
Мясцінамі Першай сусветнай 

 

Смаргонская элегія ў пяці тамах 
 

Летась добры знаѐмы з Масквы даслаў для чытання апавяданне “Пацалунак праз галінку 

бэзу” сучаснага расійскага пісьменніка Мікалая Чаркашына. Аўтар не проста згадваў у сваім 

творы Смаргонь, але дакладна апісваў горад, норавы яго жыхароў і забавы дзяцей 

пасляваеннага пакалення. Як высветлілася пазней, сям’я Чаркашыных пэўны час жыла тут, 

па месцы службы бацькі Андрэя Андрэевіча, а Мікалай вучыўся ў пачатковай школе разам з 

маім мужам Яўгенам Страшынскім. Яркія ўражанні дзяцінства і ляглі ў аснову 

літаратурнага твора. Гэтыя ж уражанні праз шмат гадоў натхнілі ўжо вядомага 

пісьменніка на напісанне сцэнара для пяцісерыйнага мастацкага фільма. Працуючы над ім, 

Мікалай Андрэевіч адчуў не столькі недахоп фактычнага  матэрыялу, як свежых уражанняў 

і дакладных арыенціраў пры апісванні канкрэтных мясцін нашага краю. Таму і наведаўся 

пісьменнік на Смаргоншчыну. 

 

Падзеі фільма разгортваюцца напярэдадні і падчас Першай сусветнай вайны ў 

навакольных мясцінах: Смаргонь, Залессе, Наваспаск, Крэва, Баруны. Падставай 

для сцэнара стала рэальная гісторыя кахання афіцэра царскай арміі Льва 

Саламанідзіна і яго нявесты Шурачкі Івановай, якая працавала сястрой 

міласэрнасці ў маскоўскім шпіталі. Лѐс гэтай маладой пары аказаўся вельмі 

трагічным: Шурачка памерла ад тыфу, Міхаіла новыя ўлады расстралялі за 

антысавецкую прапаганду. Але ў сваякоў засталіся пісьмы і фотаздымкі, якія рускі 

афіцэр дасылаў сваѐй нявесце з фронту, канкрэтна з-пад Смаргоні. На адным са 

здымкаў - яго фотапартрэт на фоне штаба дывізіі каля вѐскі Т. на рацэ Б. 

 
Узброіўшыся фотаапаратам і фотаздымкамі стогадовай даўніны, мы накіраваліся 

на пошукі вѐскі Т. на рацэ Б. Ніякіх каардынатаў, акрамя гэтых скарачэнняў на 

зваротным баку фотаздымкаў, не было. Зразумела, што законы ваеннага часу 

дыктавалі свае ўмовы і абмежаванні. Як былы кадравы ваенны, Мікалай Чаркашын 

вызначыў месца дыслакацыі канкрэтнага вайсковага падраздзялення па архіўных 

даных. Атрымлівалася, што месцазнаходжанне населенага пункта недзе на мяжы 

супрацьстаяння паміж Наваспаскам і Крэвам. Там мы знайшлі назвы, якія 



пачынаюцца з адпаведных літар. Гэта рака Белая і вѐска Таншчына, што за 

Сяльцом. Без асаблівых ілюзій адшукаць праз сто гадоў нешта з адлюстраванага на 

фотакартцы, выправіліся ў шлях. 

Па дарозе да пункта прызначэння інтэрв’юірую маскоўскага госця. Мікалай 

Андрэевіч расказвае пра свой жыццѐвы шлях і творчую біяграфію. Яго бацька, 

ваенны будаўнік, служыў у Брэсце, Слоніме, Баранавічах, Ваўкавыску. У Смаргоні 

сям’я Чаркашыных жыла на вуліцы П. Балыша. Калі Мікалаю споўнілася 

шаснаццаць, бацьку перавялі ў Маскву. У МГУ юнак вывучаў гісторыю рускай 

філасофіі. Атрымаўшы дыплом спецыяліста, выпускнік і аспірант МГУ трапляе 

служыць на Паўночны флот і застаецца яшчэ на доўгі час у г. Палярны, дзе 

дыслацыравалася 4-я эскадра падводных лодак. Служыць намеснікам камандзіра 

дызельнай падводнай лодкі і спрабуе свае сілы ў пісьменніцкай творчасці. Тут ѐн 

пачаў свой шлях у літаратуру і стаў затым папулярным і прызнаным пісьменнікам-

марыністам. Сѐння на яго рахунку больш за 80 кніг, выдадзеных рознымі 

выдавецтвамі. Мікалай Чаркашын – лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола за кнігі 

“Соль на пагонах”, “Лѐс у зялѐнай фуражцы”, лаўрэат міжнароднай прэміі Андрэя 

Першазваннага, прэміі Г. Жукава і Усерасійскай прэміі А. Неўскага за кнігу 

“Адмірал Калчак”. Мікалай Андрэевіч – кавалер ордэнаў “За службу Радзіме ва 

Узброеных Сілах СССР” ІІ і ІІІ ступеняў. 

Паспяхова спрабаваў свае сілы Мікалай Чаркашын і ў драматургіі. Ім напісана 

ўсяго 12 сцэнарыяў для дакументальных і гульнявых фільмаў. Восем з іх знятыя на 

розных кінастудыях, у тым ліку і на “Беларусьфільм”. Яго п’есы ў рэпертуары 

маскоўскага цыганскага тэатра “Рамэн” і кіславодскага тэатра “Благодать”.  

Незаўважна ад гутаркі пра сябе мой субяседнік пераходзіць да ўспамінаў пра 

сваіх продкаў і радню. У “тканіну” сваіх твораў пісьменнік часта ўжыўляе лѐсы і 

імѐны канкрэтных людзей, знаѐмых і блізкіх, з кім скрыжаваліся шляхі-дарогі. 



Вось і пад Смаргонню, якія далі столькі пасылаў для творчасці, ваяваў у Першую 

сусветную яго дзядуля па маці – Міхаіл Сакалоў. Дарэчы, маці пісьменніка, 

Яўгенія Сакалова (Чаркашына), якая па прафесіі ўрач, удзельница Другой 

сусветнай вайны, таксама выдала кнігу мемуараў “Дорогой длинною”. А Ларыса 

Чаркашына, сястра нашага госця, слынны пушкініст, на рахунку якой 12 кніг 

даследаванняў жыцця і творчасці А. С. Пушкіна. 

Тым часам наша машына, прамінуўшы Сялец, робіць паварот направа, амаль 

узлятае на высокі пагорак, за якім прытулілася вѐсачка Таншчына з невялічкім 

зеленаватым люстэркам става пры самым уездзе. Мясцовая старажылка Яўгенія 

Броўка, углядаючыся ў фотакартачку стогадовай даўніны з прывабным маладым 

афіцэрам на пярэднім плане, доўга не думаючы, указвае нам напрамак на былую 

сельскую школу. Па свежаскошанаму разнатраўю з прымешкам крапівы ідзѐм да 

старога будынка. Цяжка паверыць, але перад намі насамрэч той самы дом, адзіны 

не пашкоджаны бамбардзіроўкамі 1915-1916 гадоў. На здымку, які трымала 

Шурачка Іванова, Міхаіл Саламанідзін пазіруе перад вельмі дыхтоўным будынкам 

сядзібнага тыпу. Цяпер жа гэта закінуты, разбураемы дажджамі і марозамі, 

прадзьмуваемы ўсімі вятрамі, лядашчы сведка сівой даўніны. 

 
На твары ў пісьменніка выразна праяўлялася заклапочанасць і нейкі цень страху, 

што будынак можа быць разбураны. Яго позірк нібы нешта шукаў, пакуль не 

спыніўся на маятніку паламанага насценнага гадзінніка. 

- Вазьму з сабой гэты сімвал часу, які спыніўся. Магчыма, такім чынам 

прадоўжыцца век рарытэтнага будынка, - напаўжартам патлумачыў Мікалай 

Андрэевіч. 

…Сярод рознажанравых літаратурных твораў ці не самыя пакрыўджаныя ўвагай 

– гістарычныя. У іх няшмат чытачоў, а яшчэ менш аўтараў. Бо каб узнімаць 

напластаванні часу, разграбаць штучна засмечаныя хлуснѐй падзеі, каб праўдзіва 

апавядаць пра мінулае і лѐсы людзей на фоне гістарычных катаклізмаў, 

патрабуецца ад пісьменніка высокая працаздольнасць і грамадзянская мужнасць.  

 



Хочацца спадзявацца, што ўсяго гэтага хопіць Мікалаю Чаркашыну, а мы праз 

нейкі час атрымаем магчымасць пазнаѐміцца з увасабленнем яго працы.  

 

Ала СТРАШЫНСКАЯ. 

Фота аўтара. 


