
У ВЁС КУ
З НАЗ ВАЙ КАЎ БА СА 

І вось з 8 па 12 лі пе ня мне па шчас ці-
ла ўпер шы ню апы нуц ца да лё ка за Ура-
лам і з пер шай га дзі ны доў га ча ка най 
ванд роў кі па чаць зжы вац ца з па ме ра мі 
та го краю, які не ка лі стаў пры тул кам і 
на дзе яй для мно гіх на шых зем ля коў.

Но ва сі бір ская зям ля ака за ла-
ся свое асаб лі вым Ва ві ло нам, у ме-
жах яко га пра жы ва юць прад стаў ні кі 
шмат лі кіх эт на саў: бе ла ру сы, укра ін-
цы, та та ры, нем цы, эс тон цы, а так са ма 
рус кія ста ра аб рад цы, якія не ка лі шу-
ка лі па ра ту нак на бе ла рус кіх зем лях, 
а за тым ра зам з бе ла ру са мі і па еха лі 
ў Сі бір. Ці ка ва тое, што пе ра ся лен цы 
з Бе ла ру сі асе лі на поў нач ад транс-
сі бір скай ма гіст ра лі, там, дзе гус тыя 
ля сы і не пра лаз ныя ба ло ты (гэ тыя мяс-
ці ны бы лі бліз кія ду шы на шых дзя доў), 
а вось пе ра ся лен цы з Укра і ны вы бра лі 
для гас па да ран ня зем лі на поў дзень ад 
ма гіст ра лі, там, дзе ланд шафт стэ па-
вы — у прад гор'і Ал тай ска га краю.

На па чат ку нас ча ка ла па да рож жа 
ў вёс ку з ці ка вай наз вай — Каў ба са, 
да якой мы еха лі 600 км па ма гіст ра лі, 
за тым 100 км на поў нач да ра ён на га 
цэнт ра Кыш тоў ка, а пас ля яшчэ 70 км 
па та кой да ро зе, па якой пас ля доб ра-
га даж джу на «ГА Зе лі» з мес ца не зру-
шыш. Вёс ка за сна ва на бе ла ру са мі, якія 
пры еха лі сю ды на са мым па чат ку ХХ ст., 
у час ста лы пін скай рэ фор мы. У асноў-
ным гэ та бы лі вы хад цы з Ма гі лёў шчы ны, 
та му га лоў ная ву лі ца вёс кі так і на зы-
ва ла ся — Ма гі лёў шчы на. Не ка лі вёс ка 
бы ла вя лі кай — ка ля 170 два роў. Лю дзі 
ме лі пры стой ную гас па дар ку: па дзе-
сяць ко ней, столь кі ж ка роў, вя лі кі ста так 
аве чак, лад ны ка ва лак зям лі.

На на ша пы тан не ад нос на та го, як 
у гэ тыя мяс ці ны тра пі лі іх прод кі, нам 
рас ка за лі на ступ нае: спа чат ку ў да ро-
гу збі ра лі ся не каль кі ча ла век з ад ной 
вёс кі — еха лі ў раз вед ку. Ка лі пер ша-
пра ход цы зна хо дзі лі ку ток, які ад па вя-
даў іх па тра ба ван ням, яны ад праў ля лі 
да до му ад на го-двух ча ла век, якія збі-
ра лі ка ман ду ах вот ных, і тыя на ко нях 
ру шы лі ў да ро гу. Не ка то рыя да бі ра лі-
ся да сі бір скай зям лі-абе та ва най ка ля 
трох га доў. Вы ра за лі лес, кар ча ва лі 
пні, апра цоў ва лі зям лю, бу да ва лі ха-
ты, хля вы. Трэ ба ска заць, што вёс ка 
раз рас та ла ся па за ко нах тых мяс цін, 
ад куль лю дзі пры еха лі сю ды. Фор-
ма да хаў, прын цы пы кан стру я ван ня 
пад вор каў, ары ен та ва насць па ба ках 
све ту, на пра мак пер шай ву лі цы — усё 
ад па вя да ла за ко нам кан стру я ван ня 
кос ма су сва іх да лё кіх прод каў. Ад ра-
зу кі да ла ся ў во чы адзі ная ад мет насць: 
ка лі ву лі цы бе ла рус кіх вё сак не ка лі бы-
лі вуз кія, то ў гэ тым па се лі шчы яны 
шы рэй, чым га рад скія пра спек ты. Ад-
ным сло вам — раз до лле.

Ма ёй даў няй ма рай бы ло жа дан не 
па спра ба ваць рас шыф ра ваць ар на-
мен таль ныя тэкс ты на на род ных стро-
ях-кас цю мах і пры ад крыць тай ну мі фа-
ла гіч ных вы то каў бе ла рус кай лішт вы. 
Ад но і дру гое вы кон ва ла функ цыі ро да-
вай ге не а ло гіі і змя шча ла сак раль ныя 
зна кі ма гіч ных абя рэ гаў. Лішт ва бы вае 
раз гор ну тай толь кі ў ад ной плос кас ці, 
але асаб лі вую ці ка васць вы клі ка юць 
шмат' ярус ныя кам па зі цыі, якія я ўмоў-
на на зы ваю «цар скі мі ка ро на мі».

ІМ ЗА СТА ЛА СЯ 
СПАД ЧЫ НА…

Зра зу ме ла, мя не, як спе цы я ліс та ў 
га лі не тра ды цый най куль ту ры, перш 
за ўсё ці ка ві ла, што ад бы ва ла ся ў 
сем' ях бе ла ру саў-пе ра ся лен цаў з той 
ду хоў най спад чы най, якую іх дзя ды 
пры нес лі з са бой у да лё кі край, як яна 
пе ра да ва ла ся ад па ка лен ня да па-
ка лен ня, як яе ўспры мае сён няш няя 
мо ладзь, уз га да ва ная не толь кі на ся-
мей на-ро да вых каш тоў нас цях, але і 
на тых, якія фар мі ру юц ца на клуб ных 
дыс ка тэ ках і пра па ноў ва юц ца ін тэр-
нэт-пра сто рай.

Трэ ба ад ра зу ж ад зна чыць, што 
пра цэ сы куль тур най транс фар ма цыі, 
якія вы зна ча юць змест ду хоў най пра-
сто ры на Бе ла ру сі, прак тыч на цал кам 
то ес ныя з ад па вед ны мі пра цэ са мі, якія 
на зі ра юц ца ў Сі бі ры. На прык лад, у вёс-
цы Каў ба са жы ве Рыж ко ва На дзея Мі-
хай лаў на, якой за раз 92 га ды і якая 
на ра дзі ла ся праз 6 га доў пас ля та го, 
як яе баць кі пры еха лі на па ста ян нае 
мес ца жы хар ства ў Кыш тоў скі ра ён. 
Ня гле дзя чы на са лід ны ўзрост, на тое, 
што па ча лі зда ваць зрок і слых, ба бу ля 
за ха ва ла свет лую па мяць, з за да валь-
нен нем ад каз ва ла на на шы пы тан ні і 

шчы ра дзя лі ла ся сва і мі ве да мі. Больш 
за ўсё ўра зі ла ве дан не мност ва лі чы-
лак, ка зак, шмат лі кіх дэ та ляў аб ра даў, 
з які мі яна су тык ну ла ся ў дзя цін стве, 
пе ра ня ла ад ма ці і баць кі і пра нес ла 
праз усё даў га веч нае жыц цё.

Вель мі шмат ін фар ма цыі да вя ло ся 
за пі саць ад Пра скоўі Кі рэ еў ны Бул ка-
вай, 1932 г. н. Паз ней да гу тар кі да лу-
чы лі ся ўдзель ні кі фальк лор на га гур та 
«Зя зю ля». Асаб лі ва ак тыў на нам да-
па ма га ла Па лі на Мі хай лаў на Сіў цо ва. 
Жан чы ны пад ра бяз на рас каз ва лі пра 
свят ка ван не Ка ляд, Мас ле ні цы, Пас-
хі. Пры гэ тым пад крэс лі лі, што са мым 
важ ным свя там для іх бы ла Сё му ха. 
Асаб лі вае мес ца ў свя точ ным ко ла-
з ва ро це бе ла рус кіх пе ра ся лен цаў зай-
ма ла Ра даў ні ца: мо гіл кі бы лі зна кам 
веч на га да лу чэн ня да сі бір скай зям лі, 
а вось тра ды цыі на во дзіць па ра дак, 
ры ту а лы ўша на ван ня, без умоў на, за-
ста лі ся ты по ва бе ла рус кі мі.

Ад зна чу і тое, што ў да лё кай Сі бі ры 
бе ла ру сы час ад ча су вы кон ва лі рэд кі 
ў на шых мяс ці нах аб рад «Вы клі кан не 
даж джу». Ка лі на пра ця гу не каль кіх 
тыд няў ста я ла спя ко та, шэсць, дзе вяць 
або два нац цаць жан чын збі ра лі ся гур-
там, каб вы ка наць спе цы фіч ны аб рад. 
Яны бра лі плуг, іш лі да ра кі і «ара лі» яе: 
трой чы пе ра цяг ва лі плуг ту ды і на зад, 
за тым кі ра ва лі ся да «хле ба» — жыт-
нё ва га ці пша ніч на га по ля, ла дзі лі там 
не вя лікі стол, а пас ля іш лі на мо гіл кі. 
Нас пе ра кон ва лі ў тым, што лі та раль-
на пад ве чар або на заўт ра аба вяз ко ва 
ішоў дождж.

У 325 г. на Ні кей скім са бо ры быў 
вы пра ца ва ны ал га рытм вы зна чэн ня 
да ты свят ка ван ня Пас хі. Ра зам з тым, 
у бе ла ру саў Сі бі ры іс на ва ла свая сіс-
тэ ма ча са вай пры мер ка ва нас ці шэ ра гу 
ка лян дар ных свят. На прык лад, жан-
чы ны тлу ма чы лі: «Мя со ед не в числе 
бы ва ет», ад нак з кож ным го дам ён ста-
но віц ца даў жэй шым і на трэ ці год са мы 
пра цяг лы. «На Мас ле ні цу Ме сяц хоць 
ра жок, але па мак нець у мас ло» — гэ-
та зна чыць, што гэ тае свя та заў сё ды 
пры па дае на ма ла дзік. «Пас ха до лжна 
быть тем ная (зна чыць, яна свят ку ец ца 
пас ля зме ны квад ры), а Радоница — 
у свет лом».

Да во лі шмат ча су мы га ва ры лі пра 
тра ды цый ныя ся лян скія стра вы. Мож-
на, ві даць, сме ла ска заць, што ся лян-
ская кух ня бы ла тым трэ цім склад ні кам 
(пас ля адзен ня і вон ка ва га аздаб лен ня 
ха ты), якая дак лад на вы зна ча ла са ма-
ідэн ты фі ка цыю мяс цо ва га на сель ніц-
тва. Стра вы, ся род якіх бы ла ква ша ная 
ка пус та (сям'я ста ві ла да 18 вёд раў гэ-
тай га род ні ны), гры бы, дра ні кі, яеч ня, 
па хлёб ка, сма жа ная буль ба, якую аб-
сы па лі ка ноп ля мі, пі ва з зер ня но ва га 
ўра джаю — усё гэ та за ста ло ся ў спад-
чы ну ад бе ла рус кай эт на куль тур най 
тра ды цыі.

ПРЫН ЦЫП 
СА МА ЗА ХА ВА ННЯ 

На дру гі дзень мы пра еха лі амаль 
300 км і па тра пі лі ў па сё лак Се вер ны, 
ва кол яко га не ка лі іс на ва лі яшчэ пяць 
вё сак з бе ла рус кім на сель ніц твам. Але 
сён ня гэ тых вё сак ужо ня ма: лю дзі раз'-
еха лі ся хто ку ды. Слу хаў апо вед пра 
жыц цё гэ та га анк ла ва і між во лі ўспа-
мі наў па чу тае не каль кі га доў та му ў 
Кі раў скім ра ё не Ма гі лёў скай воб лас-
ці. Там на пра ця гу 300 га доў іс на ва-
лі 11 вё сак, у якіх жы лі і пра цяг ва юць 
жыць рус кія ста ра ве ры. У іх за мкнё ная, 
але са ма да стат ко вая сіс тэ ма. Іх дзе ці 
не вы хо дзі лі за муж і не жа ні лі ся з бе-
ла ру са мі, а для та го, каб па збег нуць 
праб ле мы ўнут ры ро да ва га кро ва змя-
шэн ня, яны вя лі ге не а ла гіч ныя кні гі і 
не да пус ка лі вя сел ляў па між прад стаў-
ні ка мі аж да сё ма га ка ле на сва яц тва.

Фак тыч на тыя ж прын цы пы са ма за-
ха ван ня бы лі ха рак тэр ны і для бе ла ру-
саў Но ва сі бір скай воб лас ці. Да са ма га 
апош ня га ча су між эт ніч ных шлю баў 
прак тыч на не фік са ва ла ся.

У па сёл ку Се вер ны па бу да ва ны 
шы коў ны са цы яль на-куль тур ны цэнтр, 
якім кі руе бе ла рус Сяр гей Ры го ра віч 
Во сі паў. У гурт ку ама тар скай твор час ці 
ра зам з ім шчод ра дзе ляц ца сва ім та-
лен там яго род ны брат Іван Ры го ра віч, 
Ка ця ры на Пят роў на Фі наш кі на, Ма рыя 
Пят роў на Му лі ка ва, Тац ця на Ана толь-
еў на Ку лі ко ва, Аў доц ця Ва сіль еў на 
Дзям чы хі на, Сяр гей Ер ма ла е віч Іва ноў 
(якут па па хо джан ні), на рэш це, Вар ва-
ра Ха ры то наў на Раб чы ка ва (1935 г. н.), 
якую сме ла мож на на зваць са мым 
ашчад ным за ха валь ні кам баць коў скіх 

тра ды цый. Боль шасць гэ тых лю дзей — 
на шчад кі тых бе ла ру саў, якія пры еха лі 
сю ды з Ві цеб шчы ны.

Трэ ба ска заць, што ў па сёл ку жы-
вуць прад стаў ні кі роз ных эт на саў, та му 
і той фальк лор ны гурт, які су стра каў 
нас на па ро зе цэнт ра, быў шмат на-
цы я наль ны і вы кон ваў пес ні і тан цы 
бе ла рус кія і рус кія. Энер ге ты ку гэ та-
га ка лек ты ву сло ва мі пе ра даць прос-
та не маг чы ма. Ка лі яны спя ва юць, 
то ства ра ец ца ўра жан не, што ты ра-

зам з імі гар та еш ста рон кі да лё кай і 
бліз кай гіс то рыі, аку на еш ся ў свет лае 
і ад на ча со ва сум нае рэ чы шча ся лян-
скай до лі, хо чаш ве рыць у тое, што 
да бро заў сё ды пе ра ма гае зло. А ка лі 
яны пус ка юц ца ў ско кі, то ты пе ра ста-
еш ды хаць — бо не зра зу ме ла, як ся-
мі дзе ся ці га до выя ка бе ты мо гуць стра-
ціць ад чу ван не гра ві та цыі і лі та раль на 
па плыць над пад ло гай.

З гэ тым гур том мы доў га і дэ та-
лё ва га ва ры лі пра ся мей на-ро да выя 
аб ра ды: ра дзі ны, вя сел ле, па ха ван не. 
Нам рас ка за лі пра тое, як пе ра апра на-
лі ня вес ту, як рас пля та лі яе дзя во чую 
ка су і пе ра пля та лі ў дзве жа но чыя, якія 
эра тыч ныя сцэн кі пры сут ні ча лі на дру гі 
дзень аб ра да вых па дзей, ка лі пас ля 
пер шай шлюб най но чы трэ ба бы ло гас-
цям па ве да міць, што ня вес та ака за-
ла ся цнат лі вай. Мы за на та ва лі пад ра-
бяз нае апі сан не па ха валь на га аб ра ду. 
У гэ тай сі ту а цыі не бы ло роў ных Вар ва-
ры Ха ры то наў не. Яна рас каз ва ла і рас-
каз ва ла, удак лад ня ю чы мност ва прад-
пі сан няў і рэг ла мен та цый. Бы ло не ча-

ка ным па чуць, што ня бож чы ка трэ ба 
бы ло аба вяз ко ва па ха ваць да паў дня, 
а жа лоб ны стол рас па чаць да абе да. 
А вось дно тру ны аба вяз ко ва ўсці ла лі 
ліс цем бя ро зы. Пы та ю ся: «А зі мой як 
бы ло?» Аказ ва ец ца для гэ та га ві се лі 
спе цы яль на на рых та ва ныя ве ні кі.

Ад нак са май вя лі кай не ча ка нас цю 
бы ла пра па но ва ба бы Ва руш кі за ві-
таць да яе ў гос ці, дзе яна па абя ца ла 
рас ка заць пра за га дзя пад рых та ва нае 
адзен не «ў да лё кую да ро гу» і па ка-

заць яго. Пра гэ та мы на пі шам асоб ны 
ар ты кул. Ця пер жа хо чац ца звяр нуць 
ува гу толь кі на ад ну ака ліч насць. Ба-
бу ля да ста ла з ку фэр ка два ка вал кі 
тка ні ны: адзін бя лют кі, дру гі — кры ху 
жаў та ва та га ад цен ня. Аказ ва ец ца, гэ-
та тая тка ні на, якой ня бож чы цу бу дуць 
па кры ваць па верх уся го. Пы та ем ся, 
ча му тка ні на роз на га ко ле ру. 75-га-
до вая ба бу ля ўра зі ла сва ім ад ка зам: 
«А я ска за ла сва ім: ка лі па мру ма ла-
дзей шай (ма ец ца на ўва зе — да 80 га-
доў), то на кры вай це бе лым па лат ном: 
я ж ха чу быць пры го жай пе рад Бо гам. 
А ка лі па мру ўжо ста рой, то мож на і 
цям ней шым па лат ном!» Пры зна ю ся 
шчы ра: толь кі па гэ тую сен тэн цыю трэ-
ба бы ло ехаць за край све ту!

ПЕ РА ДАЙ ЦЕ ПРЫ ВІ ТАН НЕ 
БЕ ЛА РУ СІ!..

…Ча ты ры га дзі ны да ро гі, па куль 
на са ма лё це ляцели ў Мінск, бы лі на-
поў не ны раз ва жан ня мі. Я ра зу меў: 

з ця гам ча су эмо цыі ўля гуц ца, ло гі ка 
возь ме сваё і ты ўжо па-ін ша му бу дзеш 
ра біць вы сно вы. Ад нак зноў і зноў пе-
рад ва чы ма пра хо дзі ла гіс то рыя свай го 
на ро да, ува соб ле ная ў лё сах кан крэт-
ных лю дзей, гу ча ла зво нам-на дзе яй 
ад веч ная ідэя «людзь мі звац ца», дзе-
ля якой, аказ ва ец ца, мож на бы ло тры 
га ды ехаць на пад во дах у чу жы край 
са спа дзя ван нем, што там зной дзеш 
пры ту лак Ня бё саў і га рот ны ка ва лак 
зям лі, які ўсце шыць ду шу і дасць во-
лю дум кам.

Пад час да ро гі бяс кон ца вы плы ваў 
з па мя ці рэ фрэн-раз ві тан не. Ка лі мы 
па кі да лі куль тур ны цэнтр, ба бу лі аб ня лі 
нас на да ро гу і па пра сі лі: «Пе ра дай-
це пры ві тан не Бе ла ру сі!» Я не сцяр-
пеў і шчы ра вы па ліў: «Ба бу леч кі, да-
ра жэнь кія, якой Бе ла ру сі пе ра даць 
пры ві тан не? Вы ж там ні ко лі не бы лі, 
вы ж яе не ве да е це!» А ў ад каз пра гу-
ча ла веч нае на дзей на-без на дзей нае: 
«Баць ка так цёп ла пра яе рас каз ваў! 
Ды там жа і на ша рад ня за ста ла ся. Як 
ха це ла ся б яе па ба чыць!» 

Шка да, што сён ня мы мыс лім ка тэ-
го ры я мі ма тэ ры яль на апрад ме ча ны мі. 
А той, хто жы ве да лё ка ад сва ёй ра-
дзі мы, «мыс ліць» фіб ра мі ду шы. У іх 
па мяць вы мя ра ец ца не плос кас цю 
«абы дзень да ве ча ра» — яна больш 
аб' ём ная, ге не тыч на мар кі ра ва ная, 
ро да вая. Мы — ліс точ кі на ро да вым 
дрэ ве, а яны — ма гут ны ствол. Іх па-
мяць — гэ та ка нал з мі ну ла га ў бу ду-
чы ню, пры чым ён па ста ян на ак ту а лі за-
ва ны. Мы ж ку па ем ся ў ла го дзе сва ёй 
Баць каў шчы ны, та му ча сам не ра зу ме-
ем гэ тай Бос кай ату ле нас ці і лё са вай 
пе ра ва гі.

Для та го каб ра зу мець сваю абра-
насць на гэ тай зям лі, трэ ба час цей су-
стра кац ца з ты мі, хто ма рыць і спа дзя-
ец ца па ды хаць гэ тым па вет рам, вы піць 
ку ба чак ва ды і па кла ніц ца ў по яс на-
шай род най зя мель цы.

Ян ка КРУК
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БЕ ЛА РУ СЫ Ў СІ БІ РЫ: ДЫЯ ЛОГ ТУ ТЭЙ ШЫХ І ТАМ ТЭЙ ШЫХ,
або Ро да вая па мяць — фе но мен на шай мен таль нас ці

Ёсць ідэя ўсю гу ма ні тар ную пра сто ру Бе ла ру сі 
аб' яд наць у ін тэр нэ це. Па ві нен з'я віц ца рэ сурс 
(ці не каль кі), якія аку му ля ва лі б усё — па чы на ю-
чы ад мас тац тва, гіс то рыі і за кан чва ю чы аду ка-
цы яй і гра мад скі мі су вя зя мі. Та кая перс пек ты ва 
і зман лі вая, і до сыць не рэ аль ная ад на ча со ва. 
Ад нак ка лі за ажыц цяў лен не яе бя рэц ца Адам 
Маль дзіс су мес на з Ін сты ту там куль ту ры, мож-
на спа дзя вац ца, што вы нік бу дзе.

Вар та рас ка заць пра пра ект, які ўжо бліз кі да ажыц-
цяў лен ня і так са ма мае да чы нен не да ўсе бе ла рус ка га 
куль тур на га яд нан ня. Наш на род до сыць сціп лы і свае 
куль тур ныя да сяг нен ні афі ша ваць не лю біць. А ка лі 
пэў ны дзе яч вы яз джае за мя жу і там пра цяг вае ра біць 
штось ці знач нае, мы па слух мя на зга джа ем ся з тым, 
што яго за піс ва юць у шэ ра гі зна ка мі тых прад стаў ні-
коў чу жой кра і ны. Ад нак з та кім ста но ві шчам спраў 
зу сім не згод ны ў Са ве це Фе дэ раль най на цы я наль на-
куль тур най аў та но міі «Бе ла ру сы Ра сіі» і гра мад скім 
аб' яд нан ні «Між на род ная аса цы я цыя бе ла ру сіс таў». 
Аў тар скі ка лек тыў, што скла да ец ца з прад стаў ні коў 
гэ тых ар га ні за цый, ства рыў эн цык ла пе дыч ны да вед-
нік «Су зор'е бе ла рус ка га па меж жа: бе ла ру сы і на ро-
джа ныя ў Бе ла ру сі ў су сед ніх кра і нах».

Аў та ры ад зна ча юць, што для ства рэн ня кні гі шмат 
га доў кар пат лі ва пра ца ва лі ра зам з бе ла ру са мі па-
меж жа, ку ды, па іх сло вах, ува хо дзяць усе кра і ны, 
якія ўтва ры лі ся на тэ ры то рыі бы ло га СССР, а так са-
ма Поль шча. Роз ныя аў та ры пі са лі аб агуль ня ю чыя 
ар ты ку лы ты пу «Бе ла ру сы ў Поль шчы», «Бе ла ру сы 
ў Ра сіі», «Бе ла ру сы ва Укра і не» — уся го атры ма ла ся 
ка ля 150 прац. Так са ма каш тоў ным па да ец ца раз-
дзел «Асо бы», у якім змя шча юц ца ма тэ ры я лы пра 
на шых вы дат ных су ро дзі чаў, на шу «до нар скую кроў», 
якой сіл ка ва лі ся су сед нія кра і ны і куль ту ры на пра-
ця гу XVІ — XXІ ста год дзяў і сіл ку юцца ця пер — ка ля 
1650 та кіх ма тэ ры я лаў.

Усе ар ты ку лы за раз зна хо дзяц ца ў Ін сты ту це куль-
ту ры Бе ла ру сі, за вяр ша ец ца іх уні фі ка цыя, пад рых-
тоў ка да вы дан ня.

Вяр та ю чы ся да ідэі Ада ма Маль дзі са, якая бы ла агу-
ча на на па чат ку і з'яў ля ла ся клю ча вой на су стрэ чы па 
аб мер ка ван ні пра ек та «Ін фар ма ты за цыя бе ла рус кай 
гу ма ні тар най пра сто ры», то вар та раз гар нуць спра ву 
збі ран ня звес так пра Бе ла русь куль тур ную. Праў да, 
у якой фор ме гэ та бу дзе ра біц ца, па куль да кан ца не вы-
зна ча на. Нех та, ве ра год на, бу дзе аку му ля ваць звест кі па 
края знаў стве, а так са ма па лі та ра тур ных мяс ці нах. Адам 
Маль дзіс вы ка заў аса біс тае жа дан не зай мац ца збо рам 
звес так па бе ла рус кіх ды яс па рах. Кры тык Іры на Шаў-
ля ко ва-Бар зен ка, якая прад стаў ля ла На цы я наль ны ін-
сты тут аду ка цыі, га то ва да па ма гаць пра соў ваць сваю 
«аду ка цый на-кры тыч ную» сфе ру.

На чаль нік ад дзе ла на ву ко ва-ме та дыч на га за-
бес пя чэн ня дзей нас ці па ахо ве гіс то ры ка-куль тур-
най спад чы ны Ін сты ту та куль ту ры Бе ла ру сі Ала 
Сташ ке віч бы ла за кла по ча на, на ту раль на, пы тан ня мі 
спад чы ны. Яна рас па вя ла, што ства ра ец ца элект рон-
ная ба за да ных па не ма тэ ры яль най спад чы не бе ла ру-
саў — гэ та «Жы вая спад чы на Бе ла ру сі» (сайт www.
lіvіngherіtage.by). За раз ак тыў на рас пра цоў ва ец ца 
анг ла моў ны ва ры янт сай та. Там ад люст роў ва ец ца 
і тое, што ўжо ўне се на ў дзяр жаў ны спіс не ма тэ ры-
яль най спад чы ны, і што яшчэ рых ту ец ца да ўня сен ня. 
Пла ну ец ца ства рыць і асоб ную ба зу да ных па бе ла-
рус кіх каш тоў нас цях, якія зна хо дзяц ца за мя жой.

Як ба чым, на ша куль ту ра асця рож на, але до сыць 
упэў не на ста но віц ца на элект рон ныя, ін фар ма цый ныя 
рэй кі. Час на спеў! Бо гла баль нае па ву цін не аб лыт вае 
ўсіх і ўся. Па агуль на су свет най тэн дэн цыі, у срод ках 
ма са вай ін фар ма цыі і ін тэр нэ це за раз шмат смец ця 
і роз най лух ты. Та му вя лі кія над зеі ўскла да юц ца ме-
на ві та на куль тур ніц кія СМІ — гэ та лі та раль на адзі ны 
спо саб за поў ніць га ло вы лю дзей чымсь ці ка рыс ным.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ
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Гэ тую царк ву па бу да ваў у 1172 го дзе 
сма лен скі князь Ру рык Рас ці сла ва віч у 
го нар на ра джэн ня сы на Мі ха і ла і на зваў 
у яго го нар. Паз ней сын атры маў у па-
да ру нак сам Лу чын. Пад крэс лю, што 
царк ва бы ла ста ра жыт най.

У 1562 го дзе Лу чын быў раз ра ба ва-
ны і спа ле ны крым скі мі та та ра мі. Царк-
ву да вя ло ся пе ра бу доў ваць. Но вы бу-
ды нак ства раў ся па доб ным да мі ну ла га. 
Так ад бы ва ла ся не ад ной чы.

Ужо на шмат паз ней, у 1696 го дзе, 
ра га чоў скі ста рас та вы даў за гад аб за-
ма ца ван ні ве ру ю чых з бліз кіх і да лё кіх 
вё сак за дзвю ма цэрк ва мі Ра га чо ва. У 
Лу чы не ж бы ла свая царк ва, та му пры-
ха джа не па він ны бы лі хрыс ціць дзя цей 
і ўсту паць у шлюб у сва ёй царк ве.

Яна ўяў ля ла са бой вя лі кі бу ды нак з 
дзвю ма ве жа мі, увян ча ны мі па за ло ча-
ны мі кры жа мі. За ход няя ве жа з'яў ля-
ла ся зва ні цай, якая ме ла пяць зва ноў 
адзін менш за дру гі. У апош ні, ка жуць, 
ні ко лі не зва ні лі. Гэ та быў па да ру нак. 
Але чый — за ста ец ца не вя до мым. Зва-
ні ца ме ла ча ты ры не за шклё ныя вок ны 
— на поў дзень, поў нач, ус ход, за хад. 
Яны за чы ня лі ся ака ні ца мі.

Знут ры бы ло на ма ля ва на бла кіт нае 
«не ба» з зо рач ка мі, на вок нах і сце нах 
— анё лы. Усю ды ві се лі аб ра зы. Му ры і 
вер ты каль ныя слу пы бы лі ка мен на-цаг-
ля ны мі. Слу пы звер ху ме лі бля ша ныя 
на крыў кі. Пра меж кі па між слу па мі бы лі 
за стаў ле ны драў ля ны мі бяр вен ца мі ад-
ноль ка вай таў шчы ні і апра цоў кі.

За ага ро джай царк вы рас лі ста рыя 
лі пы. На ад ной з іх бы ло гняз до бус лоў, 
дзе кож ны год вы во дзі лі ся бус ля ня ты. 
Дру гое гняз до ча мусь ці заў сё ды пус-
та ва ла. Са ма царк ва зна хо дзі ла ся на 
вель мі пры го жым мес цы на ўсхо дзе Лу-
чы на, не да лё ка ад бе ра га Дняп ра. Ад-

сюль, з вы шы ні, ві даць і Днепр, і заў сё ды 
— ус ход сон ца. Ду ма ец ца, гэ тае мес ца 
князь вы браў та му, што яно вы хо дзі ла 
на ўсход. А аб ра зы ў до ме, як вя до ма, 
па він ны раз мя шчац ца на ўсхо дзе.

Ву лі ца, пры лег лая да царк вы, на зы-
ва ла ся «Ся ло», а якая іш ла ад царк-
вы на за хад — «Сла ба да». Апош няя 
вы хо дзі ла на «Шлях» і гэ тае пе ра кры-
жа ван не на зы ва ла ся «Рас тань кі». Там 
«рас ста ва лі ся», ка лі па «Шля ху» вы-
праў ля лі ся ў роз ныя ба кі.

Царк ва ў Лу чы не пра ста я ла да 1943 
го да. Вя до ма ж, у гэ ты час Лу чын быў 
аку па ва ны нем ца мі. І яны тут збі ра лі-
ся ўла да рыць. Та му ра шы лі па бу да ваць 
мост це раз Днепр і па ле вым бе ра зе 
— пой мен ным, ста лі мас ціць грэб лю да 
Хо да саў ска га ле су — гэ та 3 кі ла мет ры. 
Вы ся ка лі гаі, раз бі ра лі ха ты жы ха роў. 
На рэш це вы ра шы лі і царк ву ўза рваць, 
а по тым ра за браць на буд ма тэ ры я лы. 
Што і зра бі лі ў 1943 го дзе. Бяр вен ні што 
з царк вы, што з ага ро джы бы лі вель мі 
аку рат на апра ца ва ны — ад но ў ад но. 
Вось з гэ тых бяр вен цаў нем цы і па бу-
да ва лі мост. Хто яшчэ ба чыў яго, хоць 
і ў дзі ця чым уз рос це, ка жа, што быў 
ён вель мі пры го жы. І ўсе пом няць ме-
на ві та тое, што бяр вен цы бы лі вель мі 
пры го жыя, ад но ў ад но. Царк ва пра ста-
я ла 771 год і... пе ра тва ры ла ся ў мост. 
Як па ста віц ца да та ко га мос та — пы тан-
не асоб нае. Ці царк ва ў вы гля дзе мос та, 
ці — мост з царк вы — пра іс на ваў год. 

У 1944 го дзе пад час апе ра цыі «Баг ра ці-
ён» ар ты ле рый скім і авія цый ным аг нём 
Лу чын быў зруй на ва ны з зям лёй. З сот ні 
да моў умоў на аца ле ла сем. І мост... з 
царк вы... на кі ра ва ным аг нём раз нес лі на 
трэс кі. І сплы лі яны ў Чор нае мо ра. Яшчэ 
ней кі час ста я лі па шко джа ныя па лі, але 
з ча сам і яны сплы лі... Тэ ма вай ны ў Лу-
чы не — тэ ма асоб ная. Тут два ра зы ста-
яў фронт, два ра зы Лу чын руй на ваў ся. 
Зноў жа — дняп роў скі ру беж — кож ны 
бок ста ра ўся на ім утры мац ца.

Вось та кі лёс ад ной са ста ра жыт-
ней шых цэрк ваў — Лу чын скай. Ця пер 
царк вы ў Лу чы не ня ма і не ўяў ля ец ца 
маг чы мым, каб яна бы ла. Мы ўжо не 
сма лен скае княст ва, і ня ма сма лен ска га 
кня зя, каб па бу да ваў.

Іс нуе толь кі чар на вы ма лю нак лу чын-

скай царк вы. Яго «па па мя ці» ма ля ваў 
Пят ро Ры го ра віч Не бе раў. Ён быў ча-
ла век ра зум ны і пісь мен ны для свай го 
ча су. Прос та для сва іх на шчад каў на пі-
саў свае ўспа мі ны, сваё ба чан не — аб 
жыц ці да ва ен ным — сва ім і Лу чы на. 
Так са ма на ма ля ваў план да ва ен на га 
Лу чы на — дзе бы лі млы ны, кру па дзёр кі, 
кры ні цы, мас ты, на ват ка ло дзе жы. Па 
ма люн ках Не бе ра ва вёска ўяў ля ец ца 
вель мі ці ка вай і не звы чай най. Зда ец ца, 
70 га доў — для гіс то рыі не тэр мін, але 
неш та ўсё роў на зні кае без зва рот на, 
што ўзна віць не маг чы ма. Та му ўсё, што 
за ста ло ся, — толь кі гэ ты ма лю нак.

Соф'я КУ СЯН КО ВА.
Ра га чоў скі ра ён
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Мяс ці ны, зні та ва ныя з ду шойМяс ці ны, зні та ва ныя з ду шой  ��

ЦАРК ВА... СТА ЛА МОС ТАМ

Што яшчэ ёсць пра бе ла ру саў?Што яшчэ ёсць пра бе ла ру саў?  ��

На цы я наль ная куль ту ра ан лайн

Ад мет ны лёс на пат каў царк ву Свя то га Мі ха і ла, якая бы ла ў вёс цы Лу чын 
Ра га чоў ска га ра ё на. Да рэ чы, на ват Ка рат ке віч у «Лад дзі рос па чы» ўзгад-
вае яе. Цы тую: «Дыя кан царк вы свя то га Мі ха ла, што ў Лу чы не пад Ра га чо-
вам, за пі саў у сва ім ле та пі се, што та го го да ў яс ны май скі дзень пра лу наў 
ра га чоў скі мі ву лі ца мі страш ны, як зем ля трус, шмат ра зо вы гру кат. І бы ло 
гэ та так, што не маў ля ты пла ка лі, са ба кі вы лі, як пад час за цьмен ня бо жа га 
сон ца, а ка ро вы мы ка лі жа лас на і пра цяг ла...»

Ця пер царк вы ў Лу чы не 
ня ма і не ўяў ля ец ца 
маг чы мым, каб яна бы ла.

Ле тась во сен ню Ін сты тут куль ту ры Бе ла ру сі пра во дзіў між на род ны 
се мі нар для кі раў ні коў бе ла рус кіх гра мад скіх ар га ні за цый і цэнт раў 
бе ла рус кай куль ту ры бліз ка га і да лё ка га за меж жа. Пры сут ні ча ла на ім 
і ды рэк тар Но ва сі бір ска га цэнт ра бе ла рус кай куль ту ры Ні на Ва сіль еў на 
Ка ба на ва, якая шмат рас каз ва ла пра тое, што ро біць цэнтр па пад трым-
цы бе ла рус кай ды яс па ры і за ха ван ні тра ды цый, якія ўзнік лі на Бе ла ру сі 
і ра зам з дзя да мі бы лі пе ра не се ны ў да лё кую Сі бір на па чат ку ХХ ст. 
На раз ві тан не яна па абя ца ла за пра сіць мя не ў Но ва сі бірск з мэ тай пра-
вя дзен ня фальк лор най экс пе ды цыі па мес цах кам пакт на га пра жы ван ня 
бе ла ру саў-пе ра ся лен цаў.

Ка лыс ка ро ду Во сі па вых, пры ве зе ная 
з Бе ла ру сі. У ёй уз га да ва ла ся 
6 па ка лен няў дзя цей.

Той, хто жы ве да лё ка ад сва ёй ра дзі мы, «мыс ліць» 
фіб ра мі ду шы. У іх па мяць вы мя ра ец ца 
не плос кас цю «абы дзень да ве ча ра» —
яна больш аб' ём ная, ге не тыч на мар кі ра ва ная, 
ро да вая. Мы — ліс точ кі на ро да вым дрэ ве,
а яны — ма гут ны ствол.

Вёс ка Каў ба са Кыш тоў ска га ра ё на Но ва сі бір скай воб лас ці.
Пра скоўя Кі рэ еў на Бул ка ва рас каз вае пра мяс цо выя тра ды цыі эт на куль ту ро ла гу 

з Бе ла ру сі І.І. Кру ку.

Фальк лор ны ка лек тыў па сёл ка Се вер ны Но ва сі бір скай вобласці.


