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Бу дзеш жыць! Бу дуць ве кі іс ці за вя ка мі, —

Не за бу дуц ца дум тва іх сло вы,

Як і слоў бе ла рус кіх, жы ву чы між на мі,

Не за быў ся ты, лір нік вяс ко вы...

Гэ тыя рад кі Ян ка Ку па ла пры свя ціў Ула дзі сла ву Сы-

ра ком лю. Пяс няр на зы ваў Сы ра ком лю пер шым у спі се 

паэ таў, якія ака за лі на яго най боль шы ўплыў.

Пра жыц цё і твор часць паэ та рас каз вае экс па зі цыя 

лі та ра тур на га му зея ў Смоль гаў скай шко ле Лю бан ска га 

ра ё на. У школь ным два ры ўста ноў ле ны па мят ны ка мень, 

а на сця не бу дын ка — па мят ная дош ка: «У в. Смоль гаў 

на ра дзіў ся бе ла рус ка-поль скі па эт Ула дзі слаў Сы ра ком ля 

(Люд вік Кан дра то віч) 29.09.1823 — 15.09.1862».

Псеў да нім Сы ра ком ля па эт узяў у знак па ва гі да ра да-

во га гер ба ся мей ства Кан дра то ві чаў. Та кі герб, вы ра за ны 

на дрэ ве мяс цо вы мі ўмель ца мі, і мност ва ін шых экс па на-

таў — ар хіў ных здым каў, дру ка ва ных вы дан няў, ко пій рэд-

кіх да ку мен таў — прад стаў ле ныя ў экс па зі цыі му зея зем-

ля ка, паэ та-па тры ё та, края знаў ца, пе ра клад чы ка, май стра 

ба лад на-гу тар ко-

вай фор мы.

У жан ры «на-

род ная гу тар ка» 

(так па зна чыў сам аў тар) 

на пі са ны яго вя до мы твор 

«Паш таль ён». У роз ных кра і-

нах гэ ты за пі са ны паэ там рас-

каз ве да юць як па пу ляр ную 

рус ка моў ную пес ню «Ког да я 

на по чте служил ямщиком».

Пра цы Сы ра ком лі пе ра кла да лі 

ў роз ныя ча сы мі ну лых ста год дзяў, у яго го нар на зва ныя 

ву лі цы ў Мін ску, На ва груд ку, Ня сві жы, Стоўб цах, Віль ню-

се, Вар ша ве.

Вель мі ак ту аль ным зва ро там для ўсіх па ка лен няў на 

ўсе ча сы гу чыць сён ня на пі са нае Ула дзі сла вам Сы ра ком-

лем у 1857 го дзе: «Га неб ны со рам не ве даць усёй зям лі, 

на якой мы жы вём, або яшчэ горш, ве даць лепш чу жыя 

кра і ны, чым сваю».

Гэ ты мі дня мі на ма лой ра дзі ме паэ та і ў Лю ба ні пра-

во дзіў ся круг лы стол «Ма лая ра дзі ма Ула дзі сла ва Сы-

ра ком лі: 195-год дзе з дня на ра джэн ня», ар га ні за ва ны 

ўпраў лен нем па аду ка цыі, спор це і ту рыз ме Лю бан ска га 

рай вы кан ка ма, Мінск ага аб лас но га ін сты ту та раз віц ця 

аду ка цыі пры ўдзе ле Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ, фо та аў та ра.

ЛІР НІК ВЯС КО ВЫ

Здым кі зроб ле ныя ў 
вёс цы Смоль га ва. На фо та — 
не ка то рыя экс па на ты 
ўні каль на га школь на га 
му зея, яго ін тэр' ер. Адзін 
са здым каў зна ё міць з 
Па лі най НЕ МАЛЬ ЦА ВАЙ — 
ву ча ні цай Лю бан скай шко лы 
№ 3. Дзяў чы на прад стаў ляе 
рас пра ца ва ны да след чы 
пра ект «Ма лая ра дзі ма 
«Лір ні ка вяс ко ва га»». Гэ ты 
пра ект — вы нік вы ву чэн ня 
лі таг ра фій На па ле о на Ор ды, 
ма тэ ры я лаў На цы я наль на га 
гіс та рыч на га ар хі ва Бе ла ру сі, 
пе ра піс кі з на шчад ка мі паэ та.

ША ЛАШ 
СЯ РОД 

ЗА ЛА ТЫХ ДРЭЎ
Ёсць та кая су час ная пры каз ка: «Зі мой 

за над та хо лад на, каб ра біць тыя 

спра вы, якія ле там бы ло ра біць 

за над та го ра ча». Жар ты жар та мі, 

але за ду май це ся, ці не так мы 

са праў ды ча сам жы вём? Праў да, 

ця пер во сень — і гэ та доб рая на го да 

па га ва рыць ме на ві та пра яе.

Аса біс та я па хмур ным ліс та па даў скім днём не як маг ла 

зла віць ся бе на дум цы, што пры го жую, за ла тую, чыр во ную 

во сень я пра пус ці ла... Дрэ вы афар боў ва юц ца ў та кія яр-

кія, пры го жыя ко ле ры не на пра цяг лы час. Пра бя га еш мі ма, 

спя ша еш ся на пра цу ці па ней кіх ін шых піль ных спра вах і 

хі ба што ба ка вым зро кам за ўва жа еш, што на во кал жоў та і 

чыр ва на... У ка гось ці з сяб роў на ста рон ках у са цы яль ных 

сет ках па ба чыш асен няе фо та і под піс пра тое, як жа пры го-

жа на во кал! Пра хо дзіць ты дзень, два, тры — моц ная за ле ва, 

вят ры — і ня ма больш на дрэ вах іх за ла тых кур так. Што ра-

біць? Цэ лы год ча каць, каб па ба чыць пры ро ду та кой са май 

най пры га жэй шай па рой...

Пра ся бе ска жу, што сё ле та я ўба ча ным больш-менш 

за да во ле ная. Не бу ду да лё ка на зад за бя гаць, але па ча ло ся 

ўсё яшчэ ўзім ку з ванд роў кі па кар пац кіх за сне жа ных го рах 

і з блу кан ня ў бе ла рус кіх ста ліч ных снеж ных за ве ях — зі му 

я та ды ад чу ла на поў ні цу. Што праў да, вяс на бы ла не та кой 

яск ра вай — але ў Ба та ніч ны сад у час цві цен ня бэ зу і не ка-

то рых ін шых дэ ка ра тыў ных кус тоў я за ві та ла — і гэ та ўжо, 

лі чы, плюс у гіс то рыі. Ле там я пай шла ў ад па чы нак на цэ лы 

ме сяц і свя до ма не па еха ла да мо раў-акі я наў, вы ра шыў шы, 

што трэ ба атры маць аса ло ду ад мяс цо вай пры ро ды і воль-

на га ча су, пра ве дзе на га з род ны мі.

І вось ад ны з мі ну лых вы хад ных ужо ад кры лі мне са праўд-

ную за ла тую во сень! Мы са бра лі ся ў сяб роў, якія жы вуць 

у вё сач цы за 30 кі ла мет раў ад Мін ска. Та кая ціш ста іць, 

прос та не ве ра год ная! І па вет ра, як толь кі вы хо дзіш з ма-

шы ны, ад ра зу ледзь не кру жыць га ла ву сва ёй све жа сцю і 

чыс ці нёй. Па быў шы там два дні, я на гле дзе ла ся і на лю ба-

ва ла ся (ха ця гэ та га рэд ка бы вае да стат ко ва). Вя лі кі чыр во-

на-жоў ты клён, які рас це на схі ле. Да во лі на дзей ны ша лаш, 

зроб ле ны мяс цо вы мі хлап чу ка мі па ся род ужо жоў тых дрэў. 

Строй ныя, вы со кія кус ты сі не-фі я ле та вых кве так — ні дзе ў 

го ра дзе не ба чы ла та кіх, а там рас туць прос та на кож ным 

кро ку. Спа кой ных, па стэль на-бе жа вых ад цен няў ня зжа тае 

по ле ку ку ру зы — ка жуць, па кі ну лі на зер не. Не ве ра год на 

рах ма ныя бе лыя ко зы (іх клі чуць, між ін шым, Сне га і Бу ся). 

Круг лыя за ла ціс тыя цю кі са ло мы ў по лі.

На цю ках вар та спы ніц ца пад ра бяз ней. Ла ві це лай фхак 

(пад каз ку, як штось ці зра біць пра сцей і ка рыс ней). Та кі 

цюк — цу доў ны ан ты дэ прэ сант. За ла зіш на яго, кла дзеш ся 

на спі ну, рас кід ва еш ру кі і гля дзіш у бяз дон нае сі няе не ба, 

пра ні за нае бе лы мі аб ло ка мі. Ду ма еш, што ўсё ча со ва ў 

гэ тым све це, і веч на, і так пры го жа. Ці, на ад ва рот, пе ра ва-

роч ва еш ся на жы вот і звеш ва еш уніз ру кі, но гі, га ла ву — і 

так ля жыш, боў та еш імі ў па вет ры. Ідэа льная по за для тых, 

хто вель мі ма рыў рас сла біц ца. Да рэ чы, са ло ма — на ту раль-

ны ма тэ ры ял, та му яна, як вы свет лі ла ся, са праў ды за бі рае 

стрэс, да дае ста ноў чай энер ге ты кі (да та го ж вы дат на за-

хоў вае цяп ло, ува бра нае ад сціп лых во сень скіх со неч ных 

пром няў). Пас ля та кой дзе ся ці хві лін най рэ лак са цыі ад чу-

ва еш ся бе но вень кім!

Асен нія свой скія яб лы кі, гру шы не па раў наць з крам ны мі 

ві на гра дам і ба на на мі, гэ та я вам дак лад на ка жу! А толь кі 

што за ква ша ная ка пус тач ка! А гры бы, са бра ныя ўлас ны мі 

ру ка мі ў ка зач ным ле се (та кой па рою лес бы вае толь кі «ка-

зач ным», не іна чай). А ва ра ная буль бач ка све жа га ўра джаю 

з са лё ны мі агур ка мі з боч кі!

Пры ро да пус кае нас да ся бе, да зва ляе па глы біц ца ў та-

ем нае, пра сяк нуц ца ві да воч ным. І для кож на га ў яе свая 

мо ва, свае не паў тор ныя і не па раў наль ныя края ві ды. А што 

па чу лі ці ўба чы лі вы?..

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Сва і мі сло ва міСва і мі сло ва міПо ста ціПо ста ці

Сё ле та ар хе о ла гі, якія да сле ду юць Спа са-Пра аб-

ра жэн скую царк ву і пры лег лую да яе тэ ры то рыю, 

ад шу ка лі пад зем ны храм-па ха валь ню, ана ла гаў 

яко му на ўсход не сла вян скай пра сто ры ня ма, па ве-

дам ляе сайт По лац ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

(сту дэн ты і вы клад чы кі гэ тай уста но вы пры ма юць 

у рас коп ках са мы не па срэд ны ўдзел).

Аб' ект са праў ды ўні каль ны, сцвяр джа юць да след чы кі. 

Гэ та не вя лі кі пад зем ны храм — ніж ні ярус асоб най

па бу до вы, якая бы ла ўзве дзе на не па срэд на ка ля сцен 

Спас ка га са бо ра ад на ча со ва з га ле рэ яй з той жа цэг лы 

(плін фы), што і сце ны са мо га хра ма. Па доб ныя пад зем-

ныя па ха валь ныя збу да ван ні амаль не вя до мыя на тэ ры то-

рыі Ста ра жыт най Ру сі. Ён быў па бу да ва ны як па ха валь ня 

ад ной асо бы, мо жа быць, дзвюх, ка лі іх па клас ці ў гэ тую

ні шу ра зам. Са ма ні ша не вя лі кая, уся го ка ля 1 мет ра 

40 сан ты мет раў даў жы нёй і глы бі нёй 50 сан ты мет раў. Хут-

 чэй за ўсё, бу да ва ла ся яна ўжо не для та го, каб па клас ці 

це ла, а для та го, каб пры нес ці ту ды з мес ца пер ша па чат-

ко ва га па ха ван ня ней кія мо шчы.

Па куль са му ні шу ар хе о ла гі не ўскры лі — рас коп кі 

вя дуц ца лі та раль на па сан ты мет ры, каб не пра пус ціць 

ні вод на га ар тэ фак та. Але ёсць мер ка ван не, што ў яе 

пра па доб ная Еф ра сін ня пе ра нес ла мо шчы свай го баць кі, 

по лац ка га кня зя Ге ор гія, які быў вы сла ны кі еў скім кня зем 

у Кан стан ці но паль і ска наў на чу жы не. Ка му яшчэ асвет-

ні ца маг ла ад даць та кую па ша ну?

«У ад роз нен не ад вя лі кіх кня зёў лі тоў скіх і кня зёў кі еў-

скіх, пра мес цы па ха ван ня по лац кіх ула да роў мы не ве да-

лі ні чо га, — га во рыць Аляк сей КОЦ, стар шы вы клад чык 

ка фед ры гіс то рыі і ту рыз му По лац ка га дзярж уні вер-

сі тэ та. — Сё ле та ра бо та па сту по ва ўжо згорт ва ец ца. Але 

мы ча ка ем, што пры ад крыц ці па ха валь на га ар ка со лія 

ў пад зем ным хра ме мы ўсё ж змо жам знай сці па рэшт кі 

ад на го з по лац кіх кня зёў — кня зя Свя та сла ва-Ге ор гія — 

баць кі Еф ра сін ні По лац кай. Ка лі та кое зда рыц ца, то гэ та 

бу дзе «бом ба» ў све це гіс то рыі і ар хеа ло гіі!»

Эмі лія ШЭ ЛЕСТ.

Сен са цыя?Сен са цыя?

А ІМЯ ЯМУ — ГЕ ОР ГІЙ
Ар хе о ла гі знай шлі 

іма вер нае мес ца па ха ван ня 
баць кі Еф ра сін ні По лац кай


