
«Бо га ў лап ці абу ва ем і на не ба ад праў ля-
ем», — ка за лі не ка лі на Ушэс це ў Стаў бу не 
і з ра ні цы, па даў нім звы чаі, пяк лі блін цы з 
крух ма лу — «Бо га вы ану чы». Ста рэй шая стаў-
бун ская гас па ды ня Уль я на Анісь ко ва ад ма-
лен ства па мя тае: «З Вя лі ка дня Бог хо дзіць па 
зям лі, а на Ушэс це цяг не ка ла сы за ва ла сы і 
ад праў ля ец ца на не ба». Ба ба Уль я на ця пер у 
свае 74 га ды спя вае стрэль ныя пес ні. Ра зам 
з ін шы мі вяс коў ка мі вя дзе «стра лу» за ся ло ў 
жы та пад агуль ны спеў:

Ля ці, стра ла, ды ўздоўж ся ла!
Ды ўздоўж ся ла, ў ка нец ву лі цы!
Не ўбі, стра ла, доб ра га мо лай ца!
Па тым мо лай цу пла каць не ка му…» 

«Стра ла» сім ва лі зуе ма лан ку, здоль ную 
на ра біць вя лі кіх бед, ка лі яе свое ча со ва не 
ад вес ці ад вёс кі і не «па ха ваць» у жы це. Гэ тае 
па вер'е ідзе з сі вой мі нуў шчы ны і на ват у ча сы 

хрыс ці ян ства жы ха ры Па сож жа не ад мо ві лі ся 
ад уша на ван ня і «за доб ры ван ня» з'яў і сты хій 
пры ро ды, «ад во ду» ад моў най энер гіі з да па мо-
гай зем ля роб скай і ахоў най ма гіі. «Стра лою» ў 
паўд нё ва-ўсход нім рэ гі ё не Бе ла ру сі па чы на лі 
ле та, бра лі ад зям лі зда роўе і ад да ва лі сваю 
сі лу для ўрад лі вас ці. Та му пры ня та бы ло ва-
дзіць ка ра год па ма ла дым жы це і аба вяз ко ва 
па ка чац ца ў ім.

З го ду ў год у Стаў бун пры яз джа юць фальк-
ла рыс ты, як да не вы чэрп най кры ні цы на род-
най муд рас ці. Дру гі год за пар паў дзель ні чаць 
у «па ха ван ні стра лы» пры яз джа юць са ста-
лі цы сту дэнт ка-трэ ця курс ні ца Бе ла рус ка га 
ўні вер сі тэ та куль ту ры і мас тац тваў, бу ду чая 
фальк ла рыст ка Па лі на Ку ра но віч і ма гіст рант 
На цы я наль най ака дэ міі на вук Ка ця ры на Плоц-
кая — па ву чыц ца са праўд ным спе вам, да лу-
чыц ца да жы вой тра ды цыі, каб по тым свае 
ве ды вы ка рыс тоў ваць для за ха ван ня і раз віц ця 
эт ніч най куль ту ры.

Як і ў ра ней шыя га ды, у аб ра дзе ўдзель-
ні ча лі гос ці з Санкт-Пе цяр бур га, Маск вы, 
сту дэн ты з Го ме ля, школь ні цы мяс цо вых 
школ, клуб ныя ра бот ні кі пад кі раў ніц твам 
Свят ла ны Па ра шчан кі і, га лоў нае, мяс цо выя 
жы ха ры. У гуч ных ка ра год ных спе вах асаб-
лі ва ад мет на гу ча лі га ла сы Уль я ны Анісь ко-
вай і яе су се дак Ма рыі Кру пян ко вай, Ган ны 

Чу я шо вай, Ма рыі Га рош кі, Ва лян ці ны Сяр ге-
е вай і На тал лі Бой кі. Вяр та ю чы ся з по ля, яны 
спя ва лі ўжо лет нія пес ні, бо, па на род ных 
па вер' ях, з Ушэс ця 
па чы на ец ца ле та.

Ана толь
КЛЯ ШЧУК.

Фо та аў та ра.

Так пі саў Мі ка лай Ра дзі віл 
Ру ды да Мі ка лая Ра дзі ві ла Чор-
на га ў сва ім ліс це ад 3 лю та га 
1564 го да, апіс ва ю чы Уль скую 
біт ву. На га даю, што ме на ві та 
гэ ты бой ка лісь ці стаў ад ным з 
вы ра шаль ных у хо дзе Лі вон скай 
вай ны. Вой скі пад кі раў ніц твам 
Шуй ска га, вы сла ныя Іва нам 
Гроз ным, знач на пе ра ўзы хо дзі лі 
сі лы Ра дзі ві ла і Хад ке ві ча, ад нак 
не ча ка на ака за лі ся раз гром ле-
ны мі. Та му па дзея гэ та — ад на 
са зна ка вых у на шым мі ну лым. 
Па коль кі сё ле та з ча су той пе-
ра мо гі прай шло ўжо 450 га доў, 
бы ло вы ра ша на на ве даць па мят-
ныя мес цы, а так са ма сім ва ліч на 
ўсклас ці чыр во ныя ру жы на адзін 
з тых схі лаў, якія ка лісь ці бы лі 
шчод ра па лі ты кры вёй як на шых 
во яў, так і іх пра ціў ні каў…

Да след чы ца ста ра бе ла рус кай 
лі та ра ту ры Жан на Не кра шэ віч-
Ка рот кая, на мес нік дэ ка на фі-
ла ла гіч на га фа куль тэ та БДУ Па-
вел На вой чык, да цэнт ка фед ры 
гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры 
фі ла ла гіч на га фа куль тэ та БДУ 
Ула дзі мір Ка рот кі і ка рэс пан-
дэнт ка «Звяз ды» на кі ра ва лі ся ў 
Чаш ніц кі ра ён, каб на свае во чы 
ўба чыць і ад чуць ат мас фе ру тых 
мяс цін. На шым пра вад ні ком у мі-
ну лае Чаш ніч чы ны стаў края зна-
вец Вік тар Грыб ко.

Шы зы луг, Доў гі луг і Мас коў-
ка — ме на ві та так сён ня на зы ва-
юц ца тыя мяс ці ны, дзе ка лісь ці 
ад бы ла ся біт ва вой скаў Шуй ска-
га супраць сіл Ра дзі ві ла і Хад ке-
ві ча. Апош ні та по нім, «Мас коў-
ка», яў на свед чыць пра су вязь з 
гіс та рыч ны мі па дзея мі Уль скай 
біт вы. Гэ тыя лу гі ка лісь ці бы лі 
асноў най арэ най ба я вых дзе ян-
няў, што не скла да на ўя віць і ця-
пер: шмат лі кія ўзгор кі, стром кія 
бе ра гі, са рваў шы ся з якіх ад ра-
зу апы неш ся ў плы ні Улы, — усё 
спры яе вя дзен ню так тыч най, а 
не коль кас най вай ны. Па ру ліш-
ніх кро каў — і вось ты ўжо на ві-
да во ку ў пра ціў ні ка або, на ад ва-
рот, ча со ва на дзей на сха ва ны ў 
не вя лі кай лаг чы не…

З тых ча соў прай шлі га ды, 
мі ну лі ста год дзі. Яшчэ шмат як 
тра гіч на га, так і слаў на га ад бы-
ло ся на Чаш ніч чы не…

КАБ КНЯ ЗЯ
НЕ АТРУ ЦІ ЛІ…

Вік тар Грыб ко рас ка заў, што 
ёсць дзве не ве ра год ныя і дзве 
цал кам рэ аль ныя вер сіі па хо-
джан ня наз вы Чаш ні каў. Пач нем 
з не ве ра год ных. Па-пер шае, 
Чаш ні кі зна хо дзяц ца быц цам 
у ча шы (ні зі не), та му і на зы ва-
юц ца так. Па-дру гое, у свой час 
мяс цо васць сла ві ла ся ган ча ра-
мі, якія ля пі лі ча шы. Ад нак скла-

да на са бе ўя віць го рад, у якім 
ра бі лі б ад ны толь кі ча шы, та му 
на ўрад ці ад сюль пай шла наз ва. 
Ін шыя два ва ры ян ты па да юц ца 
края знаў цу цал кам маг чы мы мі. 
Згод на з пер шым, пры два ры 
вя лі ка га кня зя лі тоў ска га бы ла 
та кая па са да, як пад ча шы — 
ча ла век, які ад каз ваў за па да чу 
мё ду, ві на, ін шых ал ка голь ных 
на по яў да ста ла кня зя. Яго на-
мес ні кам быў чаш нік, які па ві нен 
быў ста яць за спі най у кня зя і 
каш та ваць на поі на пі рах, каб 
гас па да ра не атру ці лі. Ве ра год-
на, ад на му з та кіх чаш ні каў бы лі 
ад да дзе ны мяс цо выя зем лі, і па 
наз ве яго па са ды яны ста лі на-

зы вац ца Чаш ні ка мі. Па дру гой 
вер сіі, наз ва звя за на з гу сіц кім 
ру хам, які за ра дзіў ся ў Чэ хіі ў 
па чат ку XV ста год дзя. Вя до ма, 
што атрад Яна Жыж кі ўдзель-
ні чаў ка лісь ці ў Грун валь дскай 
біт ве, а чэ хі на ват да сы ла лі дэ-
ле га цыю і за пра ша лі кня зя Ві-
таў та быць іх ка ра лём. Ад на з 
плы няў гэ та га ру ху на зы ва ла ся 
«чаш ні кі». Пас ля раз гро му мно-
гія гу сі ты эміг рыра ва лі ў Вя лі кае 
Княст ва Лі тоў скае, дзе ім да ва лі 
зем лі: ад па ся лен цаў і пай шла 
наз ва.

КА ТА ЛІ КІ БУ ДА ВА ЛІ 
ДЛЯ ПРА ВА СЛАЎ НЫХ 

Упер шы ню Чаш ні кі згад ва-
юц ца ў ле та пі се ў 1504 го дзе як 
мяс тэч ка. Да рэ чы, Іванск, по бач 
з якім ад бы ва ла ся біт ва на Уле, 
упер шы ню зга да ны ме на ві та ў 
1564 го дзе, — ця пер мож на толь-

кі зда гад вац ца і ўяў ляць, якія па-
дзеі ад бы ва лі ся ў гэ тай амаль 
звы чай най на сён няш ні дзень 
вёс цы.

Ка лі ка заць пра гіс то рыю 
Чаш ні каў, то гэ тае мяс тэч ка бы-
ло пры ват ным ула дан нем, та му ў 
роз ныя ча сы пе ра хо дзі ла з рук у 
ру кі. Ім ва ло да лі Служ кі, Ла по ты, 
Ка за ноў скія. У кан цы XVІІІ ста-
год дзя — Ва лад ко ві чы.

Чаш ні кі — ты по вы прык лад 
та ле рант нас ці бе ла ру саў. Ка-
лісь ці тут мір на су іс на ва лі пра-
ва слаў ная царк ва, ка та ліц кі 
кас цёл з кляш та рам і дзе вяць 
сі на гог, і па між са бой іх пры ха-
джа не не дзя лі лі амаль ні чо га… 
У 1664 го дзе Да мі нік Служ ка 
за сна ваў ка та ліц кі ма нас тыр, у 
1779-м па бу да ва лі кас цёл у го-
нар Ісу са Хрыс та, які лі чыў ся ад-
ным з са мых вя лі кіх у Бе ла ру сі, 
пры ім быў і да мі ні кан скі ма нас-
тыр. Ад нак у 1840 го дзе зга рэ ла 
пра ва слаў ная Пра аб ра жэн ская 
царк ва… Бы ло вы ра ша на мяс-
цо вы кас цёл пе ра ра біць пад 
царк ву. Ад нак у той час Чаш ні-
ка мі і Іван скам ва ло даў ка та лік 
Іг нат Ва лад ко віч. Ён па ехаў у 
Санкт-Пе цяр бург, у Свя шчэн ны 
Сі нод — да мо віц ца, каб кас цёл 
не за бі ра лі. Яго прось бу быц цам 
за да во лі лі, але па ста ві лі ўмо ву: 
«Ка лі па бу ду еш но вую царк ву, 
кас цёл за бі раць не бу дзем»… 
Так і ад бы ло ся, што чаш ніц кую 
Свя та-Пра аб ра жэн скую царк ву, 
якая дзей ні чае і ця пер, па бу да-
ва лі ка та лі кі.

ШКІ ЛЕ ТЫ
Ў СУ ТА РЭН НЯХ 

Ты по вым для Бе ла ру сі мяс-
тэч ка Чаш ні кі бы ло і ў тым, што ў 
кан цы XІX ста год дзя з 5000 мяс-
цо ва га на сель ніц тва па ло ву 
скла да лі яў рэі (не вы пад ко ва ж 
там бы ло аж дзе вяць сі на гог). 
Ад нак пад час Вя лі кай Ай чын най 
вай ны 1800 мяс цо вых яў рэ яў бы-
лі рас стра ля ны фа шыс та мі. Вік-
тар Грыб ко ад зна чае, што за ха-
ва лі ся звест кі, што ра бі ла ся гэ та 
па-вар вар ску. Яў рэ яў вы га ня лі 
з мяс тэч ка, тых, хто спра ба ваў 
уця чы, ад ра зу рас стрэль ва лі. 
Ка лі ах вяр пры вя лі на мес ца па-
ка ран ня, ста ла зра зу ме ла, што 
пад рых та ва най ямы на ўсіх не 
хо піць. Лю дзі ста я лі і ча ка лі, 
па куль нем цы ўзрыў чат кай па-
шы ра лі кар' ер, рас чы шча лі яго 
рыд лёў ка мі. За тым яў рэ яў пры-
му ша лі за хо дзіць ту ды сем' я мі, 
і па іх стра ля лі. За тым за во дзі-
лі но выя пар тыі пры га во ра ных 
да смер ці, і ўсё паў та ра ла ся. Па 
тых, хто ўця каў, стра ля лі з ку-
ля мё таў. Тру пы лю дзей, якія за-
ста лі ся на па верх ні, за ба ра ня лі 
ха ваць, і яны ля жа лі да вяс ны, 
па куль па вод ка не змы ла іх у ра-
ку Улу…

Ля ад ной з да рог ста іць па ка-
заль нік на ме ма ры яль ны комп-
лекс «Ві шань кі» — вёс ку, якая 
паў та ры ла лёс Ха ты ні. Ка лісь ці 
пар ты за ны на па лі на ня мец кую 
аў та ка ло ну. У ад каз на та кія дзе-
ян ні нем цы вы ра шы лі ад помс ціць 
мяс цо вым жы ха рам — больш за 
100 лю дзей бы лі спа ле ны жы-

вы мі. Уво гу ле пад час Вя лі кай 
Ай чын най вай ны ў Чаш ніц кім 
ра ё не бы ло зні шча на і спа ле на 
224 на се ле ныя пунк ты…

Яшчэ ад на асаб лі васць Чаш-
ніц ка га ра ё на ў тым, што тут у 
не каль кіх вёс ках жы вуць ста-
ра ве ры. Пас ля Ні ка наў скай рэ-
фор мы ў ся рэ дзі не XVІІ ста год-
дзя яны па ча лі пе ра ся ляц ца ў 
Вя лі кае Княст ва Лі тоў скае, дзе 
ім да ва лі зем лі. Ста ра ве раў тут 
на зы ва лі «мас ка ля мі» — і гэ та 
без уся ля ка га не га тыў на га ад-
цен ня. Як свед чан не тых ча соў 
і сён ня тут ёсць вёс ка з наз вай 
Дзя рэў ня. Пе ра ся лен цы да гэ туль 
жы вуць да во лі за мкнё на: бя руц-
ца шлю бам толь кі з ад на вер ца мі 
і ўво гу ле моц на пад трым лі ва юць 
ад но ад на го.

У гэ тым жа ра ё не зна хо дзіц-
ца вёс ка Ця пі на, у якой раз мя-
шчаў ся ка лісь ці ма ён так Ва сі ля 
Ця пін ска га. Ця пер там ні чо га не 
за ста ло ся — толь кі ка мень на 
тым мес цы, дзе быў дом. Ка лісь-
ці за яз джаў сю ды ў гос ці да Ця-
пін ска га Сы мон Буд ны, тут яны 
аб мяр коў ва лі свае ідэі.

Ста ры му ра ва ны кас цёл Ісу са 
Хрыс та да на ша га ча су не за ха-
ваў ся: пад час вай ны ў яго тра піў 
сна рад. Рас каз ва юць, што, ка лі 
раз бі ра лі фун да мент кас цё ла, 
у скле пе знай шлі за му ра ва нае 
па мяш кан не, а ў ім — 11 шкі ле-
таў. Пры чым па іх по зах мож на 
бы ло зра біць вы сно ву, што за му-
ра ва лі лю дзей жыў цом. Кім яны 
бы лі і ча му іх на пат каў та кі лёс, 
не вя до ма (кас цёл бу да ваў ся ў 
1779 го дзе).

Ка лі ка заць пра су час насць, 
то га доў пяць-шэсць та му ў Чаш-
ні кі з поль ска га Гдань ску пры-
ехаў ксёндз Анджэй Бульчак. 
Ён вы ку піў паў раз ва ле ную хат-
ку, зра біў з яе не вя лі кі кас цёл. 
А ця пер по бач бу ду ец ца но вы 
вя лі кі храм.

БЫ КІ
НА ПЛЫ ТАХ ПЛЫ ЛІ 

У эка на міч ным пла не Чаш ніц-
кі ра ён па чаў хут ка раз ві вац ца 
пас ля бу даў ніц тва Бя рэ зін скай 
вод най сіс тэ мы. Спра ва ў тым, 
што на тэ ры то рыі Ле пель ска га 
і Чаш ніц ка га ра ё наў ад бы ва ец-
ца во да па дзел: тут пра ця ка юць 
рэ кі, во ды якіх упа да юць і ў Бал-
тый скае, і ў Чор нае мо ры. Яшчэ 
ў ся рэ дзі не XVІІІ ста год дзя ін жы-
нер Чап скі пра па ноў ваў злу чыць 
ба сей ны дзвюх рэк сіс тэ май ка-
на лаў, каб ства рыць пра мы су-
да ход ны шлях з Бал тый ска га ў 
Чор нае мо ра. Ад нак пра ца па-
ча ла ся толь кі ў 1801 го дзе, ка лі 
ста лі ства раць ка на лы, вы прост-

ваць ход не ка то рых рэк. Апош ні, 
чаш ніц кі ка нал бя рэ зін скай вод-
най сіс тэ мы быў па бу да ва ны ў 
1806 го дзе. З ле су (ця пер Бя рэ-
зін скі бія сфер ны за па вед нік) ка-
лісь ці вы ра за лі ду бы, мач та выя 
сос ны, якія звяз ва лі ў плы ты і 
сплаў ля лі па ка на лах у Бал тый-
скае мо ра.

Мно гія чаш ні ча не зай ма лі ся 
сплаў ным про мыс лам. Драў ля-
ныя плы ты яны гна лі ў Ры гу, а 
ад туль два ме ся цы іш лі да до му 
пе ха той. Ад нак адзін сплаў пры-
но сіў вель мі вя лі кі пры бы так: за 
яго мож на бы ло на быць ча ты ры 
ка ро вы — та му та кія вы сіл кі бы лі 
апраў да ны мі. На чаш ніц кім ка-
на ле бы ло два шлю зы, іс на ва лі 
свае вер фі, у якіх бу да ва лі шы-
ро кія лод кі — «лай бы».

Ад ным з са мых вя до мых 
ула даль ні каў гэтых зем ляў быў 
Він цэнт Ва лад ко віч. Ён так са ма 
ак тыў на за раб ляў на спла вах. 
На пой мен ных лу гах у Іван ску 
ён раз во дзіў бы коў, а пас ля на 
плы тах сплаў ляў іх у Ры гу. Ары-
гі наль на за раб ляў ён і на во зе-
ры Лі сі коў шчы на, якое ця пер мае 
наз ву Па літ ад дзель скае (з-за 
вёс кі Па літ ад дзел, якая паз ней 
увай шла ў склад Іван ска). Во зе-
ра вель мі глы бо кае, з дрыг вя ніс-
ты мі бе ра га мі. Зі мой на лёд ва-
да ёма пан Ва лад ко віч пры во зіў 
ду бы, якія лан цу га мі пры ма цоў-
ва лі ся да бе ра га. Вяс ной, ка лі 
лёд рас та ваў, ду бы апус ка лі ся 
на дно і ля жа лі ў ва дзе не каль кі 
га доў — ма ры лі ся. Пас ля іх да-
ста ва лі і пра да ва лі ў Ры гу як мо-
ра ны дуб для мэб лі.

Мож на да даць, што ў 1840 го-
дзе Він цэнт Ва лад ко віч па бу да-
ваў пер шы на тэ ры то рыі Чаш-
ніц ка га ра ё на за вод — пі ва вар-
ню. А ў 1886 го дзе ён за сна ваў 
па пя ро вую фаб ры ку пад наз вай 
«Скі на». Фаб ры ка іс нуе да гэ-
туль, толь кі сён ня на зы ва ец ца 
«Чыр во ная Зор ка».

…Чаш ніц кая зям ля ўба чы ла-
ся мне шмат па кут най, за лі тай 
кры вёю яшчэ бо лей, чым ін шыя 
зем лі. Ад нак ду маю, што кроў 
тая лі ла ся не да рэм на — ме на-
ві та для та го, каб жы лі лю дзі, 
каб бы лі здоль ныя на но выя 
слаў ныя ўчын кі дзе ля сва ёй 
Ра дзі мы.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ,
фо та аў та ра.

Чаш ніц кі ра ён
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Края зна вец з Іванска Вік тар ГРЫБ КО по бач з гер бам ро да Ва лад ко ві чаў.

ТАМ, ДЗЕ РА ДЗІ ВІЛ 
ШУЙ СКА ГА РАЗ БІЎ

ПА ЛІТ АЯ КРЫ ВЁЮ МНО ГІХ ПА КА ЛЕН НЯЎ
ЧАШ НІЦ КАЯ ЗЯМ ЛЯ ПА МЯ ТАЕ

ШМАТ СЛАЎ НЫХ ІМ ЁНАЎ І ЎЧЫН КАЎ

СТАЎ БУН СКАЯ СТРА ЛА СТАЎ БУН СКАЯ СТРА ЛА 
У ВЁС ЦЫ СТАЎ БУН ВЕТ КАЎ СКА ГА РА Ё НА ДА НА ШЫХ ДЗЁН
ЗА ХА ВАЎ СЯ ТРА ДЫ ЦЫЙ НЫ АБ РАД «ВА ДЖЭН НЯ І ПА ХА ВАН НЯ СТРА ЛЫ», 
ЯКІ З'ЯЎ ЛЯ ЕЦ ЦА АД НОЙ З СА МЫХ АР ХА ІЧ НЫХ З'ЯЎ БЕ ЛА РУС КАЙ 
ФАЛЬК ЛОР НАЙ СПАД ЧЫ НЫ 

Ша ноў ныя чы та чы, мы ўдзяч ны вам 
за тое, што да сы ла е це свае вод гу кі 
на вы пус кі края знаў чай ста рон кі 
«Ігу мен скі тракт». Для нас гэ та 
най леп шая ацэн ка пра цы — ва ша 
ці ка васць, тыя дум кі і раз ва гі, якія 
з'яў ля юц ца ў ад каз на пуб лі ка цыі. 
Чар го вы ліст да сла ла Соф'я 
Пар фір' еў на КУ СЯН КО ВА:

«Я з'яў ля ю ся ва шай пад піс чы цай з 1989 го да, да 
та го ж ідэй ным і па ста ян ным аў та рам з 2002 го да. 
«Звяз ду» па ча ла вы піс ваць прын цы по ва — ста ла 
вель мі крыўд на за па гад лі вае стаў лен не да род най 
мо вы. У ка гось ці яна не ў па ша не, хтось ці яе са ро-
ме ец ца. Не па ва жаць род ную мо ву — гэ та тое ж 
са мае, што не па ва жаць прод каў: яны ж на ёй га ва-
ры лі. Ця пер я вы піс ваю толь кі «Звяз ду». Дзя ку ю чы 
ёй я ад кры ла мо ву ў са бе і ся бе ў мо ве.

Псі хо ла гі ка жуць, што га ва рыць на род най мо ве 
ка рыс на для зда роўя, бо гэ та не па тра буе да дат ко-
вых вы сіл каў, як пры ка ры стан ні на бы тай мо вай. 
Гэ та як свой ген і транс ген.

У «Звяз дзе» ёсць усё, што па трэб на. Не зраб-
лю ад крыц ця, ка лі за ўва жу, што акра мя та го, што 
га зе та тры ма ец ца сва іх леп шых тра ды цый, яна 
ідзе ў на гу з ча сам і заў сё ды ў по шу ку но вых пра-
ек таў. На мой по гляд, пра ект пра цуе, ка лі ўзні кае 
зва рот ная су вязь з чы та чом. Вось я і ха чу вы ка заць 
сваю дум ку і па дзя ку за пра ект «Ігу мен скі тракт». 
Пры ваб лі вае ўжо са ма наз ва, яе су вязь з ка ра ня мі. 
Які б ні быў мі тус лі вы ця пе раш ні час, да сва іх ка-
ра нёў, да Ра дзі мы, яе гіс то рыі лю дзі не абы яка выя. 
Уз мац ня ец ца ці ка васць да свай го ра да во ду, гіс то-
рыі на се ле на га пунк та і г. д. І «Ігу мен скі тракт» у 
гэ тым сэн се тра піў «у яб лы ка», ён за па тра ба ва ны. 
Пра тое свед чыць кон курс «Мяс ці ны, зні та ва ныя з 
ду шой», які так са ма ад быў ся і пра цяг ва ец ца. Лю дзі 
пі шуць свае гіс то рыі, а зна чыць, гіс то рыю ўсёй кра-
і ны. Мі ну лае, як вя до ма, час та фаль сі фі ка ва ла ся, 
шмат што прос та за моўч ва ла ся. А тут дру ку юц ца 
не пры ду ма ныя не па фар ба ва ныя апо ве ды. Мо жа 
ака зац ца, што зга да ец ца ней кі факт, і ў гіс то ры каў 
з'я віц ца за чэп ка, каб ад крыць не вя до мыя ста рон кі 
на шай даў ні ны.

З ча сам мно гае, на ват ад мет нае, прос та сы хо-
дзіць у ня быт, та му што ады хо дзяць свед кі, свед-
чан ні якіх не знай шло ся ка му за на та ваць.

У «Мяс ці ны» я пі са ла на рыс «Царк ва ста ла мос-
там» — пра гіс то рыю лу чын скай царк вы, якая іс на-
ва ла з 1172 го да да 1943, ка лі яе ўза рва лі нем цы, 
каб ра за браць на буд ма тэ ры я лы для мос та це раз 
Дняп ро. І вось жа ўпу шчэн не — ужо пас ля пуб лі-
ка цыі да ве да ла ся, што, аказ ва ец ца, пе рад тым, як 
уза рваць, нем цы са бра лі куль та выя рэ чы (вя до ма 
ж, най больш каш тоў нае за браў шы са бе), скла лі ў 
вя лі кі ку фар і ска за лі, што іх мо жа за бі раць, хто 

за хо ча. Ка жуць, за браў дзед Гай дук. А вось ку ды 
гэ тыя рэ чы по тым па дзе лі ся, ні хто не ве дае. Пом-
ню, што ў мно гіх бы лі ста рыя цар коў ныя кні гі. На 
па чат ку 1990-ых, ка лі ў лю дзей не бы ло гро шай, 
пом ню, пра да ва ла ся Біб лія 1905 го да, пра да ваў ся 
са ма вар Ба та шо ва 1854 го да, пра да ва лі ся крам-
нё выя ся ке ры (ва кол Лу чы на мно га па се лі шчаў 
ка мен на га ве ку). Усё та ды скуп ля лі ан ты ква ры.

Быц цам і ня даў на гэ та бы ло, але ўжо не ве рыш. 
Гэ так жа зні ка юць і звест кі аб пэў ных па дзе ях. 
Та му мы па він ны іх збі раць і за хоў ваць, і ў гэ тым 
мо жа па спры яць «Ігу мен скі тракт», зра біў шы та кія 
звест кі на быт кам гіс то рыі і гіс то ры каў.

У сва ім на ры се я пі са ла, што ў «Лад дзі рос па чы» 
Ула дзі мір Ка рат ке віч згад ваў «Ле та піс царк вы свя-
то га Мі ха і ла», што ў Лу чы не. Ка рат ке віч пра ца ваў 
і ў Ма гі лёў скім, і ў Ві лен скім ар хі вах. Зна чыць, ён 
тры маў у ру ках гэ ты ле та піс, зна чыць, ён іс нуе.

У мя не з'я ві ла ся ідэя знай сці сля ды гэ та га ле-
та пі су. Паў ста ла пы тан не — ча му пра яго ні чо га 
не вя до ма? Мо там шмат каш тоў ных, але не вя до-
мых гіс та рыч ных фак таў на шай Ра дзі мы? Усё ж 
Лу чын з ХІІ ста год дзя з'яў ляў ся знач ным пунк там 
на скры жа ван ні ча соў і тэ ры то рый, дзе вы ра ша лі ся 
лё сы дзяр жаў. І яшчэ да ХVІ ста год дзя ён зна чыў-
ся ў лі ку 48 га ра доў ВКЛ, якія ме лі пра ва браць 
мы та пры та ва ра зва ро це на Дняп ры. Вось як раз 
«Ігу мен скі тракт» і ёсць той да па мож нік, дзя ку ю чы 
яко му мож на пай сці па сле дзе лу чын ска га ле та пі-
са, пад клю чыць на ву коў цаў. Мо гэ та ста не ка лі не 
ад крыц цём у на ву цы, то знач най з'я вай.

Гэ так жа кож на му да ра гая гіс то рыя свай го краю. 
І ра зам мы пі шам не пры ду ма ную, ча сам не вя до-
мую гіс то рыю. А па куль «Ігу мен скі тракт» вар ты 
та го, каб тыя, хто не абы яка вы, ства ры лі спе цы-
яль ныя па пкі па яго ма тэ ры я лах. Дак лад на ма гу 
ска заць, у Лу чы не гэ та ўжо ро біц ца. Асаб лі ва, ка лі 
вы хо дзяць ма тэ ры я лы пра наш край.

Лу чын-на-Дняп ры, Ра га чоў скі ра ён».

Ад рэ дак цыі
Пад час «круг ла га ста ла» ў рэ дак цыі «Звяз ды», 

пры све ча на га прак тыч на му края знаў ству, яго 
ўдзель ні кі ня ма ла га ва ры лі аб ро лі края знаў цаў-
ама та раў, якія на мес цы пі шуць гіс то рыю ма лой 
ра дзі мы (гл. пуб лі ка цыю «Спаз на ваць ра дзі му і 
са міх ся бе» ў ну ма ры ад 29 мая). Ся род на шых 
чы та чоў ёсць та кія края знаў цы, і ліст спа да ры ні Ку-
сян ко вай — та му свед чан не. Ця пер, ка лі з'яў ля ец ца 
маг чы масць са браць плён ва шай да след чыц кай 
пра цы, не маў чы це, пі шы це пра ся бе, свае ад крыц-
ці і зна ход кі ў род ную га зе ту! У ме жах су меж на га 
з РГА «Бе лая русь» пра ек та «Край, дзе я жы ву» 
мы змо жам за ха ваць для на шых дзя цей і ўну каў 
звест кі аб кож най вё сач цы, ве да ю чы пры гэ тым, 
што ўсе гіс то рыі — не паў тор ныя і ўні каль ныя.

Ча ка ем ва шых до пі саў! Да лу чай це ся — бу дзе 
ці ка ва!

Ці ка вая гіс то рыя іх па яў лен ня ў па ла цы ку. Ды рэк тар 
му зея Юрый Зя ле віч знай шоў на зва ныя фо та ў ка та ло гу 
элект рон ных тар гоў. Ней кім чы нам Юрый уга ва рыў свай-
го цёз ку па проз ві шчы бер лін ца Яну ша Зя ле ві ча вы ку піць 
здым кі і пе ра даць іх пру жан ска му му зею. Ця пер «Аль бом 
1914–18 гг.» стаў ад ным з ці ка вых экс па на таў. Да вы ста-
вы фо та бы лі па вя лі ча ны і раз ме шча ны на сце нах для 
пра гля ду. На сот ні кад раў, зроб ле ных з 1914 па 1918 год 
вай скоў цам, ад люст ра ва ны эпі зо ды вай ны, лю дзі, мяс цо-
выя пей за жы і га рад ская ар хі тэк ту ра та го ча су.

Яна СВЕ ТА ВА
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Сло ва чы та чуСло ва чы та чу  ��

«РА ЗАМ ПІ ШАМ
НЕ ПРЫ ДУ МА НУЮ

ГІС ТО РЫЮ»

ВыставыВыставы  ��

ПРУ ЖА НЫ НА ЗДЫМ КАХ ПЕР ШАЙ СУ СВЕТ НАЙ
Рэд кія здым кі ча соў Пер шай су-
свет най вай ны вы стаў ле ны ў му зеі 
«Пру жан скі па ла цык». Адзін з са-
мых ці ка вых рэ гі я наль ных му зе яў 
кра і ны пад час пад рых тоў кі да на-
ву ко ва-прак тыч най кан фе рэн цыі 
«Па дзеі Пер шай су свет най вай ны ў 
лё се За ход няй Бе ла ру сі» вы ста віў 
ары гі наль ныя здым кі ста га до вай 
даў ні ны. Гэ тыя фа та гра фіі зра біў у 
Пру жа нах і ва ко лі цах ма ёр гер ман-
скай ар міі Грос.

Ма лая ра дзі маМа лая ра дзі ма  ��

«…Шуй скі вы сту піў з По лац ка ў ня дзе лю 23 сту дзе ня. Пра 
гэ та я атры маў вест ку. Да ве даў ся я і пра тое, што ён пой дзе 
да Улы. У гэ ты час я ста яў з ма ім вой скам ка ля Лу ком ля, лі-
тоў ска га го ра да, які зна хо дзіц ца не па да лё ку ад По лац ка… і 
на ад лег лас ці ся мі міль ад Улы. І ха ця, у па раў на нні з не пры-
яце лем, я быў сла бым, але со рам і гань ба, што вы па лі мне 
і ўся му на ша му на ро ду і на ша му імю за хо пам у нас го ра да і 
во лас ці По лац кай, за ах во ці лі мя не вы сту піць су праць во ра га 
і па блі зу са мой Улы су стрэц ца з ім твар у твар…» 

Чыр во ныя ру жы на стром кім 
бе ра зе Улы — у го нар тых, хто 
аддаваў свае жыцці за родную 
зямлю.

Ка лісь ці тут мір на 
су іс на ва лі пра ва слаў ная 
царк ва, ка та ліц кі кас цёл 
і дзе вяць сі на гог.

Драў ля ныя плы ты 
мужчыны гна лі ў Ры гу, 
а ад туль два ме ся цы іш лі 
да до му пе ха той.


