
№ 4  (62)

11 лютага 2014 г.6

Сё ле та мы ад зна ча ем 100-год дзе з дня 
па чат ку Пер шай су свет най вай ны. Гэ та 
тая вай на, ка лі ўпер шы ню бы ла ўжы та 
хі міч ная зброя, ка лі ў не бе ля та лі вя ліз ныя 
ды ры жаб лі, ка лі баі вя лі ся пе ра важ на на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі, та му на ша зям ля 
моц на спа ла са ва на ако па мі тых ча соў, як 
шра ма мі... Час уз га даць, час са браць ка мя ні 
з тых ру ін...

Пра кні гу Вя ча сла ва Бан да рэн кі «Ге роі Пер шай 
су свет най», якая вый шла на пры кан цы мі ну ла га 
го да, «Звяз да» ўжо пі са ла. Ад нак хо чац ца пры га-
даць, што яна ўяў ляе са бой збор бія гра фій са мых 
роз ных лю дзей та го ча су: і ге не ра ла, і звы чай на-
га сал да та, і сяст ры мі ла сэр нас ці. Пры чым усе 
фак ты з'яў ля юц ца гіс та рыч на праў дзі вы мі: аў тар 
умее пра ца ваць з ар хі ва мі і зна хо дзіць у іх са мае 
ці ка вае. У той жа час мо ва вы дан ня зу сім прос тая, 
чы таць та кія бія гра фіі вель мі зай маль на. Ме на ві та 
так, праз лё сы лю дзей, якія змя ня ла, ла ма ла вай-
на, мы мо жам стаць кры ху блі жэй да вай ны, якую 
нам усё ж не аб ход на ве даць.

Як вя до ма, адзі ны му зей гіс то рыі Пер шай су-
свет най зна хо дзіц ца ў вёс цы За брод дзе Ві лей ска-
га ра ё на. Ад нак пад час XXІ Мін скай між на род най 
кніж най вы ста вы-кір ма шу яго экс па на ты ча со ва 
раз мяс ці лі ся ў вы ста вач ным цэнт ры Бел Экс па. 

Ака за ла ся, што прафесійна зробленая экс па зі цыя 
доб ра гля дзіц ца не толь кі ў вяс ко вай кап лі цы-му-
зеі. Шмат лі кія ста ліч ныя на вед валь ні кі пры хо дзі лі 
сю ды, каб на свае во чы ўба чыць ра ры тэ ты тых 
ча соў.

Ня змен ны за ха валь нік ка лек цыі мас так Ба рыс 
Ці то віч так са ма за ві таў на кніж ны кір маш. Ад нак на 
гэ ты раз ён за ста ра жыт ным стан ком дру ка ваў для 
на вед валь ні каў па мят ныя экс ліб ры сы... Яго жон ка, 
а так са ма ка лек тыў, які пры ехаў з Ві лей кі, вы кон ва лі 
пес ні і чы та лі вер шы ча соў Пер шай су свет най.

Ка лек цы я нер Ула дзі мір Лі ха дзе даў пра да ста віў 
сваю ка лек цыю паш то вак з сю жэ та мі той вай ны. 
Яны ілюст ру юць та га час нае ва ен нае жыц цё і по-
быт. Под пі сы на іх да па ма га юць зра зу мець, у якім 
кан крэт на рэ гі ё не за стаў вай ну фа то граф.

На цы я наль ны гіс та рыч ны му зей Бе ла ру сі ста-
ра жыт ныя вы явы з гэ тай ка лек цыі Лі ха дзе да ва 

ўзяў на ча со вае экс па на ван не. Паш тоў кі па вя лі-
ча ны і раз ме шча ны на асоб ных стэн дах. Ця пер на 
іх мож на раз гля дзець усе, на ват са мыя дроб ныя 
дэ та лі. Да рэ чы гэ тая вы ста ва па зі цы я нуе ся бе як 
пе ра соў ная, та му, ві да воч на, яе мож на бу дзе ўба-
чыць яшчэ не раз, і ў роз ных мес цах.

На мес нік кі раў ні ка мі сіі Па соль ства Гер ма-
ніі ў Бе ла ру сі Холь гер РА ПІ ЁР, які пры сут ні чаў 
на ад крыц ці вы ста вы, даў сваю ацэн ку па дзе ям 
ста га до вай даў ні ны:

— Гэ так са ма, як і ў ін шых еў ра пей скіх кра і нах, у 
Гер ма ніі Пер шая су свет ная вай на раз гля да ец ца як 
па ча так вя лі кай ка та стро фы. Да гэ туль на цыі і на ро-
ды не маг лі ўсвя до міць, што вой ны мо гуць мець та кія 
раз бу раль ныя маш та бы. Коль касць лю дзей, якія бы лі 
за дзей ні ча ны ў гэ та вай не, прос та ве лі зар ная. Так са-
ма коль касць тэх ні кі, якая вы ка рыс тоў ва ла ся ме на ві та 
ў Пер шай су свет най, бы ла над звы чай вя лі кай. На 
жаль, на ступ ствы той жу дас най вай ны ўсё ж не пе ра-
шко дзі лі та му, што праз не вя лі кі пра ме жак ча су зноў 
рас па ча ла ся страш ная вай на. Толь кі пас ля за кан чэн ня 
Дру гой су свет най, маг чы ма, ста ла зра зу ме лым, як ад 
кан фран та цыі пе рай сці да су пра цоў ніц тва і ства рэн ня 
агуль най пра сто ры. Гэ тыя дзве вай ны, якія ад бы лі ся ў 
XX ста год дзі, як раз ста лі па сы лам да та го, каб Еў ро па 
аб' яд на ла ся. Шмат ро біц ца ў кі рун ку еў ра пей скай ін-
тэ гра цыі: ёсць свае пе ра мо гі і свае па ра жэн ні. Ад нак, 
ня гле дзя чы ні на што, мы па він ны імк нуц ца да та го, 
каб еў ра пей скія кра і ны ста лі больш бліз кі мі ад на да 
ад ной. Тыя ўро кі, што мы зда бы лі з абедз вюх вой наў, 
па він ны нам у гэ тым да па маг чы.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. Фо та Над зеі БУ ЖАН
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Ад ной чы ўба чыць 
і вяр нуц ца

Зна ём ства з гіс та рыч ным 
ма ёнт кам (а ця пер аг ра ся дзі бай 
«Ка ра лін скі фаль ва рак Ты зен-
гаў за») па чы на ец ца з уяз ной 
бра мы, па бу да ва най з бу ту і ка-
мен ня ў дру гой па ло ве XVІІІ ста-
год дзя. Гэ та адзін з ня мно гіх гіс-
та рыч ных аб' ек таў, што за ха ваў-
ся прак тыч на цал кам і па тра буе 
хі ба што не вя лі кай рэ стаў ра цыі. 
Пры чым Па вел Клі мук, іні цы я тар 
ад ра джэн ня ся дзі бы і адзін з яе 
ця пе раш ніх гас па да роў, упер-
шы ню па бы ваў тут яшчэ ў 1992 
го дзе, ка лі пас ля за кан чэн ня 
Мінск ага мед ін сты ту та пры ехаў 
па раз мер ка ван ні ў Грод на.

— Ні я ка га жыл ля ў аб лас ным 
цэнт ры не да лі, і та ды я «па клаў 

во ка» на Ка ра лі но. Вель мі спа-
да ба лі ся ту тэй шыя мяс ці ны, дзе 
спа чат ку і ха цеў па бу да ваць дом. 
Але ў той час не скла ла ся: учас-
так пад дом вы дзе лі лі ў су сед ніх 
Ка роб чы цах. Там па бу да ваў ся 
і жыў. А ў 2003 го дзе лёс зноў 
пры вёў мя не ў Ка ра лі но...

Па вел Клі мук ужо даў но зай-
ма ец ца ў Грод не пры ват най 
ме ды цын скай прак ты кай, па бу-
да ваў сваю клі ні ку. Але толь кі 
пра фе сій ны мі кло па та мі не аб-
ме жа ваў ся.

— Ці ка васць да гіс та рыч ных 
ся дзіб з'я ві ла ся ў мя не яшчэ са 
сту дэнц кіх ча соў. Акра мя пра цы 
ў бу дат ра дах, мы яшчэ пры ма-
лі ў Мін ску ва лан цё раў з Да ніі, 
Гер ма ніі, Фран цыі. Па каз ва лі ім 
Бе ла русь, ра зам пра ца ва лі на 
рас коп ках у Тра ец кім прад мес-
ці. А по тым бы лі за мя жой у між-
на род ных мо ла дзе вых ла ге рах, 
дзе жы лі ў ста ра жыт ных ся дзі-
бах. Там я ўпер шы ню ўба чыў, 
як мож на на ват у бу дын ку, дзе 
ма ла што за ста ло ся з да лё кай 
мі нуў шчы ны, за ха ваць гіс та рыч-
ны ка ла рыт.

Па шчас ці ла Паў лу і на сяб-
роў, якія, ка жа, яго «за цяг ну лі ў 
гіс то рыю» — гіс то ры каў, ар хі тэк-
та раў, свя та роў ...

— Дзя ку ю чы сяб рам я да-
ве даў ся, хто та кія Кас тусь Ка-
лі ноў скі, Ла ры са Ге ні юш, Мі ха іл 
За бэй да-Су міц кі... Чым ад роз ні-

ва юц ца, на прык лад, Дзя рэ чын, 
Зэ льва і Ваў ка выск... Што для на-
шай кра і ны азна чае Грун вальд... 
Бра лі мы з су пра цоў ні ка мі клі ні кі 
аў то бус (як пра ві ла, на Дзень ме-
ды ка) і еха лі ў па да рож жа па Гро-
дзен шчы не, по тым — па Брэст-
чы не... Я па-ін ша му ўба чыў на шу 
Бе ла русь. Яна ад кры ла ся мне ў 
зу сім ін шым ра кур се, чым апіс-
ва ла ся ў не ка то рых гіс та рыч ных 
кні гах. Пра чну ла ся, да руй це за 
вы са ка моў насць, неш та па тры-
я тыч нае.

— Ад сюль і жа дан не па кла-
па ціц ца аб гіс та рыч най ся дзі бе 
ў вёс цы Ка ра лі но?

— Так. Гэ та звя за на перш за 
ўсё з тым, што ад ным з яе ўла-
даль ні каў быў Ан то ній Ты зен гаўз 
— ве лі чы ня, ле ген дар ная асо ба ў 
гіс то рыі на ша га краю, ча ла век, у 
якім, ня гле дзя чы на ўсе па мыл кі і 

не да хо пы, плю сы ўсё роў на пе ра-
важ ва юць. Ка лі б я гэ та га не ве даў, 
то, мо жа, і не «цюк ну ла» б у ду шы, 
каб узяц ца за вы ра та ван не ся дзі-
бы. Ня хай гэ та бу дзе наш па да ру-
нак па мя ці Ан то нія Ты зен гаў за.

Во чы ба яц ца, 
а ру кі ро бяць

Ад наў лен не гэ та га гіс та рыч-
на га аб' ек та сям'я Клі му коў у 
парт нёр стве з сем' я мі Коб рын-
цаў, Цюль ке ві чаў і Крыс ці но ві чаў 
пра вод зяць з 2003 го да. Як ка жа 
Па вел Клі мук, «во чы ба яц ца, а 
ру кі ро бяць». І як пры го жа! З 
якой па ва гай да ту тэй шых ад-
мет нас цяў!

Пры гэ тым ідэя бы ла ў тым, 
каб не прос та неш та ад на віць, 
па бу да ваць, а каб са мім тут 
жыць. Зя мель ныя ад но сі ны з 
ра ней шы мі ўлас ні ка мі, ха ця і не 
без праб лем, але ўда ло ся вы ра-
шыць. І сён ня Па вел Клі мук хоць 
і пра цуе ў Грод не, ад чу вае ся-
бе вяс ко вым жы ха ром. Да рэ чы, 
што бы ло ўлас ці ва і ра ней шым 
ула даль ні кам ма ёнт ка, — з эле-
мен та мі на ту раль най гас па дар-
кі: сад, ага род, ры ба са ста ва, 
улас на га вы ра бу бул кі, мас ла, 
мяс ныя да лі ка тэ сы...

— Жыць і пра ца ваць тут ёсць 
ка му: у нас з На тал ляй 4 сы ны. Ся-
рэд ні, на прык лад, ле тась больш 
за 2 ме ся цы не зла зіў з трак та ра 

— га зо ны вы кош ваў. А ма лод шы, 
пя ці га до вы, як зой дзем у аль тан-
ку, то мо жа ска заць: «Та та, да вай 
пры бя рэм». І — за мя цёл ку. А ця-
пер на ву лі цы не прос та гу ляе — 
бя рэ ла па ту і снег чыс ціць.

Ды і са мо му Паў лу Аль бі на-
ві чу да во дзіц ца не толь кі кі ра-
ваць ра бо та мі па ад ра джэн ні 
ся дзі бы.

— Сён ня ра ні цай за хо джу ў 
ка нюш ню, а там ва да за мяр зае. 
Вя до ма, трэ ба бы ло тэр мі но ва 
пры маць ме ры, каб по тым не ця-
гаць ва ду вёд ра мі з ка ло дзе жа.

Да рэ чы, пер шае, за што ўзя лі-
ся ця пе раш нія гас па да ры, — гэ та 
бу ды нак ка нюш ні, які ра ней вы ка-
рыс тоў ваў ся кал га сам пад фер му 
і ад яко га за ста ва лі ся прак тыч на 
толь кі рэшт кі ста ра жыт ных сцен 
і дах, за ва ле ны ўнутр. Сён ня там 
8 ко ней — роз ных, у асноў ным 
бе ла рус кіх па род. Гас цям ся дзі бы 
пра па ну юц ца не толь кі пра гул кі 
па на ва кол лі на сан ях ці на ват у 
шы коў най ка рэ це, але і ўро кі вер-
ха вой яз ды.

Зра зу ме ла, што не кож ная па-
бу до ва ма ёнт ка сён ня вы кон вае 
тыя ж функ цыі, што і ста год дзі та-
му. Вось, на прык лад, бы лое ха ла-
дзіль нае па мяш кан не — ля доў ня. 
Зі мой, ка лі во зе ра за мяр за ла, вы-
ра за лі плас та мі лёд і пры во зі лі сю-
ды, дзе ра зам з апіл ка мі вы ка рыс-
тоў ва лі для за хоў ван ня пра дук таў. 
Сён ня ў та кім ха ла дзіль ні ку па-
трэ бы ня ма, ад нак у ця пе раш нім 
жы лым бу дын ку, яго ін тэр' еры 
за ха ва ны дух гіс то рыі — тоў стыя 
сце ны, ацяп лен не дро ва мі. На ват 
для ту тэй шых дрэў уз рост ці шко-
да ад пры род най сты хіі — яшчэ не 
«пры га вор». Ясень, які рос по бач 
з ка нюш няй, пра цяг вае «жыць» 
у пры ступ ках бы лой ля доў ні. А 
дуб, які па гра жаў фун да мен там 
ін ша га бу дын ка, стаў у ім апо рай 
для пе ра крыц ця дру го га па вер ха. 
І не прос та кан струк цы яй, а яшчэ 
і драў ля най скульп ту рай, якая, па 
за дум цы Паў ла Клі му ка, сім ва-
лі зуе бе ла ру саў, іх про ці ста ян не 
злым сі лам.

— Ба чы це, меч по бач, але ж 
ён ні на ка го не пад ня ты.

Па ва га да гіс то рыі ад чу ва ец ца 
на ват та ды, ка лі ся дзіб ныя аб' ек-
ты на огул не за ха ва лі ся. Вя до ма, 
на прык лад, што ў ту тэй шых мяс-
ці нах бы лі рас паў сю джа ны ва дзя-
ныя млы ны. А по тым, як у вёс цы 
Ка ра лі но, ім прый шлі на зме ну 

вода на пор ныя ве жы. Та кая ве жа і 
слу жыць па пры зна чэн ні, але яна 
зна хо дзіц ца... унут ры ма ке та ва-
дзя но га млы на. Зроб ле ны ён па 
пра ек це млы на ў вёс цы Ад эльск 
Гро дзен ска га ра ё на, які пра ца ваў 
яшчэ да па чат ку 80-х га доў мі ну-
ла га ста год дзя.

За ха ва на і яшчэ ад на тра ды-
цыя вя лі кіх ма ёнт каў, якія заў-
сё ды ме лі на сва ёй тэ ры то рыі, 
у за леж нас ці ад ве ра выз нан ня 
гас па да роў, цэр каў ку ці кас-
цёль чык. Ця пе раш нія гас па да-
ры ка ра лін скай ся дзі бы ад на ві лі 
і пе рад алі ка та ліц ка му пры хо ду 
ў Ка роб чы цах кап лі цу, дзе для 
мяс цо вых жы ха роў пра вод зяц-
ца ўсе рэ лі гій ныя служ бы, у тым 
лі ку вян чан не і хрэсь бі ны.

І, вя до ма, дзе ста ра даў няя 
ся дзі ба — там і ней кія та ям ні цы, 
за гад кі. На прык лад, у ад ным з 
па мяш кан няў сён ня не пра цуе 
ма біль ная су вязь. Лі та раль на за 
не каль кі кро каў ад сюль яна, хоць 
і з пе ра бо я мі, ёсць, а ў гэ тым па-
коі — ні я кіх шан цаў. Тра піць ту ды 
мож на праз пад зем ны ход, што 
вя дзе да цэнт раль на га ся дзіб на-
га до ма. Та кі ход пад зям лёй на 
вы па дак ней кай па гро зы лі чы лі 
па трэб ным мно гія па ва жа ю чыя 
ся бе гас па да ры ста ра жыт ных 
ма ёнт каў. Сён ня тут раз ме шча на 
лет няя пад валь ная кух ня, а по бач, 
у не да ступ най для ма біль най су-
вя зі трон най за ле, — 12 крэс лаў з 
ге раль ды кай бе ла рус кай шлях ты. 
Звяр та еш ува гу і на столь — на 

кам па зі цыю з 12 клю чоў да ад-
на го зам ка. Гэ та як сім вал та го, 
што ўсе лю дзі, ня гле дзя чы на іх 
по гля ды і пе ра ка нан ні, па він ны 
жыць у імя сва ёй Ай чы ны.

«Жыць па-ін ша му 
не ўмею»

У на ступ ным го дзе, раз ліч вае 
Па вел Клі мук, за вер шыц ца рэ-
кан струк цыя асноў на га ся дзіб-
на га бу дын ка, дзе бу дзе ка вяр-
ня. Мяр ку ец ца так са ма ства рыць 
му зей ную экс па зі цыю, пры све-
ча ную Ан то нію Ты зен гаў зу і мяс-
цо вай эт на гра фіі, рас пра ца ваць 
ані ма цый ную пра гра му для дзя-
цей, каб у фор ме за ба вы зна ё-
міць іх з гіс то ры яй, ці ка він ка мі 
ка ра лін ска га ма ёнт ка і на ва кол-
ля. Па вел Клі мук спа дзя ец ца на 
за ці каў ле насць ама та раў ся мей-
на га ад па чын ку, су пра цоў ніц тва 
з ту рыс тыч ны мі фір ма мі.

— Як ка мень ва ду то чыць, так 
і тут ра бо та па ма лень ку ідзе. Гэ-
та, пэў на, зу сім не леп шы пра ект 
з пунк ту гле джан ня біз не су. Але 
як пра ект для ду шы, сям'і, вы ха-
ван ня, па ва гі да на шай гіс та рыч-
най спад чы ны, яе па пу ля ры за-
цыі — доб ры. Спад чы на — гэ та 
на ша гіс то рыя. Гіс то рыя — гэ та 
на ша па мяць. А па мяць — гэ та 
на ша бу ду чы ня. Мне так зда ец-
ца. І жыць па-ін ша му не ўмею.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
Фо та Яра сла ва ВА НЮ КЕ ВІ ЧА

�

Су ве нірСу ве нір  ��

МА НЕ ТЫ ДЛЯ ЗА КА ХА НЫХ
На Дзень усіх за ка ха ных у му зеі Го мель ска га па-
ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля мож на бу дзе ўлас ны мі 
ру ка мі ад ча ка ніць са бе са праўд ную ма нет ку.

Та кая па слу га, якую прэ зен ту юць пад час са ма га ча-
ка на га лю таў ска га свя та, бу дзе дзей ні чаць па ста ян на. У 
го мель скім па ла цы для гэ тай мэ ты на бы лі спе цы яль нае 
аб ста ля ван не: мі ні-ста нок для ха лод най ча кан кі су ве нір-
ных ма нет вы твор час ці Пе цяр бург ска га ма нет на га два ра, 
а так са ма пры ла ды ай чын ных май строў. Гэ та да зво ліць 
лю бо му ах вот на му за не каль кі хві лін вы ра біць са бе па-
мят ную ма не ту.

Ды рэк тар му зея Го мель ска га па ла ца ва-пар ка ва га 
ан самб ля Ак са на ТО РА ПА ВА ад зна чы ла:

— Ства рэн не мі ні-куз ні — гэ та не толь кі па шы рэн не 
пе ра лі ку па слуг для шмат лі кіх на вед валь ні каў і ту рыс таў 
па ла ца Ру мян ца вых-Па ске ві чаў, але і ад ра джэн не ста рых 
доб рых тра ды цый, якія ра ней іс на ва лі ся род прад стаў ні коў 
вы шэй ша га све ту. На прык лад, вя до ма, што ў го нар шлю бу 
ўла даль ні каў го мель ска га ма ёнт ка Іры ны Іва наў ны і Фё-
да ра Іва на ві ча Па ске ві чаў так са ма бы ла ад лі та па мят ная 
ма не та з вы явай ся мей ных гер баў, якая ця пер зна хо дзіц ца 
ў ад ной з экс па зі цый му зея.

Су час ныя ма не ты пла ну юць вы раб ляць з ме дзі і алю мі-
нію. На ад ным ба ку бу дзе ад ча ка не ны ле бедзь, на дру гім 
— сэр ца. На за мо ву му зея рас пра цоў ва юц ца яшчэ ча ты ры 
ві ды ма нет з ві да ры са мі гер ба го ра да Го ме ля, вы ява мі па-
ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля і яго бы лых ула даль ні каў.

Та кую па слу гу пла ну юць пра па на ваць і ма ла дым, якія 
пра вод зяць фо та- і ві дэа здым кі ў зі мо вым са дзе па ла ца-
ва-пар ка ва га ан самб ля.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ

�

Ма быць, не ўвесь час нам пра 
па ноў ды ба ля ван ні раз маў ляць. 
Ка лі-ні ка лі вар та за зір нуць у 
ле ка вую ап тэч ку на шых прод каў, 
па слу хаць на род ныя пад ан ні пра 
зёл кі і іх ма гіч ныя ды ле ка выя 
ўлас ці вас ці, якія ка лісь ці так шмат 
зна чы лі для лю дзей. Бо ра ней шае 
жыц цё бы ло звя за на з пры ро дай, 
а не з вы со кі мі тэх на ло гі я мі і 
мар ке тын гам. Пер шай рас лі най, 
пра якую хо чац ца рас па вес ці, бу дзе 
дзі ван на.

Рэ ста ран «За мак Зе ва ны» ў грод нен-
скім ма ёнт ку Ка роб чы цы лі чыц ца ад ным з 
са мых сла ву тых у Бе ла ру сі. Як сцвяр джа-
ец ца ў рэ кла ме гэ тай уста но вы, ён на зва ны 
ў го нар Зе ва ны — быц цам бы агуль на сла-
вян скай ба гі ні па ля ван ня. Пры го жы ве лі-
зар ны віт раж з яе вы явай аздаб ляе пра-
стор ную вы со кую за лу рэ ста ра на. Толь кі 
тро хі рэ жа ву ха гэ тае імя — Зе ва на.

На са мой спра ве, ні ў якіх ста рых ле та пі-
сах і ін шых гіс та рыч ных да ку мен тах та кое 
імя не су стра ка ец ца. Ба гі ню Зе ва ну мі фо-
ла гі рэ кан стру я ва лі гі па тэ тыч на, за сноў ва-
ю чы ся толь кі на па ве дам лен нях поль ска га 
хра ніс та Яна Длу га ша. А ён апі саў, на са-
мрэч, ба гі ню Дзі ван ну. Гэ та ўжо ў рус кай 
мо ве гэ тае імя тро хі змя ні лі, бо «дзе кан не» 
ёй не ўлас ці ва. Цал кам маг чы ма, што Длу-
гаш і не су ты каў ся з на род ны мі пад ан ня мі 
пра ба гі ню па ля ван няў, а вы ду маў іх сам 
— каб па ка заць сла вян скую мі фа ло гію не 

гор шай за рым скую і грэ час кую з яе Дзі-
я най-Ар тэ мі дай. Імя ж для ба гі ні аб раў па 
су гуч нас ці з Дзі я най і з до сыць вя до май не-
ка лі тра вой, якая для на шых прод каў ме ла 
боль шае зна чэн не, чым для нас.

Па-бе ла рус ку яна на зы ва ец ца «дзі ван-
на», а ча сам і «мядз ве джым ву хам», бо 
яе вя лі кія, мяк кія і каш ла тыя ліс ты тро хі 
на гад ва юць ву шы звя ры на га ца ра на шых 
ля соў. І мне па да ец ца, што гэ тае імя ў наз-
ве рэ ста ра на гу ча ла б больш аў тэн тыч на 
і вы клі ка ла б пэў ныя аса цы я цыі.

Дзі ван на рас це ў не ўрад лі вых мес цах, 
па збя га ю чы кан ку рэн цыі з ін шы мі рас лі-
на мі: па ка мя ніс тых схі лах, у стэ пах, на 
су хіх лу гах, на ўзбо чы нах да рог. Ад сюль 
па хо дзіць даў няя пры каз ка: «Дзе рас це 
дзі ван на — без па са гу пан на». У апо вес-
ці Элі зы Ажэш кі «Хам» Па вел упер шы-
ню спра буе аб няць Фран ку ў за рас ні ку 
дзі ван ны. Ві да воч на, што Ажэш ка, вя-
лі кая ама тар ка зё лак, свя до ма ўжы вае 
гэ ты сім ва лізм, як пра роц тва бу ду ча га 
лё су ге ро яў: дзяў чы на без па са гу і, як 
вы свят ля ец ца, без не аб ход най для доб-
рай сям'і цнат лі вас ці на фо не за рас ні ку 
тра вы, што ата я сам лі ва ец ца з бед нас цю 
і ня шчас цем. Але, ня гле дзя чы на гэт кую 
«пе сі міс тыч ную» сім во лі ку, гэ та рас лі на 
мае ня ма ла ле ка вых улас ці вас цяў.

Ад вар або спір та вы на стой з роз ных 
ві даў дзі ван ны (бо гэ та цэ лы ба та ніч ны 
род) — гэ та тра ды цый ныя на род ныя ле-
кі, якія да па ма га юць ад каш лю, астмы і 
ін шых за хвор ван няў ор га наў ды хан ня, а 
так са ма ад хва роб страў ні ка, апё каў і ін-
шых па шко джан няў ску ры. Ка лі не бы ло 
шам пу няў, ад ва рам дзі ван ны мы лі ва ла сы: 
яна асвят ляе іх і на дае бляск. Па куль у 
ся рэ дзі не ХІХ ста год дзя не рас паў сю дзі-
ла ся гар ба та, ад вар дзі ван ны быў ад ным 
з са мых па пу ляр ных на по яў на на шых зем-
лях. Пан на Са ла мея з апа вя дан ня Іг на цыя 
Ходзь кі «Са ма вар» про сіць свай го баць ку 
не ад ста ваць ад мо ды: «Ах! Са ма ва ры, па-
пу ню, са ма вар і чай! Гэ та ж паў сюль п'юць 

гар ба ту зран ку і ўве ча ры на ват, а мы ад ны 
толь кі лі па вым цве там і дзі ван най ду шыц-
ца му сім. Па па, да лі бог му сіш ку піць са ма-
вар». Квет кі дзі ван ны змя шча юць эфір ны 
алей з ха рак тэр ным мя до вым во да рам, та-
му ў ад вар да да ва лі мёд, каб пад крэс ліць 
гэ ты во дар, а так са ма ра бі лі ад мыс ло вы 
«мёд» з цук ру і кве так дзі ван ны.

Настой ці адвар кветак трэба старанна 
працэджваць праз некалькі слаёў марлі, 
каб выдаліць дробныя валаскі, здольныя 
выклікаць раздражненне стрававода і 
страўніка. Жывёлы ведаюць пра гэтую 
ўласцівасць дзіванны і таму пазбягаюць 
яе. Маг чы ма, гэ тая са мот насць дзі ван ны, 
не пры хіль насць як да ін шых рас лін, так і 
да жы вёл здаў на ўраж ва ла на шых прод-
каў і пры му ша ла ве рыць у яе асаб лі выя 
ўлас ці вас ці. Яшчэ ў ан тыч нас ці ду ма лі, 
што дзі ван на ад пуж вае злых ду хаў. Ады-
сей ра та ваў ся ад ча раў Цыр цэі, спаль ва-
ю чы яе сцёб лы. Ад іх, да рэ чы, і да гэ туль 
у Літ ве за паль ва юць па ха валь ныя свеч кі. 
Су хія сцёб лы дзі ван ны вель мі доб ра га-
раць, та му з іх даў ней вы раб ля лі фа ке лы, 
пра піт ва ю чы вос кам або ло ем.

Вось та кой за гад ка вай і ка рыс най бы-
ла ка лісь ці дзі ван на для на шых прод каў. 
У яе апі сан нях за хоў ва ец ца ба га тая гіс-
то рыя і шмат пад стаў для фан та зіі, для 
су вя зі на ша га ўяў лен ня з уяў лен ня мі мі ну-
лых па ка лен няў. Усё гэ та вар та вы ву чаць, 
ка лі мы ства ра ем рэ ста ра ны, му зеі ды 
ін шыя ту рыс тыч ныя аб' ек ты. Бо зда ец ца, 

што год ную ле ген ду лёг ка пры ду маць, а 
га лоў нае, маў ляў, «доб ра рас кру ціць». 
На са мрэч са мыя па пу ляр ныя і даў га веч-
ныя ле ген ды — тыя, якія аба пі ра юц ца на 
са праўд ныя жы выя па чуц ці на шых прод-
каў, на зда рэн ні ў жыц ці рэ аль ных лю дзей 
і па пу ляр ных лі та ра тур ных пер са на жаў. 
«Зе ва на» ці «Дзі ван на» — зда ва ла ся б, 
коль кі той роз ні цы? А яна ёсць — у глы бі-
ні, у са праўд нас ці, у вер нас ці тра ды цы ям 
зям лі, у па мя ці пра тых, хто жыў на ёй 
да нас.

«Дзе рас це дзі ван на — без па са гу пан на»

АД ВАР З ДЗІ ВАН НЫ
1 ст. лыж ку су ша ных кве так дзі-

ван ны за лі ва ем шклян кай кі пе ню, 
на стой ва ем ка ля паў га дзі ны. Ужы-
ваем 2 ра зы на дзень па паў шклян кі, 
можна з мёдам.

«МЁД» З ДЗІ ВАН НЫ
Толь кі са рва ныя квет кі плас та мі 

пе ра сы па юць ка рыч не вым цук рам. 
Сло ік па кі да юць на не каль кі дзён, 
за тым ста ран на пра цэдж ва юць праз 
не каль кі плас тоў мар лі, па мя та ю чы 
пра непрыемныя драб нют кія ва лас-
кі. Мож на тры маць у ля доў ні ка ля 
2 тыд няў.

Да лё кае — бліз каеДа лё кае — бліз кае  ��

ДРУ ГОЕ ЖЫЦ ЦЁ ДРУ ГОЕ ЖЫЦ ЦЁ 
МА ЁНТ КА МА ЁНТ КА 
ТЫ ЗЕН ГАЎ ЗАТЫ ЗЕН ГАЎ ЗА
Як на шы су час ні кі ўша ноў ва юць Як на шы су час ні кі ўша ноў ва юць 
га ра дзен ска га ста рас туга ра дзен ска га ста рас ту
Ад ра джэн не гіс та рыч ных аб' ек таў — гэ та ў нас, як пра-
ві ла, спра ва дзяр жа вы і бюд жэту. Аль бо, зда ра ец ца, 
буй ных фі нан са вых ці пра мыс ло вых струк тур. І рэд ка 
ка лі (і не толь кі ў Бе ла ру сі) гэ тыя кло па ты бя руць на 
ся бе пры ват ныя асо бы. Ці ка ва, што імі ру хае? І яко га 
вы ні ку мож на да сяг нуць з пунк ту гле джан ня па ва гі да 
на шай спад чы ны і гар мо ніі та ко га аб' ек та з су час ны-

мі рэа лі я мі? Каб атры маць ад ка зы на гэ тыя пы тан ні, 
ка рэс пан дэнт «Звяз ды» на кі ра ваў ся ў вёс ку Ка ра лі но 
Гро дзен ска га ра ё на, дзе за вяр ша ец ца ад наў лен не ста-
ра жыт най ся дзі бы, ад ным з гас па да ром якой у дру гой 
па ло ве XVІІІ ста год дзя быў га ра дзен скі ста рас та, пад-
скар бій (мі ністр фі нан саў) Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га 
Ан то ній Ты зен гаўз.

ГІС ТА РЫЧ НАЯ ДА ВЕД КА
Гіс то рыя ка ра лін скай ся дзі бы сы хо дзіць сва і мі ка ра ня мі 

ў глыб ста год дзяў. Ня даў на пад час рэ кан струк цыі асноў на-
га ся дзіб на га до ма (ён шмат ра зоў пе ра бу доў ваў ся) вы яві лі 
цэг лу, якая па сва ёй струк ту ры і па ме ры бы ла ха рак тэр ная 
для XV-XVІ ста год дзяў. На сён ня ня ма поў ных звес так аб 
шмат лі кіх гас па да рах ма ёнт ка, бо ар хіў у Су вал ках, дзе зна-
хо дзі лі ся ад па вед ныя да ку мен ты, зга рэў. Ад нак вя до ма, што 
ў XV ст. пры ві лей на ва ло дан не гэ ты мі зем ля мі ад ка ра ле вы 
Рэ чы Па спа лі тай Бо ны атры ма лі ўплы во выя та тар скія ро ды. 
А апош нім ма ён так ку піў у 1924 го дзе граф Ко зел-Па клеў скі. 
По тым гэ тыя па бу до вы на ле жа лі роз ным, ужо не пры ват ным, 
улас ні кам і па сту по ва пры хо дзі лі ў за ня пад...

Асаб лі ва яск ра вую ста рон ку ў гіс то рыю вёс кі Ка ра лі но 
ўпі саў у дру гой па ло ве XVІІІ ст. га ра дзен скі ста рас та Ан то ній 
Ты зен гаўз. Па яго іні цы я ты ве рас па ча ло ся ства рэн не цу доў на-
га па ла ца ва-пар ка ва га комп лек су. Быў за кла дзе ны рэ гу ляр ны 
парк, уз ве дзе ны жы лыя і гас па дар чыя па бу до вы. Ад нак усе 
свае за ду мы Ты зен гаўз ажыц ця віць не па спеў. Па лац, над 
пра ек там яко га пра ца ваў ар хі тэк тар яго ка ра леў скай вя лі кас ці 
Джу зэ пэ дэ Са ка, так і за стаў ся на па пе ры...

Дзве вай ны, якія ад бы лі ся 
ў XX ста год дзі, ста лі па сы лам да та го, 
каб Еў ро па аб' яд на ла ся.

ССя дзіб ная бра ма дру гой па ло вы XVІІІ ст.я дзіб ная бра ма дру гой па ло вы XVІІІ ст.

На тэ ры то рыі ся дзі бы.

Трон ная за ла 
(край ні спра ва — Па вел КЛІ МУК).

Дзе ля па мя ціДзе ля па мя ці  ��

ПЕР ШАЯ СУ СВЕТ НАЯ: 
ПРА СТО РА ВАЙ НЫ І МІ РУ


