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І гле ба, і сяў ба за ста юц ца...
Па мя ці края знаў ча га пісь мен ні ка Ула дзі мі ра Со да ля

Пай шоў з жыц ця Ула дзі мір Іль іч Со даль. 15 кра са ві ка спы ніў ся яго 
зям ны шлях...

Вя до мы жур на ліст, пісь мен нік, чуй ны да гіс то рыі лі та ра ту ры края зна вец. 
Шмат пра яго твор чыя за ці каў лен ні га во раць са мі наз вы кніг — тых кніг, 
якія ён у пра мым сэн се сло ва вы ха дзіў, са браў па роз ных ад ра сах лі та-
ра тур на-края знаў ча га ха рак та ру. «Пу ця ві на мі сей бі та», «Куш лян скі кут», 
«Людзь мі звац ца», «Сцеж ка мі Ма цея Бу рач ка», «Жуп ран ская ста рон ка», 
«Тут ба чу свой край», «Сві ран скія крэс кі», «Кар пі лаў ка», «Во лат з Мі гаў кі»... 
Ян ка Ку па ла, Він цэнт Ду нін-Мар цін ке віч, Фран ці шак Ба гу шэ віч, Яд ві гін Ш., 
Мак сім Баг да но віч, Аляк сандр Ула саў — ім ёны, якія най перш бы лі ці ка выя 
Ула дзі мі ру Со да лю як да след чы ку. Ён шу каў кож ную драб ніч ку, кож ны факт, 
які да па мог бы гіс то ры кам лі та ра ту ры, ша ра го вым чы та чам зра зу мець, 
асэн са ваць усю маш таб насць, усю шмат пла на васць твор час ці і жыц ця зга-
да ных по ста цяў. Вы то кі су час най бе ла рус кай лі та ра ту ры, тая да ро га, якая 
вы ве ла на шы ро кую пра сто ру кла сі каў, май строў ай чын на га пры го жа га 
пісь мен ства — вось што хва ля ва ла Со да ля як жур на ліс та, як пісь мен ні ка і 
прос та як гра ма дзя ні на.

Ад но з даў ніх ін тэр-
в'ю з Ула дзі мі рам Іль і-
чом Со да лем ме ла на-
ступ ную наз ву — «Рых-
тую гле бу да сяў бы...» 
Сім ва ліч ная наз ва. 
Пісь мен нік, збі ра ю чы 
па мят кі ай чын най гіс то-
рыі, імк нуў ся па се яць ці-
ка васць да бе ла рус кай 
куль ту ры, род на га сло-
ва. І над звы чай шмат 
па спеў зра біць у гэ тым 
кі рун ку. Ві даць, не ўсё з 
наробленага, са бра на га 
яшчэ дай шло да чы та ча. 
Бо руп лі вас ці Ула дзі мі-
ра Со да ля, яго над звы-
чай на му пра ца люб ству 
мож на бы ло па дзі віц ца. 
Вось і ў зга да ным ін тэр-
в'ю ён ка заў пра да ку-
мен таль на-мас тац кую 
апо весць «Ста га до вы 
пар ты зан», пры све ча-
ную сям'і дзе да Та ла ша. Збі раў ся на пі саць пра род нае мяс тэч ка Мор маль, 
што на Жло бін шчы не. Бы ла ў яго і яшчэ ад на ма ра — мара пра кні гу на ры-
саў пра бе ла рус кія кні гар ні — ад ста ра жыт ных да кнігарняў на ша га ча су. 
Мо зра біў бы ён і кні гу пра Паў лю ка Баг ры ма, да лё су яко га, да за га дак з 
якім быў над звы чай уваж лі вы.

Ула дзі мір Со даль — па плеч нік тых да след чы каў, кож ны з якіх па свой му 
імк нуў ся ўзна віць па мяць дзе ля бу ду чы ні. Сця пан Алек санд ро віч, Ге надзь Ка-
ха ноў скі, Ге надзь Кі ся лёў, Ві таль Ска ла бан... Да стой най асо бай у гэ тым ра дзе 
быў і за ста ец ца Ула дзі мір Іль іч Со даль. Сяў ба, рас па ча тая ім, доў жыц ца.

Мак сім ЛА ДЫ МЕ РАЎ.

Лі тоў ска-бе ла рус кія та та ры 
цвёр да ве да юць: кал ду ны у наш край 
пры нес лі ме на ві ты яны. Па вод ле 
ад ной з вер сій, па чат ко ва гэ тая стра ва 
на зы ва ла ся па-та тар ску «кун ду мы», 
а паз ней яе пе рай на чы лі на больш 
звык лы для сла вян ска га ву ха лад.

Та та ры га ту юць іх до сыць вя лі ка га па ме ру 
(пры кмет на боль ша га, чым звы чай ныя «літ він-
скія») на кож ны «бай рам», што зна чыць свя та. 
Гэ тым ня рэд ка зай ма ец ца цэ лая сям'я, або, пры-
нам сі, яе жа но чая част ка: нех та рас коч ваў цес та 
і на ра заў круж ка мі, нех та на клад ваў на чын ку, а 
нех та за шчып ваў і за круч ваў «бе ра гі». Ка лісь ці 
лі чы ла ся, што па куль дзяў чы на не на ву чы ла ся як 
след за круч ваць зуб чы кі на кра ях кал ду ноў, якія 
чымсь ці на гад ва юць ар на мен таль нае араб скае 
пісь мо, ёй ра на вы хо дзіць за муж.

Цес та раз меш ва юць на ва дзе і (не заўж ды) 
на яй ках, для на чын кі ўжы ва юць се ча ную ба ра-
ні ну, ця ля ці ну ці яла ві чы ну з да баў кай роз ных 
пры праў, цы бу лі, пер ца і со лі. Кал ду ны та та ры 
ядуць лыж кай, каб не ра за рваць цес та і не 
да зво ліць вы ця чы со ку — да лі ка тэ су для гур-
ма наў. У мі ну лым та та ры не ўжы ва лі ні я кіх гар-
ні раў або да ба вак да гэ тай стра вы. Хто ха цеў, 
пра сіў, каб яму на лі лі ў асоб ны ку бак гус то га 
бу лё ну, у якім кал ду ны ва ры лі ся, і еў, за пі ва ю-
чы бу лё нам. Ка жуць, што стан дарт най пор цыі 
ў 5 штук бы ло да стат ко ва, каб на ес ці ся. Пас ля 
вай ны па сту по ва рас паў сю дзіў ся звы чай па да-
ваць з кал ду на мі са ла ты з га род ні ны.

З ся рэ дзі ны ХІХ ста год дзя і да сён ня кал ду-
ны — не ад' ем ная част ка стэ рэа тып на га воб-
ра зу на шых та та раў. Су час ны та тар скі па эт 
Се лім Хаз бі е віч, які жы ве ў Поль шчы, на пі саў 

верш, пры све ча ны кал ду нам лі тоў ска-бе ла рус-
кіх та та раў, у якім ёсць та кія сло вы:
Та тар скія кал ду ны,
За кру ча ныя зуб чы ка мі, якія па да юц ца ў бу лё не,
З якіх па чы на юц ца час і мо гіл кі,
Да якіх вяр та еш ся пас ля ма літ вы.

Га доў 10 та му ў Поль шчы з'я ві лі ся пер шыя 
та тар скія рэ ста ра ны і, вя до ма, кал ду ны ад ра зу 
за ня лі ў іх па чэс нае мес ца. Шка да, што па куль 
ані ў Іўі, ані ў Смі ла ві чах, ані ў ін шых тра ды-
цый ных мес цах рас ся лен ня бе ла рус кіх та та раў 
та кіх рэ ста ра наў ня ма. Ды, ві даць, ка лі б нех та 
ры зык нуў бы іх ад крыць у су час най Бе ла ру сі, 
су тык нуў ся б з не да хо пам за ці каў ле ных клі ен-
таў і «па га рэў» бы. Бу дзем спа дзя вац ца, што 
не ка лі тон кі пласт аду ка ва ных спа жыў цоў у 
нас да рас це да та ко га по пы ту.

Вось як Іг на цы Ходзь ка ў «Дзён ні ках квес-
та ра» апіс ваў пры ём та та ры нам — ма ё рам 
Аму ра там Бе ля ком — квес та ра (збор шчы ка 
мі лас ці ны для бер нар дын ска га кляш та ра) Мі-
ха ла Лаў ры но ві ча:

— Ба чу, што ты но вы ў гэ тым краі, бо я ця-
бе не ве даю; а не за яз джа еш да та та раў, бо 
ду ма еш, што му суль ма нін за чы ніць пе рад та-
бою бра му аль бо ска жа: «Вон ад сюль!» Але 
па мы ля еш ся. Твае па пя рэд ні кі не мі на лі нас, 
а мы так са ма не мі на ем ва ша га кляш та ра. На 
тым све це па раз ва жа ем пра ве ру, а на гэ тым 
да вай ма жыць у су сед стве па-сяб роў ску. Дык 
за яз джай у маю Ві толь даў ку і ўба чыш, што та-
тар скія кал ду ны вар тыя бер нар дын ска га пу за.

Час абе ду на блі жаў ся, пад ня ўся апе тыт, а я, 
як на лі ха, люб лю кал ду ны. Праў да, па ду ма ла-
ся, што ў іх і ма ла дая ка ні на ўжы ва ец ца; ад нак 
не вель мі ве ра чы ў гэ та і не мо гу чы ад мо віц ца 
ад шчы ра га за пра шэн ня, за ехаў у бра му.

Пан Аму рат за гу каў да сва ёй дач кі:
— Гэй, Аеш ка! У нас, ба чыш, госць, дык дру-

гую ка пу кал ду ноў усып у рон даль. А мы тым 
ча сам вы п'ем га рэл кі. Ма га мет за ба ра ніў нам 
піць ві но, мі лас ці вы ксёндз! Але пра га рэл ку ў 
Аль ка ра не — цыт! Та му мы з ві ном кві ты, а га-
рэл ку і люль ку ўжы ва ем са бе па кры се. Про ша 
сю ды ў мой па кой...

— Пі, бра це-квес тар! Бо я праз сця ну чую, 
што кі пяць кал ду ны ва ўкро пе.

Па праў дзе, хут ка ўвай шла пан на Ай ша са 
ста ло вы мі пры бо ра мі, а за ёю па ка ёў ка нес ла 
рун то вую мі су кал ду ноў. Смач ны пах ра зы шоў-
ся па ха це. Мы се лі толь кі ўдвух, бо, па вод ле 
та тар ска га звы чаю, ка бе ты абе да юць асоб на 
і слу жаць за ста лом муж чы нам, ні бы па нам 
сва ім. Вы дат ныя magnі saporіs кал ду ны! На ес-
ці ся і на хва ліц ца не мог, а гас па дар прось ба мі 
і пры кла дам пад ах воч ваў. Ка лі мі са апус це ла, 
мы дзе ля кан кок цыі вы пі лі га рэл кі...

ТА ТАР СКІЯ КАЛ ДУ НЫ

КАЛ ДУ НЫ ПА-ТА ТАР СКУ (4-5 ПОР ЦЫЙ)
Склад ні кі. На чын ка: 200 г ба ра ні ны (фі ле), 200 г. яла ві чы ны (вы раз ка), 200 г. ба ра но ва га 

лою (ачы шча на га ад пле вак) або яла віч на га ны рач на га тлу шчу, 3-4 зуб кі час на ку, 1 ст. лыж ка 
ма я ра ну або ма цяр душ кі (oregano), соль, пе рац, ка лянд ра — на смак, 1/4 лы жач кі цук ру, 2-3 
ст. лыж кі гус то га бу лё ну. Цес та: 2 шклян кі му кі, 2/3 шклян кі га та ва най пад со ле най ва ды.

Спо саб пры га та ван ня: Цес та на та тар скія кал ду ны 
вель мі прос тае па са ста ве, але яго трэ ба вель мі доў га і 
ста ран на за меш ваць, каб атры ма ла ся элас тыч ным і ад-
на род ным. Мож на да даць 1-2 яй кі. Та тар скія жан чы ны 
ро бяць гэ та аж да га дзі ны. На чын ка: Пра пус ціць мя са і 
лой праз мя са руб ку (з дроб най ра шот кай). Лой для гэ-
та га лепш па пя рэд не за ма ро зіць. Да даць цёр ты час нок 
з сол лю, спе цыі, цу кар і бу лён, як след пе ра мя шаць. Па-
клас ці не вя лі кую гал ку на чын кі на кож ны кру жок з цес та, 
згар нуць кал ду ны, ста ран на за шчы паць краі. Ва рыць у 
доб ра па со ле най ва дзе на ма лым аг ні 5-6 хві лін пас ля 
ўсплы ван ня кал ду ноў на па верх ню. Па да ваць з бу лё нам, у якім ва ры лі ся, або зліць бу лён і 
па да ваць са смя та най або топ ле ным мас лам.

Бу лён на та тар скія кал ду ны звы чай на ва рыц ца на яла ві чы не, пры праў ле най лю біс то кам.

Леп ка кал ду ноў у сям'і Ка на пац кіх. 
Фо та з ар хі ва Іб ра гі ма КА НА ПАЦ КА ГА.

Га лоў ны біб лі я тэ кар Ма рыя 
ШО ПІ НА ад зна чы ла, што сё ле та ад-
зна ча ец ца ад ра зу не каль кі юбі лей-
ных дат ро ду Ра дзі ві лаў — Мі ка лая 
Чор на га, Ан то нія Ген ры ка, Ма рыі 
Да ро ты дэ Кас тэ лян і яшчэ не каль-
кіх. Для та го, каб год на ад зна чыць 
гэ тыя юбі леі, з фон ду ада бра лі най-
больш каш тоў ныя кні гі.

Ся род но вых па ступ лен няў — 
сла ву тая Ра дзі ві лаў ская кар та, 1640 
го да пе ра вы дан ня. Гэ та пер шая буй-
на маш таб ная кар та Вя лі ка га Княст-
ва Лі тоў ска га. Яе на бы лі ле тась на 
срод кі гран та Прэ зі дэн та па пад-
трым цы куль ту ры і мас тац тва.

Во сем асоб ні каў «но вых» кніг біб-
лі я тэ цы па да ры ла Мо ні ка Бань коў-
ская — сак ра тар-рэ фе рэнт швей-
цар ска га цю рых ска га ўні вер сі тэ та, 
бе ла рус кая сла віст ка. Да след чы ца 
зай ма ец ца бер лін скай лі ні яй Ра дзі-
ві лаў, па чы наль ні кам якой лі чыц ца 
Ан то ній Ген рык. Бань коў ская па да-
ра ва ла біб лі я тэ цы дзён ні кі, пе ра піс-
ку, якія ў свой час (ХІХ ста год дзе) 
ад рэ да га ва ла і пад рых та ва ла да 
дру ку Ма рыя Да ро та Ра дзі віл дэ 
Кас тэ лян. Мно гія з іх ма юць ары гі-
наль нае аздаб лен не, ула даль ніц кія 

пе ра плё ты, па зна кі пе ра плёт ных 
май стэ рань, экс ліб ры сы.

Асаб лі вую ўва гу звяр тае на ся бе 
пер шае вы дан не кла ві ра, якое па ба-
чы ла свет у 1835 го дзе, — опе ра, на-
пі са ная Ан то ні ем Ген ры кам Ра дзі ві-
лам па ма ты вах тво ра Гё тэ «Фаўст». 
Гэ ты твор уні каль ны і тым, што вя лі кі 
па эт спе цы яль на для яго на пі саў не-
каль кі сцэн — ча го не ра біў ні ко лі ні 
для ад на го ін ша га кам па зі та ра.

Му зы ка знаў ца Вік тар СКА РА-
БА ГА ТАЎ рас па вёў, што па ся рэд ні-
кам па між Ра дзі ві лам і Гё тэ вы сту піў 
рэк тар бер лін скай пеў чай ака дэ міі 
Карл Цэль тар, які сяб ра ваў з імі 
абод ву ма. Спра ва ў тым, што Ан то ній 
Ген рык быў жа на ты на пля мен ні цы 
прус ка га ка ра ля Лу і зе Га ген цо лерн, 

жыў у Бер лі не, у па ла цы на Віль гель-
мштра сэ. Цэль тар быў доб ра зна ё мы 
з ім, за каз ваў му зы ку для хо ру і так 
пі саў пра яго ў аса біс тым ліс це да 
Гё тэ: «Ча сам Ра дзі віл та кой уда лай 
но тай трап ляе ў ра док вер ша...»

Вя лі кі ня мец кі па эт раз дум-
ваў шэсць га доў («Фаўст» вый шаў 
з дру ку ў 1808 го дзе, спат кан не з 
кам па зі та рам ад бы ло ся толь кі ў 
1814 го дзе), ад нак усё-та кі зга дзіў-
ся ства рыць ліб рэ та да «Фаў ста». Ён 
да пі саў сцэ ну ў са дзе, у Ве лі код най 
міс тэ рыі — ду эт Фаў ста з Грэт хен — 
тое, ча го ня ма ў тра ге дыі. Вя до ма, 
сам твор ска ра ціў на ка рысць дра-
ма тур гіі, якую прад ста ві ла му зы ка 
Ра дзі ві ла. Паз ней у сва ім дзён ні ку 
Гё тэ на пі саў: «Ге ні яль на. Па ры віс тая 
кам па зі цыя». Пі саць для ін шых кам-
па зі та раў Гё тэ ка тэ га рыч на ад маў-
ляў ся. Вік тар Ска ра ба га таў лі чыць: 
«Князь, ві даць, — апош ні тру ба дур 
на шай эпо хі».

Ці ка ва і тое, ча му сам Ра дзі віл 
узяў ся за «Фаў ста». Аказ ва ец ца, 
на ра дзі ме ў яго быў улас ны пра та-
тып гэ та га ге роя — яго дзед Мар цін. 
Гэ ты сва як атры маў ка ла саль ную 
аду ка цыю. Вяр нуў шы ся да до му, 
іг раў на мно гіх ін стру мен тах, ве-
даў шмат моў, зай маў ся ал хі мі яй, 
вы шук ва ю чы фі ла соф скі ка мень. 
У сва ёй брэсц кай ся дзі бе па бу да-
ваў ме ды цын скую ла ба ра то рыю. З 
роз ных моў пе ра кла даў лі тур гіч ныя 
тэкс ты, урэш це ад мо віў ся ад ка та лі-
цыз му і пры няў іў да ізм. Яго род ныя 
на столь кі спу жа лі ся, што звяр ну лі ся 
да ка ра ля, прад ста віў шы сва я ка як 
вар' я та. У Мар ці на ада бра лі ўсё, а 
са мо га за му ра ва лі ў слуц кім зам-
ку, дзе ён, іг ра ю чы на скрып цы, і 
па мёр. Та кі вось хат ні Фаўст два ра 
Ра зі ві лаў.

Ан то ній Ген рык, бе ру чы ся за 
твор, меў на ўва зе і яшчэ ад ну ака-
ліч насць: у тво ры шмат на пі са на пра 
д'яб ла, але ні чо га пра Бо га. Ён вы-
ра шыў па мя няць та кое ста но ві шча 
рэ чаў. Га лоў ным ге ро ем опе ры вы-
сту пае ўжо не Фаўст, а Грэт хен. І, на 
дум ку Вік та ра Ска ра ба га та ва, у тво-
ры ёсць яск ра выя ад сыл кі да кож най 
з 10-ці біб лей скіх за па ве дзяў.

Гэ та толь кі ад на з раз га да ных 
та ям ніц ра дзі ві лаў скіх кніг. Але ж 
коль кі яшчэ ў іх за га дак?..

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

МАЦНЕЙ, ЧЫМ «ФАУСТ» ГЁТЭ

«Фаў ста» ска ра ці лі 
на ка рысць дра ма тур гіі, 
якую прад ста ві ла му зы ка 
Ра дзі ві ла. Паз ней у сва ім 
дзён ні ку Гё тэ на пі саў: 
«Ге ні яль на. Па ры віс тая 
кам па зі цыя».

Вялікі паэт спецыяльна для оперы Радзівіла 
па матывах трагедыі напісаў некалькі сцэн

Дня мі ў На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі ад кры ла ся вы стаў ка 
кніг ро ду Ра дзі ві лаў. Не ка то рыя з іх бы лі толь кі ня даў на на бы ты або 
па до ра ны біб лі я тэ цы. Ін шыя атры ма лі но вае пра чы тан не, раз гад ку 
не ка то рых не вя до мых ра ней та ям ніц.

Ілюст ра цыя да нот на га кла ві ра Ан то нія Ген ры ка РА ДЗІ ВІ ЛА.
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