плынь бы ла больш 
хут кая і глы бі ня боль шая.

Ка жуць, што на па бу до ву гэ та га млы на пай-
шло шмат зо ла та ў ма не тах; што па бу да ва лі 
млын на азя раў скай зям лі, і за гэ та трэ ба бы ло 
сплач ваць... І баць ка ка ва ля, Іг нат Та ма ша віч, 
так са ма пры маў удзел у бу даў ніц тве.

Гас па да ра мі млы на амаль усе га ды (з 
1910-х па 1980-я) бы лі спа чат ку баць ка — Пётр 
Та ма ша віч, а за тым сын — Іо сіф Пят ро віч Мас-
лоў скія. (Толь кі ў ва ен ны час тут зна хо дзі лі ся 
ін шыя лю дзі: нех та Та ран цаў (пры ез джы), а 
за тым Талс тоў Іван з Уколь ска, пра ца ваў тут 
4 га ды. А ка лі Талс тоў вы ехаў у Лат вію, та ды 
ўжо Юзаф Мас лоў скі да апош ніх дзён быў тут 
«на служ бе».)

З ус па мі наў Ста ні сла вы Мас лоў скай (Да-
лец кай), 1930 г.н., якая вый шла за муж за млы-
на ра ў 1958 го дзе: «Ка ля ха ты цяк ла ра ка, 
Усві ца, аж з Каз нен ска га во зе ра яна вы ця ка-
ла. У ра цэ «за ста вы» (пла ці ны) бы лі зроб ле ны, 
ва ду за трым лі ва лі, на за па шва лі. З да ро гі ішоў 

спуск уніз, і там ста яў млын. Вы со кі пад му рак, 
пра стор ная бу ды ні на з ка ме ню, на хіл з до шак 
(па ім мяш кі на верх бэль кай кру ці лі, лан цу гом 
па ды ма лі). А на вер се ста я лі жор ны, дзе ма ло лі 
два вя лі кія ка мен ныя кру гі. Кру гі бы лі па кла-
дзе ны адзін на адзін. Ніж ні быў не ру хо мы, а 
дру гі кру ціў ся. І з-пад гэ та га ка мен на га кру га 
сы па ла ся му ка ў пад стаў ле ныя мя хі. Мя хі ад-
цяг ва лі, му ку ад коп ва лі, пад стаў ля лі но выя 
мя хі... А пад ні зам, пад бу ды ні най вя ліз най 
гэ тай, ва да бур лі ла. Там вал ду бо вы быў, ко ла 
ма гут нае, ду бо вае кру ці ла ся, і шу ме ла-гры ме-
ла ва да... Пра вя лі элект рыч насць на млын у 
1970 го дзе, але ён ужо па чаў раз бу рац ца. Ко-
ла ста ла не пры дат ным. Ва да раз мы ла сце ны. 
А по тым і пла ці на рух ну ла».

Ба ба Ста ся ў свой час па спе ла рас па вес ці: 
«Млын не пра ца ваў ужо. Ад ной чы (гэ та зда-
ры ла ся ў 1984 го дзе) як «жух ну ла» ўсё ўніз, у 
ва ду, у вір: і сце ны, і шы фер... А по тым і мост 
аб ва ліў ся ад ной чы...».

За ўсім до гляд быў па трэб ны, а гас па дар 
к та му ча су ўжо па мёр (ле там 1980 го да). За-
ня ду жаў ча ла век. Пра ца бы ла цяж кая, пыль-
ная. Па мёр млы нар — за вяр шыў сваю пра цу 
і млын...

А якая пры го жая ся дзі ба там бы ла! Уя ві це 
са бе: па ля вая да ро га, якая па ды ма ец ца, а 
спра ва — вя ліз ная га ра. Кры ху да лей — дуб і 
по бач крыж ка та ліц кі... А млы на ні дзе і не ві-
даць?! Але вось рэз кі па ва рот на пра ва. Ка ля-
і ны вя дуць уніз... Дык вось ён, млын — зле ва! 
А спра ва, кры шач ку вы шэй, «пры пы ні ла ся» 
вя лі кая, дых тоў ная ха та млы на ра.

Вы са чэз ная, аб ры віс тая га ра ля са май 
ха ты заў сё ды слу жы ла на дзей най за сло най 
ад паў ноч ных вят роў. А пад вок на мі ха ты, 

з поўд ня, улет ку цві лі 
вы со кія, пры го жыя «кі-
тай скія ру жы». Да лей, 
уні зе за ха тай, — яб лы-
не вы сад, пча лі ныя вул лі. Быц цам у які аазіс 
трап ля еш!..

На ле ва ўні зе — брод це раз ра ку, дно якой 
усы па на ка мень чы ка мі. Вось як раз пад імі 
ма лы сын млы на ра спрыт на ла віў ую ноў (ві-
дэль цам!). А сто я чы на мос це праз пла ці ну і 
доб рай ры бы мож на бы ло на ву дзіць. «За хо дзі-
лі» сю ды шчу па кі, язі, лі ні, на ват яль цы.

А коль кі ванд роў ні каў у гэ тых мяс ці нах па-
бы ва ла — ні хто не лі чыў! Хто толь кі сю ды не 
пры яз джаў, не пры хо дзіў! Мяс цо выя ва дзі лі 
сю ды і ва зі лі гас цей з Лат віі, з Поль шчы. Па-
бы ва лі тут і ста ліч ныя жы ха ры з Мін ска, з Ры гі. 
Мяс ці на гэ тая ду жа ва бі ла, як маг ні там пры-
цяг ва ла. Края ві ды цу доў ныя! Яны і на тхні лі 
вя до ма га мас та ка Брас лаў шчы ны — Тэ а фа на 
Бар коў ска га — на на пі сан не кар ці ны «Млын 
ва Уколь ску» (іс ну юць на ват два ва ры ян ты 
яе). Ка лісь ці мас так яшчэ са сва і мі баць ка мі 
на вед ваў гэ тыя пры го жыя мяс ці ны, а по тым 
сам Тэ а фан па да рож ні чаў на ве ла сі пе дзе, сам 
зды маў і ма ля ваў. Зды маў у 1974 го дзе, ка лі 
млы нар яшчэ жыў і пра ца ваў, і паз ней, ка лі 
млын ужо прый шоў у за ня пад. Не каль кі ра-
зоў пры яз джаў сю ды мас так у 1990-я і ра біў 
за ма лёў кі...

А што сён ня? Ця пер гэ ты аб' ект стра ча ны 
на заў сё ды, а на яго мес цы су час ная ся дзі ба 
«но ва га бе ла ру са» з на шай ста лі цы... Сум на, 
што ні хто з мі на коў ця пер сю ды не за гля не, 
не па лю бу ец ца ха раст вом пры ро ды, не ад-
пач не ду шой...

Іры на ЕР МА КО ВІЧ.

МЛЫН ВА УКОЛЬ СКУ

Бе ла рус кія мас та кі 
вяр та юць 

з не быц ця па тры ё та 
Ра дзі мы

Партрэт Тадэвуша Рэйтана, 
выкананы польскім мастаком 
Уладыславам Барвіцкім.

Асноўную частку экспазіцыі 
займае графічны шэраг 

Алеся Родзіна. 

Млын ва Уколь ску.
Зі ма, 1954 год.

Зміцер Юркевіч і Алесь Родзін.


