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Герб «Грызіма» роду Старжынскіх.

Я

нарадзілася ў г. Мінску ў 1934 годзе. Сярод маіх продкаў
прадстаўнікі старажытных дваранскіх родаў – Карафа-Корбутаў, Некрашэвічаў, Старжынскіх і іншых.
Бацька Кулеўскі Уладзімір Пятровіч, маці Кулеўская (у дзявоцтве Старжынская) Сафія Пятроўна. Бацькі пажаніліся ў 1926 годзе,
а ў 1927 годзе ў г. Мінску нарадзілася мая старэйшая сястра Зарына Ула
дзіміраўна. Бацька пасля вучобы ў праваслаўнай семінарыі, якая давала
сярэднюю адукацыю, паступіў у Белдзяржуніверсітэт на эканамічнае аддзяленне, аднак у 1924 годзе быў адлічаны, не прайшоўшы т. зв. «якасную»
праверку; прычына – шляхецкае паходжанне і семінарская адукацыя.
Бацька працаваў на розных работах, але, успомніўшы сваю нядоўгую
эканамічную адукацыю ў Кіеўскім камерцыйным інстытуце ў 1918 годзе,
стаў працаваць бухгалтарам. Маці скончыла настаўніцкую семінарыю, але
па спецыяльнасці ніколі не працавала, была хатняй гаспадыняй, выхоўвала
дзяцей. Памерла ў 1979 годзе ва ўзросце 79 гадоў.
Мой дзед Кулеўскі Пётр Фёдаравіч 1864 г. н. жыў на хутары Мядзведава. Падчас НЭПа (новай эканамічнай палітыкі, якую праводзіла савецкая
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ўлада ў 1920-я гады) разбагацеў. У сям’і
было 4 дачкі і 3 сыны. Меў 10 дзесяцін
ворыва, 15 – сенакос у, 5 кароў, 2 кані,
9 авечак, 10 свіней, птушку. Купіў конную малатарню, ручную веялку для апрацоўкі ўраджаю, якімі карысталіся падчас
нямецкай акупацыі, калі займаліся аднаасобнай гаспадаркай. Пабудаваў добры
дом, які падчас раскулачвання перавезлі
ў г. п. Парычы, у гэтым доме да канца
1953 года размяшчаўся райкам партыі.
У 1930 годзе быў раскулачаны і высланы
з сям’ёй на Поўнач СССР. Нелегальна
вярнуўся ў родныя мясціны (мабыць,
сумаваў) і пасяліўся ў суседняй вёсцы
ў дачкі, муж якой таксама быў рэпрэсіраваны. У 1937 годзе быў арыштаваны і расстраляны, у 1989 годзе рэабілітаваны.
Сям’я майго дзядулі Кулеўскага П. Ф.
пасля раскулачвання была выслана ў
Сібір. Маёй цёці Клаўдзіі Пятроўне ўдалося памяняць свае дакументы з памерлай дзяўчынай. Па гэтых дакументах яна
змагла выехаць у Маскву і там згубіцца.
Потым яна выйшла замуж за масквіча,
і ўсе сляды кулацкага паходжання былі
схаваныя.
Мой дзед па маці Пётр Філіпавіч
Старжынскі 1870 г. н. таксама быў раскулачаны і ў момант высялення з дома
памёр ад інфаркту. Яго жонку, а маю бабулю, звалі Наталля Міхайлаўна. Пахо
дзіла яна з роду Некрашэвічаў. Дзед быў
удзельнікам руска-японскай вайны і прывёз у якасці сувеніра шкатулку, якая цудам
захавалася да нашых дзён (у Айчынную
вайну, падчас бамбёжак, была закапаная
ў зямлю разам з дакументамі).

Герб «Любіч» роду Некрашэвічаў.

Герб «Корчак» роду Карафа-Корбутаў.
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Пасведчанне аб нараджэнні, выдадзенае
Сафіі Старжынскай у 1926 г. у Азарыцкім
райвыканкаме Мазырскай акругі.

Вось некаторыя звесткі пра старажытнае дваранскае паходжанне роду
Старжынскіх з даведкі Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, прадастаўленай майму родзічу Старжынскаму Уладзіміру Яўгенавічу.
У пратаколе Мінскага дваранскага дэпутацкага Сходу аб дваранскім
паходжанні роду Старжынскіх ад 27 лютага 1816 г., сказана:
«Вывод семейства урождённых Старжинских герба Грызима года
1816 месяца февраля 27 дня.
Был представлен вывод семейства урождённых Старжинских урождённым Андреем, сыном Теодора, Старжинским… с которого оказалось,
что этот род, который использует герб Грызима (имеющий три белые лисицы на красном поле, которые идут вместе одна около другой, в клейноте
три страусиных пера), с древних времён в Польском Королевстве будучи
защищенным достоинством шляхетства, использовал права и привилеи,
полученные от правящих монархов… за протопласту своего рода взявши
урождённого Габриеля Старжинского, представили доказательства шляхетства в следующем порядке.
Указанный в первом поколении Габриель Старжинский был настоящим и бесспорным шляхтичем, а также гордился владением дедичных
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Выпіс з метрычнай
кнігі Яўтушковіцкай
НараджэнняБагародзіцы
царквы Рэчыцкага
павета Мінскай
губерні аб
нараджэнні
31 ліпеня 1896 г.
Кулеўскага
Уладзіміра
Пятровіча.

5

Памяць роду: мінулае вачыма сучасніка

Соф’я Пятроўна Кулеўская (Старжынская).

Уладзімір Пятровіч Кулеўскі.

имений, и во втором поколении имел двух сыновей Юрия и Томаша. Те
же в третьем поколении имели: Юрий – Мойзеса, а Томаш имел пять
сыновей – Матея, Яна, Вовжинца, Даниеля и Тэодора…» (Пераклад
з польскай мовы. Ф. 319, воп. 1, спр. 71, арк. 300 – 303; воп. 2, спр. 3106,
арк. 20 – 22).
«Род Старжинских утвержден Указом Правительствующего Сената
по департаменту Герольдии от 11 июля 1872 г. за № 82-м последовавшим
в Минское дворянское депутатское собрание…
Жительствует в острове Медведов в 3 стане Речицкого уезда, владеет
собственностию в том же Острове количеством 170 десятин земли»
(Ф. 319, воп. 1, спр. 568, арк. 82 адв. – 83).
У Спісе землеўладальнікаў Мінскай губерні за 1911 г. па Рэчыцкім
павеце сярод выбаршчыкаў няпольскага паходжання, якія валодаюць зямлёй памерам не менш за 40 дзесяцін, якія маюць права голасу на выбарах
у Дзяржаўную думу, лічацца:
«461. Фёдар Васільевіч Старжынскі, 52 дзес.
462. Іван Філіпавіч Старжынскі, 52 дзес.
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Матрыкул – пасведчанне аб залічэнні,
а таксама заліковая кніжка слухача
эканамічнага аддзялення Кіеўскага
камерцыйнага інстытута Уладзіміра Пятровіча
Кулеўскага. 1918 г.
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Пасведчанне
Уладзіміра
Кулеўскага аб
вучобе ў Слуцкім
духоўным
вучылішчы
і заканчэнні
ў 1918 годзе
Мінскай духоўнай
семінарыі.
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Пасведчанне ад 25 чэрвеня 1924 года Кулеўскага Уладзіміра
Пятровіча аб тым, што ён лічыўся студэнтам эканамічнага
аддзялення Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і быў
адлічаны камісіяй па якаснай праверцы ВНУ.
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463. Пётр Філіпавіч Старжынскі,
60 дзес.».
[Спіс землеўладальнікаў Мінскай губерні, 1911 г.]. Рэчыцкі павет, с. 14.
У Мінску мы жылі на вуліцы Розы Люксембург у адным з дамоў Ціманькова – цесця
роднага брата маёй бабулі, беларускага акадэміка Сцяпана Міхайлавіча Некрашэвіча, расстралянага ў 1937 г., затым рэабілітаванага.
У сям’і Некрашэвіча не было дзяцей, таму ён
узяў апеку над сям’ёй маёй мамы, сваёй пляменніцы. Там мы і нарадзіліся: Зарына і я.
22 чэрвеня 1941 г. раннім ранкам мама,
Зарына і я выехалі на лета ў вёску Мядзведава, вечарам і ноччу цягнік пачалі бамбіць.
Бацька ў гэты час знаходзіўся ў Мінску. Калі
пачаліся бамбёжкі, 23–24 чэрвеня супрацоўнікі НКУС кінуліся арыштоўваць людзей з «падазронымі» прозвішчамі на -скі
(польскія шпіёны). Бацьку паспелі папярэ
дзіць, ён схаваўся ў сяброў, а майго дзядзьку
Старжынскага арыштавалі і павялі ў эвакуацыю, давялі ў калоне да Чэрвеня, немцы ўжо
падступалі, энквэдысты ў спешцы пачалі расстрэльваць арыштаваных, дзядзька застаўся
жывы, але пасля вяртання ў Мінск ад такіх
перажыванняў быў скошаны інсультам. Яму
не было яшчэ і 50 гадоў.
Увосень бацька забраў нас з вёскі ў горад.
Доўга мы ў сваёй кватэры не пражылі: у доме
паблізу немцы арганізавалі гестапа або СД,
а нас, каб нічога не бачылі, выкінулі на вуліцу.
Нас прытуліла старая знаёмая Савіцкая,
дачка якой апынулася ў эвакуацыі, а яна
засталася адна. Мы перасяліліся на вуліцу
Грушаўскую ў дом № 4, у якім было некалькі
кватэр. У адной з гэтых кватэр жылі родзічы
кампазітара Смольскага.

Шкатулка Старжынскага Пятра Філіпавіча,
якую ён прывёз з руска-японскай вайны
ў 1906 годзе.

Н. Каржанеўская, настаўніца Соф’і
Пятроўны Кулеўскай. Надпіс на адвароце:
«Милой, дорогой Соне Старжинской от
любящей её Н. Корженевской». 1910-я гг.
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Грамата ўдарніка другой пяцігодкі, атрыманая Соф’яй
Пятроўнай Кулеўскай за годнае выхаванне свайго
дзіцяці і актыўны ўдзел у грамадскай працы. 1935 г.

Бацька да вайны працаваў бухгалтарам у арцелі «Наперад», якая выпускала гуталін і іншыя хімікаліі. Калі прыйшлі немцы, яны абсталявалі
на гэтым месцы рэктыфікацыйны завод і пачалі выпускаць этылавы спірт;
бацька працягваў працаваць бухгалтарам усю вайну.
Падчас усёй акупацыі савецкія самалёты спрабавалі разбамбіць чыгунку. Дамы па вул. Грушаўскай размяшчаліся вельмі блізка да чыгункі,
але савецкія бомбы траплялі ў дамы не бліжэй 14-га. Для выратавання ад
бамбёжак ва ўсіх у гародах былі выкапаны ямы, куды мы і хаваліся амаль
кожную ноч. Кожны дзень мы чулі пра чыю-небудзь гібель, да гэтага часу
ў мяне засталося дзіцячае адчуванне смерці вакол нас. Калі падпольшчыкі
забілі нямецкага гаўляйтара Кубэ, мы не спалі ўсю ноч: увечары разнеслася
чутка, што жыхароў нейкіх вуліц будуць расстрэльваць, але якіх? Усяго тады
было расстраляна прыкладна 10 тысяч чалавек. Дзесьці ў цэнтры Мінска
вешалі партызанаў, адбываліся масавыя расстрэлы ў гета. Гараджане былі
разгубленыя і прыгнечаныя.
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Працоўны спіс
Уладзіміра Кулеўскага. 1927 г.

Ваенны білет Уладзіміра Кулеўскага. 1940 г.
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Даведка,
выдадзеная
Кулеўскаму
Уладзіміру
Пятровічу, аб
тым, што ён
з 4 снежня 1944 г.
да 14 жніўня 1945 г.
утрымліваўся
ў Севураллагу
НКУС СССР.
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Даведка штаба партызанскага атрада
імя 26-й гадавіны РККА брыгады імя Чапаева
Беластоцкага злучэння ад 14 верасня 1944 г.,
выдадзеная Кулеўскаму Уладзіміру Пятровічу,
аб тым, што ён з’яўляўся сувязным брыгады
імя Чапаева ў якасці разведчыка.
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Наш дом знаходзіўся побач з чыгункай. Бліжэй
да нашай брамкі размяшчаўся шлагбаум. Аднойчы
я гуляла там. Раптам бачу: шлагбаум зачыняецца
і каля яго з’яўляецца немец. Усіх, хто быў па той
бок шлагбаума, затрымліваюць для адпраўкі ў Германію. У гэты час да дома ішла мая сястра, пятнаццацігадовая Зарына. Яна якраз апынулася перад
тым шлагбаумам. Зарына пачала прасіць немца яе
прапусціць. Я заплакала. Зарына гаворыць немцу:
сястра, сястра (швестэр, швестэр). Немец падняў
шлагбаум і выпусціў сястру.
Наша далёкая сваячка (прозвішча не памятаю) падчас акупацыі працавала ў нямецкай сталовай. Да яе ў абед звярталіся яе дзеці, хлопчыкі
прыкладна 6 і 8 гадоў, і яна іх падкормлівала. Аднойчы яна ўбачыла з акна, што дзеці падыходзяць
да сталовай, а да іх набліжаецца нямецкі салдат,
частуе цукеркамі. Дзеці задаволеныя, смяюцца.
І раптам немец дае аднаму ў руку гранату з выдраСцяпан Міхайлавіч Некрашэвіч
най чакой і ўцякае. Раздаўся выбух. Бедная маці ад
з жонкай Марыяй Сяргееўнай
Ціманьковай. 1929 г.
гора страціла розум. Гэтую жудасную падзею часта
ўспаміналі ў нас дома.
Побач з намі жыла сям’я: хлопчык Вова (Дакутовіч), яго мама і бабуля. Аднойчы мама Вовы знікла. Потым высветлілася, што да іх ноччу
прыходзілі нейкія людзі і, пагражаючы зброяй, загадалі ёй удзельнічаць
у выпуску газеты «Звязда», бо да вайны яна працавала ў рэдакцыі гэтай
газеты. Вельмі хутка жанчыну схапіла гестапа. Ад яе запатрабавалі золата за
выратаванне. Бабуля хлопчыка кідалася ў пошуках золата, але не знайшла,
і маму Вовы расстралялі.
Наша суседка па вуліцы Розы Люксембург Раіса Яўгенаўна Тараноўская
пасябравала яшчэ да вайны з яўрэйкай, якая нарадзіла ў пачатку вайны
дзіця. Разам з маці і дзіцем яна была змешчана ў гета.
Спачатку з гета ў нейкіх выпадках можна было выходзіць. Сяброўка
была бландзінкай, не падобнай да яўрэйкі, дзіця таксама. Яна змагла з дзіцем выйсці з гета. Сустрэлася з Раісай Яўгенаўнай, і яны накіраваліся да
нямецкай казармы. Паклалі незаўважна дзіця ў пялёнках і коўдрачцы на
зямлю, а самі схаваліся і здалёк назіралі, як выйшаў немец, падняў дзіця і
забраў у памяшканне казармы. Як склаўся лёс дзіцяці, невядома. Сяброўка
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магла не вяртацца ў гета, але не захацела пакідаць сваю маці адну, і яны
абедзве былі расстраляны.
Аднойчы бацька прыйшоў вельмі засмучаны. Ён праходзіў міма гета,
насельнікаў якога нядаўна забралі на расстрэл, і ўбачыў, як салдаты ўкраінскай арміі (іх форма адрознівалася ад нямецкай) цягнулі з гета падушкі,
коўдры і іншы скарб…
Мая цётка Старжынская Галіна Пятроўна перад вайной пасля вучобы
была накіравана на торфазавод «Радзічава», што прыкладна за дзесяць
кіламетраў ад Слуцка. Там яна пражыла ўсю вайну. У іх пасёлку размяшчалася ваенная часць, дзе служылі чэхаславакі. Галіна Пятроўна была звязана
з партызанамі, групу ўзначальвала яе сяброўка Марыя. Аднойчы ноччу
да нашага дома падкаціў матацыкл з каляскай. Гэта чэхаславацкі афіцэр
(памятаю, ужо ва ўзросце, са знакамі адрознення) прывёз да нас Марыю.
Аказваецца, яму стала вядома, што гестапа раніцай збіраецца арыштаваць
яе. Ён выратаваў жанчыну, прывёзшы да нас, і яна хавалася ў нас на працягу
трох-чатырох месяцаў, пакуль небяспека не мінула. Па дарозе ў партызанскі
атрад Марыя трапіла ў нямецкую блакаду. Хавалася ў балотах, захварэла
на сухоты і ў 1946 годзе памерла.
У час вайны я ўмела добра чытаць, чытала газеты. Я ўжо ведала пра
ЧК – НКУС, пра расстрэлы і лагеры, пра лёс С. М. Некрашэвіча. Яго
сястра Ганна Акановіч так і не змагла дараваць бальшавікам гібелі Сцяпана
Міхайлавіча.
Да канца вайны ў Мінску засталося ўсяго каля 45 тысяч чалавек. Нашай
сям’і ўдалося выжыць і сустрэць 3 ліпеня 1944 г., дзень вызвалення роднага
горада. У памяці захавалася такая карцінка: 2 ліпеня пажылы, поўны, лысы
немец спрабуе пералезці да нас праз плот і крычыць «Гітлер капут!». Ці
то п’яны быў, ці то страціў розум. Нам здавалася, што вайна ўжо скончылася, але 22 ці 23 ліпеня быў нямецкі авіяцыйны налёт. Мы цудам паспелі
выскачыць з дома ў чым стаялі за некалькі хвілін да пападання ў яго бомбы
і схаваліся ў яму. У той жа дзень немцы разбамбілі чыгунку і дамы № 2 і №
4 па вул. Грушаўскай. Нейкі час на месцы нашага дома была куча бярвення,
але на чыгунцы стаяў састаў з боепрыпасамі, у тым ліку запальнымі. Разбураныя дамы згарэлі, а ўсе салдаты, якія ахоўвалі састаў, загінулі.
Калі развіднела, мы ўбачылі папялішча. Знайшлі толькі дэфармаваныя
чыгунныя патэльні. Загінуў і наш сабака, мы яго не паспелі адвязаць. Раніцай мы выйшлі з ямы і размясціліся пад дрэвам. Трэба аддаць належнае
суседзям па вуліцы – самі не вельмі багатыя, яны неслі нам хто лыжкі, хто
талеркі і каструлі, хто вопратку, хто ежу.
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Камсамольскі білет Галіны Пятроўны Старжынскай. 1944 г.

Пасведчанне
ад 27 лістапада
1942 г., выдадзенае
Галіне Пятроўне
Старжынскай, аб
тым, што яна мае
сувязь з партызанскім
атрадам імя
Матросава брыгады
імя Фрунзэ.

Памяць роду: мінулае вачыма сучасніка

Даніла Канстанцінавіч Міцкевіч з дзецьмі Андрэем, Верай,
Алёнай. 20 лютага 1963 г.

Даніла Канстанцінавіч Міцкевіч (сын
Якуба Коласа) з дачкою Алёнай. На
адваротным баку: «Бабулі Іне ад
Алёны. Снежань 1975 г.».

Іна Андрэеўна Міцкевіч. 1980-я гг.
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Праз некалькі дзён мы вярнуліся ў дом
Ціманьковых, якія ўжо да таго часу памерлі.
Памерла і іх дачка, Марыя Сяргееўна – жонка
акадэміка Сцяпана Міхайлавіча Некрашэвіча. Сталі неяк абжывацца, але ў снежні
1944 г. арыштавалі бацьку, арыштоўвалі многіх, хто працаваў у час акупацыі. Чырвоная
армія ў пачатку вайны не змагла абараніць
насельніцтва Беларусі, пакінуўшы яго на міласць акупантаў, а тых, хто выжыў, органы
дзяржбяспекі потым зрабілі вінаватымі.
Бацька трапіў у Севураллаг НКУС, але
ў хуткім часе, у канцы жніўня 1945 года, быў
вызвалены, бо атрымалася аднавіць дакументы пра яго сувязі з партызанамі. Пакуль
бацька знаходзіўся ў лагеры, маці працавала
ў домакіраўніцтве, а сястра Зарына здала
экстэрнам экзамены за 10 класаў і паступіла
на журфак БДУ. Пасля 2 курсаў перавялася
ў Інстытут замежных моў, дзе пасля яго заЗарына Уладзіміраўна Кулеўская. Мінск.
1950-я гг.
канчэння да выхаду на пенсію працавала
выкладчыкам фанетыкі французскай мовы.
Памерла ў 1996 г. ва ўзросце 68 гадоў.
Доўга ў доме Ціманьковых мы не пражылі: пасля арышту бацькі кватэра спатрэбілася супрацоўнікам НКУС і нашу сям’ю выкінулі на вуліцу.
Прытулілі нас выдатныя людзі – сям’я рэпрэсіраваных, якая складалася
з бабулі, дзвюх сясцёр (Рудакоўскай і Тарнаўскай) і ўнучкі. Яны здымалі на
вул. Нагіна кватэру не больш за 25 кв. м. Не ўяўляю, як мы там усе размяшчаліся, асабліва пасля вяртання бацькі. Я спала на ссунутых крэслах. Бацька
вярнуўся з лагера вельмі хворым. Спачатку туберкулёз, затым праявілася
анкалогія, памёр у 1959 годзе ва ўзросце 63 гадоў.
Дачка Савіцкай, якая вярнулася з эвакуацыі і ў якой мы жылі на вул.
Грушаўскай, змагла на старым месцы пабудаваць палову невялікага дома,
пад яе кватэрай размяшчаўся падвал, сыры, няўтульны, але мы яго сяктак уладкавалі і былі шчаслівыя ў яго перабрацца. Там быў адзін пакой
і кухня.
У 1951 г. Зарына выйшла замуж за Данілу Канстанцінавіча Міцкевіча,
сына Якуба Коласа. У 1954 г. мы атрымалі 2-пакаёвую кватэру на пр. Сталіна

20

Памяць роду: мінулае вачыма сучасніка
(затым Леніна, Скарыны, Незалежнасці). Разам
з намі туды пераехала і мая цётка, маміна сястра
Старжынская Галіна Пятроўна, якая некалькі
гадоў ужо жыла з намі. Праз пэўны час яна, як
удзельніца партызанскага руху, атрымала асобную аднапакаёвую кватэру.
У Зарыны і Данілы Канстанцінавіча двое
дзяцей: сын Андрэй Данілавіч працуе ў Нацыянальным цэнтры інтэлектуальнай уласнасці, ён закончыў Мінскі радыётэхнічны
інстытут, добра валодае камп’ютарам, англійскай і японскай мовамі і прымяняе свае
веды ў галіне патэнтазнаўства. Дачка Алёна
Данілаўна закончыла журфак БДУ, працавала
ў часопісе «Беларусь», затым стала хатняй
гаспадыняй, занялася выхаваннем сына – Кіма
Юрыя Аляксандравіча, які закончыў філфак
БДУ, у цяперашні час вучыцца ў магістратуры
ў Паўднёвай Карэі. Валодае англійскай, французскай і карэйскай мовамі.
Дачка Андрэя Іна закончыла філасофскі факультэт БДУ, абараніла кандыдацкую

Іна Уладзіміраўна Кулеўская. Ленінград.
1960-я гг.

Першы злева
Міхал Міцкевіч,
брат Якуба Коласа,
трэцяя – М. РытэрКаханоўская,
чацвёртая –
Акановіч ? (Ганна
Міхайлаўна
Некрашэвіч),
сястра Сцяпана
Міхайлавіча
Некрашэвіча,
шосты – Міхал
Тулейка.
Настаўнікі школы
«У Міхельсона».
ЗША. 6 сакавіка
1954 г.
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дысертацыю, працуе
ў Р э с п у бл і к а н с к і м
інстыт уце вышэйшай школы, валодае
французскай, нямецкай
і англійскай мовамі.
Дзядзька Андрэя
і Алёны Міхась Канстанцінавіч Міцкевіч
(сын Яку ба Коласа)
быў жанаты з дачкою
Янкі Маўра Нат а лляй. Другі дзядзька –
Юрый – загіну ў на
фронце ў першыя гады
вайны.
Мн ог і я з р оду
Некр
а шэвічаў б ыл і
Партрэт Кулеўскай Іны Уладзіміраўны, напісаны мастаком
Уладзімірам Граніным. Ленінград, 1963 г.
звязаны роднаснымі
сувязямі з выбітнымі
прадстаўнікамі беларускай інтэлігенцыі. Так, дачка Алены Рыгораўны
Некрашэвіч, дваюраднай сястры акадэміка Сцяпана Міхайлавіча Некрашэвіча, Алена Міхайлаўна Радзеўская стала жонкай народнага паэта
БССР Петруся Броўкі.
Брат Сцяпана Міхайлавіча Некрашэвіча (я Сцяпану Міхайлавічу ўнучатая пляменніца, мая бабуля – Наталля Міхайлаўна Некрашэвіч) Іосіф
быў белагвардзейскім афіцэрам у арміі Дзянікіна, дзесьці на Доне расстраляны Чырвонай арміяй.
Сястра Сцяпана Міхайлавіча Ганна Акановіч у 1944 годзе выехала
ў Германію, а пасля смерці мужа Аляксандра Акановіча разам з сынам
пераехала ў ЗША, дзе працавала ў школе разам з братам Якуба Коласа
Міхаілам Міхайлавічам Міцкевічам.
Часта ўспамінаецца, як пасля ад’езду Акановічы пакінулі нам у карыстанне казу, якая дапамагла нашай сям’і выжыць у суровы пасляваенны
час, асабліва пасля арышту бацькі. Пасля вяртання са школы мне даводзілася ісці пасвіць гэтую казу. Вакол было шмат руінаў, парослых любімай ёю
травой. У казы быў вельмі шкодны і няўдзячны характар: варта мне было
выпусціць ланцужок, як яна адразу пачынала бадацца…
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У 1952 г. я закончыла сярэднюю школу
№ 9 з залатым медалём, у тым жа годзе паступіла
на хімфак БДУ. У 1957 г. пасля заканчэння вучобы з чырвоным дыпломам я была прынята
на працу ў Інстытут хіміі АН БССР. У 1962 г.
паступіла ў аспірантуру Інстытута высокамалекулярных злучэнняў АН СССР у г. Ленінградзе, дзе ў 1967 г. абараніла кандыдацкую
дысертацыю.
У Ленінградзе два першыя гады аспірантуры я жыла ў вельмі цікавым месцы
на стрэлцы Васільеўскага Вострава ў самым
цэнтры горада. Гэта быў будынак так званага
Ленінградскага адміністрацыйна-гаспадарчага
ўпраўлення Акадэміі навук СССР. На другім
паверсе гэтага будынка размяшчаліся 5 пакояў
мужчынскага інтэрната, на трэцім – 6 пакояў
жаночага. Я жыла ў пакоі з дзвюма аспіранткамі Інстытута ўсходазнаўства. Адна – з Баку,
другая – з Ленінграда (не было сваёй кватэры). У кафэ (на першым плане Кулеўская
Іна Уладзіміраўна) пры інстытуце
Апошні год вучобы ў Ленінградзе мы жылі высокамалекулярных злучэнняў
ў новым інтэрнаце. Аспіранцкае сяброўства АН СССР. Ленінград, 1963 г.
захавалася ў нас на ўсё жыццё. Яны часта прыязджалі да мяне пад Мінск на дачу. На жаль, бакінская сяброўка пайшла
ўжо з жыцця.
Калі мы жылі на стрэлцы Васільеўскага Вострава, то захапляліся сваім
месцазнаходжаннем (у акне – Растральныя калоны, Дварцовы мост, Петрапаўлаўская крэпасць, Эрмітаж, велічная Нява…). Сябравалі мы з хлопцамі з недалёка размешчанага інтэрната Акадэміі мастацтваў. Адзін з іх,
Уладзімір Гранін, які пазней стаў галоўным мастаком Новасібірскага опернага тэатра, намаляваў мой партрэт, які захаваўся да нашых дзён.
У інтэрнаце часу я праводзіла мала. У асноўным працавала ў лабараторыі (з дзевяці раніцы да дзевяці вечара). Мы прымалі ўдзел у навуковых
канферэнцыях, сімпозіумах, у тым ліку і ў краінах народнай дэмакратыі
(Польшча, Чэхаславакія, Балгарыя).
Абарона кандыдацкай дысертацыі прайшла паспяхова. Ужо праз тры
месяцы я атрымала пацвярджэнне з ВАКа (Вышэйшай атэстацыйнай камісіі). Маім кіраўніком быў Барыс Львовіч Іерусалімскі, вядомы спецыя
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Кулеўская Іна Уладзіміраўна.
Аспірантура, лабараторыя.
Ленінград, студзень 1963 г.

Кулеўская Іна
Уладзіміраўна
выступае
з дакладам
на навуковапрактычнай
канферэнцыі.
Ленінград.
1963 г.
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Кулеўская Іна Уладзіміраўна (злева).
Аспірантура, лабараторыя. Ленінград.
1963 г.

Памяць роду: мінулае вачыма сучасніка
ліст у галіне палімернай хіміі. Ён супрацоўнічаў
з палімершчыкамі ўсёй краіны. Быў удзельнікам
Вялікай Айчыннай вайны, ваяваў у разведцы, бо
ведаў нямецкую мову. У выніку ранення страціў
вока.
У Ленінградзе ў нашым інстытуце было
кафэ, куды часам атрымоўвалася запрасіць цікавых гасцей. У гэтым кафэ пабывалі: Уладзімір Высоцкі, калі ён толькі станавіўся вядомым, рэжысёр Рыгор Козінцаў, артыст Васіль
Меркур’еў з жонкай Ірынай, дачкой Усевалада
Меерхольда, паэтэса Вольга Бергольц, радыёкаментатар Кірыл Набутаў і іншыя вядомыя
людзі.
Вярнулася ў г. Мінск у свой інстытут, дзе
і прапрацавала да выхаду на пенсію ў 2012 г.
З’яўляюся аўтарам каля 100 аўтарскіх пасведчанняў і патэнтаў на вынаходніцтвы, акрамя асноўнай працы выконвала пераклады рэфератаў
па хіміі з англійскай, французскай, нямецкай, Кулеўская Іна Уладзіміраўна
(злева) каля будынка Інстытута
польскай моў. Адзін раз мне было прапанавана высокамалекулярных злучэнняў
ўступіць у партыю, я адмовілася, больш прапа- АН СССР. Ленінград, 1963 г.
ноў не паступала.
Пасля завяршэння вучобы, ужо працуючы ў Мінску, я з ленінградскімі
сябрамі шмат падарожнічала па Расіі. Мы наведалі практычна ўсе вядомыя
храмы і музеі: Валаам, Салаўкі, Пскоў, Ноўгарад, Архангельскую вобласць,
Залатое кальцо і іншыя. Пабывалі і ў Прыбалтыцы.
У 1993 годзе фінансавае становішча інстытута пагоршылася і мне
прыйшлося сысці на пенсію. Трэба сказаць, гэта былі самыя складаныя
часы перабудовы. Жылося вельмі няпроста. Калі ў канцы 1995 года мяне
запрасілі на працу ў свой жа інстытут, на першы заробак я купіла свае
любімыя цукеркі, на якія раней не хапала грошай. У інстытуце я прапрацавала яшчэ 17 гадоў.
У тыя часы з’явілася магчымасць выязджаць за мяжу. Я са сваімі
сяброўкамі-пенсіянеркамі пачала купляць патроху валюту і ў 1997 годзе
мы ўжо змаглі паехаць у Парыж. Гэта быў адзін з першых выездаў пенсіянерак за мяжу. Пра нас нават была перадача па тэлебачанні і артыкулы
ў газетах.
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Салаўкі. 1976 г. Фота Кулеўскай
Іны Уладзіміраўны.

Магіла Ганны Керн. Міціна. Лета 1970 г.
Фота Кулеўскай Іны Уладзіміраўны.

Падарожжа па Еўропе доўжыліся амаль 10 гадоў. Атрымалася наведаць Італію, Іспанію, Бельгію, Германію і іншыя краіны Еўропы. Пра ўсе
падарожжы засталіся прыемныя ўспаміны. Напрыклад, вось гэты артыкул,
надрукаваны ў «Народнай газеце» ад 4 студзеня 2002 года.
«Калі бачыў Парыж?..»
У аўтобусе пасажыры гадалі: хто гэтыя пажылыя жанчыны? Маці
новых рускіх? Не падобна: апранутыя сціпла, паводзяць сябе інтэлігентна,
ды яшчэ і як сапраўдныя эрудыткі сыплюць французскімі назвамі… Так
і не прыйшоўшы да нейкай высновы, спыталі прама. Тыя таксама адкрыта
адказалі, што, маўляў, звычайныя пенсіянеркі, а ў падарожжа адправіліся,
каб ажыццявіць даўнюю мару. Аўтобус ішоў у Парыж.
Лёс трох сябровак, самай старэйшай з якіх споўнілася 67 гадоў, просты
і немудрагелісты: разам вучыліся ва ўніверсітэце, а скончыўшы яго, звязалі жыццё з адным-адзіным месцам працы - Інстытутам фізіка-арганічнай хіміі Акадэміі навук Беларусі. Тут сталі кандыдатамі навук, а потым,
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калі прыйшоў час, аформілі пенсіі. На
жыццё-быццё не наракалі: у савецкія
часы нядрэнна зараблялі, выгадавалі дзяцей, шмат падарожнічалі, аб’ездзіўшы
ўсю расійскую Поўнач, ды і ў краінах так
званага сацыялістычнага лагера таксама
пабывалі.
– Усё гэта было здорава, але наша
«ка лек тыў на я ду ша» імкнул а ся
ў Парыж, – прызнаецца адна з сябровак Іна Уладзіміраўна Кулеўская. – Рэч
у тым, што мы ў школе і ў ВНУ вывучалі
французскую мову, ды і проста былі зачараваныя культурай гэтай краіны: запоем чыталі раманы Заля, Бальзака, Мапасана, не па адным разе глядзелі фільмы
з Івам Мантанам, Жанам Марэ, Аленам
Дэлонам. Увогуле, з намі здарылася
«хвароба», апісаная ў вядомай песні:
«Я хвалююся, пачуўшы французскую
гаворку…». Але, на жаль, трапіць у турыстычныя групы, якія накіроўваліся Кулеўская Іна Уладзіміраўна (справа). Парыж.
ў капіталістычныя краіны, у савецкія 1997 г.
часы было практычна немагчыма – людзі
туды падбіраліся або па блаце або па сацыяльным статусе: вядома, што
перавага аддавалася працоўнаму класу. А нас, па тагачаснай тэрміналогіі,
служачых, калі і выпускалі, то толькі ў краіны народнай дэмакратыі, ды
яшчэ і «муштравалі» пры гэтым. Памятаю, як на інструктажы нам казалі,
што пад сінюю сукенку нельга абуваць белыя туфлі!
Так бы і засталася мара ў смузе мінулых гадоў, але ў 90-я гады паездкі
за мяжу сталі цалкам звычайнай справай, былі б толькі грошы. Вось
з гэтым, па мерках больш забяспечаных людзей, у пенсіянерак было тугавата, хоць яны і працягвалі працаваць у сваім інстытуце. Мяркуйце
самі: пенсія – долараў 40, крыху больш за заробак з усімі кандыдацкімі
даплатамі. Атрымлівалася нягуста – ледзь перавальвала за сотню ў месяц.
А самая танная пуцёўка ў Францыю цягнула на 300 з хвосцікам умоўных
адзінак.
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Аднак сяброўкі «загарэліся»: седзячы неяк увечары, падлічылі, што
калі кожны месяц адкладваць па 20 долараў, то за два гады можна назапасіць патрэбную суму. Іншыя пенсіянеры хадзілі на мітынгі, размахвалі
чырвонымі сцягамі, патрабавалі вярнуць выдатнае савецкае «ўчора».
А тры мінскія бабулі штомесяц наведваліся ў абменныя пункты, купляючы
«варожыя» грашзнакі ў колькасці 20 адзінак кожная. Яны і цяпер лічаць,
што не варта ўвесь час галасіць, маўляў, мала плацяць грошай, значна лепш
нават невялікай суме знайсці добрае прымяненне.
Уразілі іх і самі парыжане, асабліва пажылыя, да якіх, дарэчы, усе ставяцца з непрыхаванай павагай. Гэтая ласка пралілася і на нашых вандроўніц у час іх адзінай паездкі ў парыжскім метро, дзе дзверы ў вагонах
трэба адчыняць уручную, а вось як гэта робіцца, яны не ведалі і прыкметна
хваляваліся. Выручыў месье сярэдніх гадоў, які, здавалася, драмаў на ся
дзенні. Перад станцыяй, на якой беларускім пенсіянеркам трэба было
выходзіць, ён раптам ускочыў, адчыніў дзверы, выйшаў, запрашаючы дам
жэстам, а потым вярнуўся ў вагон. Ад такой галантнасці яны проста анямелі і нават не паспелі сказаць «мерсі».
Даспадобы прыйшлося ім і тое, што наведвальнікамі шматлікіх кафэ
былі не толькі маладыя людзі, як у нас, але і дзядкі з бабулькамі, якія за
кубачкам кавы ці бакалам віна вялі свае нетаропкія размовы. У кожным
узросце, па перакананні сябровак, ёсць свае даброты, і патрэбна іх шанаваць, а не ставіць на сабе крыж пасля сыходу на заслужаны адпачынак, які
для многіх, на жаль, ператвараецца толькі ў чаканне смерці.
Не выпадкова ж «пенсійны турызм» шырока распаўсюджаны
ў свеце: бабулі і дзядулі розных краін, ужо не абцяжараныя працай,
знаёмяцца са славутымі мясцінамі, якія не паспелі паглядзець у маладыя гады. Нашы пенсіянеркі адрозніваліся ад сваіх аднагодак, скажам,
з Амерыкі, толькі большай абмежаванасцю ў сродках. Але і гэта не перашкодзіла ім спаўна атрымаць асалоду ад радасці судотыку з вечнымі
каштоўнасцямі.
– Уяўляеце, мы хадзілі па тых жа вуліцах, стаялі ў тых жа палацах і храмах, дзе бывалі каралі Францыі Людовік, Напалеон, пісьменнікі Бальзак
і Гюго, вялікія мастакі, – кажа Дзіна Уладзіміраўна Лапацік. – Толькі ад
гэтай думкі кружылася галава…
Пасля падарожжа і аповедаў бабулі яе 13-гадовая ўнучка заявіла, што
і ў яе цяпер ёсць мара – паехаць у Парыж.
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АРХІЎНЫЯ ДАКУМЕНТЫ
І ФОТАМАТЭРЫЯЛЫ

Выпуск выхаванак Парыцкага жаночага
вучылішча Духоўнага ведамства 30 мая 1913 г.
Фота Г. А. Блюміна
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Другі выпуск
Мінскага
дзяржаўнага
педінстытута
замежных моў,
факультэт
французскай мовы.
У верхнім радзе
(першая справа) –
З. У. Кулеўская.
1950 г.

Пахвальная грамата вучаніцы 5 класа Іны Кулеўскай. 1947 г.
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Выпускнікі 10 «А» класа сярэдняй школы № 9
г. Мінска. 1952 г. У верхнім радзе (шостая
справа) – Іна Кулеўская.

Залаты медаль «За выдатныя
поспехі і прыкладныя паводзіны» Іны
Уладзіміраўны Кулеўскай. 1952 г.
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Копія атэстата
сталасці Іны
Уладзіміраўны
Кулеўскай.
30 чэрвеня
1952 г.
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Выпускнікі Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя У. І. Леніна. Злева ў ніжнім
радзе трэцяя – Іна Кулеўская. 1957 г.
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Дыплом з адзнакай Кулеўскай Іны
Уладзіміраўны аб заканчэнні Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна.
1957 г.

Знак Кулеўскай Іны
Уладзіміраўны аб
заканчэнні Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта
імя У. І. Леніна. 1957 г.

34

Памяць роду: мінулае вачыма сучасніка

Дыплом Іны Уладзіміраўны Кулеўскай аб
прысуджэнні вучонай ступені кандыдата хімічных
навук. 1967 г.

Атэстат Іны Уладзіміраўны Кулеўскай аб
зацвярджэнні ў вучоным званні старшага
навуковага супрацоўніка. 1971 г.
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Радаводнае дрэва
Некрашэвічаў.
НГАБ, ф. 319, воп. 2,
спр. 2244, арк. 238.
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Радаводная схема родаў
Старжынскіх і Кулеўскіх.
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Алена Рыгораўна Некрашэвіч. Рэчыца.
25 верасня 1910 г. З архіўных матэрыялаў
Дзяржаўнага літаратурнага музея Петруся
Броўкі. Мінск.
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Міхаіл Антонавіч Радзеўскі – муж Алены
Рыгораўны Некрашэвіч. 1907 г. (?) З архіўных
матэрыялаў Дзяржаўнага літаратурнага музея
Петруся Броўкі. Мінск.
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Атэстат Алены
Рыгораўны
Некрашэвіч
аб заканчэнні
Парыцкага
жаночага вучылішча
Духоўнага
ведамства, 18 мая
1906 г. З архіўных
матэрыялаў
Дзяржаўнага
літаратурнага
музея Петруся
Броўкі. Мінск.
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Пятрусь Броўка, народны
паэт БССР. Мастак М. І. Гусеў.
1958 г. Са збору А. СтаткевічаЧабаганава.

Злева направа:
Алена Міхайлаўна
Радзеўская, дачка
Алены Рыгораўны
Некрашэвіч, Юрый
Пятровіч Броўка, Пётр
Усцінавіч Броўка.
Масква. 1947 г. Фота
з архіва Дзяржаўнага
літаратурнага музея
Петруся Броўкі. Мінск.
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Сцяпан Міхайлавіч Некрашэвіч
(у другім радзе злева)
з саслужыўцамі. Першая
сусветная вайна. 1916 г.

Адваротны бок фотаздымка.
Тэкст і подпіс Сцяпана
Міхайлавіча Некрашэвіча.
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Гаўрыла
Гарэцкі
і Сцяпан
Некрашэвіч.
Мінск. 1926 г.

Анкета допыту
Сцяпана Міхайлавіча
Некрашэвіча. 1930 г.
Архіў КДБ Рэспублікі
Беларусь.
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Вокладка кнігі
С. Некрашэвіча
«Да характарыстыкі
беларускіх гаворак
Парыцкага раёну».
Мінск. 1929 г. Фонд
ЦНБ імя Я. Коласа
НАН Беларусі.
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Карта Парыцкага
раёна (з кнігі)
С. Некрашэвіча.
Фонд ЦНБ
імя Я. Коласа
НАН Беларусі.
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Парыцкая Свята-Духава царква Бабруйскага
павета. Фота Г. А. Блюміна. 1913 г. Разбурана
пры савецкай уладзе.
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Выпіс з метрычных
кніг Парыцкай СвятаДухавай царквы
Бабруйскага павета
аб смерці 7 сакавіка
1867 г. ва ўзросце
70 гадоў дваранкі
засценка Дражня
Ірыны Сямёнаўны
Некрашэвіч. Ірына
Сямёнаўна Некрашэвіч
(Івашкевіч) – прабабуля
Наталлі Міхайлаўны
Некрашэвіч. НГАБ,
ф. 136, воп. 18, спр. 48,
арк. 249 адв.
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Выпіс з метрычных
кніг Парыцкай СвятаДухавай царквы
Бабруйскага павета
аб смерці 21 лютага
1899 г. ва ўзросце
68 гадоў дваранкі
фальварка Данілаўка
Агаф’і Сямёнаўны
Некрашэвіч.
Агаф’я Сямёнаўна
Некрашэвіч – бабуля
Наталлі Міхайлаўны
Некрашэвіч. НГАБ,
ф. 136, воп. 23, спр. 18,
арк. 243 адв. – 244.
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Выпіс з метрычных кніг
Парыцкай Свята-Духавай
царквы Бабруйскага
павета аб шлюбе
2 лютага 1898 г. гарніста
з дваран засценка
Мядзведава Рэчыцкага
павета, прыхаджаніна
Яўтушковіцкай царквы
Пятра Філіпавіча
Старжынскага і дваранкі
фальварка Данілаўка
Наталлі Міхайлаўны
Некрашэвіч. Наталля
Міхайлаўна – бабуля Іны
Уладзіміраўны Кулеўскай.
НГАБ, ф. 136, воп. 23,
спр. 18, арк. 146 адв.
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Выпіс з метрычных кніг
Парыцкай Свята-Духавай
царквы Бабруйскага
павета аб нараджэнні
18 жніўня 1880 г.
Наталлі Міхайлаўны
Некрашэвіч. Бацькі –
дваране фальварка
Данілаўка Міхаіл Паўлавіч
і Ева Дзмітрыеўна
Некрашэвічы. Наталля
Міхайлаўна – бабуля Іны
Уладзіміраўны Кулеўскай.
НГАБ, ф. 136, воп. 23,
спр. 15, арк. 19 адв.
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Праскоўя Міхайлаўна Сыцько (Некрашэвіч),
сястра бабулі Іны Уладзіміраўны Кулеўскай.
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Сямён Пятровіч Старжынскі, дзядзька
Іны Уладзіміраўны Кулеўскай. Надпіс на
адвароце: «На память дорогой сестре Гале
от Сени. Харьков. 1947 г.». Архангельск.
Май 1933 г.
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Міхаіл Пятровіч Старжынскі,
дзядзька Іны Уладзіміраўны
Кулеўскай. 1920-я гг.

Уладзімір Пятровіч Старжынскі,
дзядзька Іны Уладзіміраўны
Кулеўскай. 1950-я гг.

Марыя Пятроўна Старжынская,
цётка Іны Уладзіміраўны
Кулеўскай. 1930-я гг.

Галіна Пятроўна Старжынская (справа), цётка
Іны Уладзіміраўны Кулеўскай. 1960-я гг.
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