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Ця пер у асноў ным збы там па мі-

дор най пра дук цыі са віц кія «фер ме-

ры» зай ма юц ца са мі. У ка го ёсць ма-

шы ны, во зяць па мі до ры на ры нак — у 

асноў ным у Ба ра на ві чы, але ча сам і 

ў Брэст, і ў Мінск. А час цей — прос та 

вы но сяць за ва ко лі цу вёд ры і скры ні і 

ча ка юць па куп ні коў. У се зон та кія мі-

ні-ганд лё выя пунк ты ёсць прак тыч на 

ка ля кож на га жы ло га до ма ў вёс цы.

— Мы са бе 200 кус тоў па са дзі лі — і 

па ес ці, і на про даж. Больш не ха чу: 

збы ту ня ма. Ра ней і па тры ты ся чы кус-

тоў са дзі лі, і больш. Але ў апош ні час 

спа жыў ка а пе ра цыя моц на апус ці ла 

цэ ны на за куп ку. Яб лы кі па 15 ка пе ек 

пры ма юць, па мі до ры — па трыц цаць, 

зда ец ца. Я дак лад на не ве даю, бо мы 

не зда ём, толь кі пра да ём вось так, 

ка ля до ма. Та кі ад па чы нак, па-ста рэ-

чы. Як на ры бал цы: ся дзі са бе і ча кай, 

ка лі клю не, — рас па вя дае Вік тар Пра-

валь скі, адзін з жы ха роў вёс кі.

На ла дзіць збыт, які быў яшчэ га-

доў 15 та му, сён ня не ўяў ля ец ца маг-

чы мым, на ра кае су раз моў ца.

— Вёс ка пус тая, хто па мёр, хто 

з'е хаў. Ра ней, бы ва ла, ідзеш па вёс-

цы ўве ча ры — у кож ным акне свят-

ло. А ця пер па ло ва вок наў цём ныя. 

Дач ні кі? Не, не куп ля юць тут да мы. 

Яны ад да юць пе ра ва гу вёс кам, што 

блі жэй да га ра доў.

Вік тар Саф' я на віч — ста ра жыл 

Са ві чаў. Па мя тае, як па чы наў ся тут 

«па мі дор ны біз нес».

— Тут у нас адзін, Юзік Су джыц 

яго зва лі, усё гэ та па чаў — і пай шло. 

Та ды ў нас ас фаль ту яшчэ не бы ло, 

па мі до ры ва зі лі ў Па га рэль цы і гру зі лі 

на цяг нік... У Мін ску па мі до ры ця пер 

тан ней, чым па два руб лі за кі ло, не 

зной дзеш. Ка лі аб' ёмы вя лі кія — ганд-

ля ваць бы ло б вы гад на і за раз.

У на шы дні за ра біць у вяс коў цаў 

атрым лі ва ец ца толь кі на ран ніх і на 

поз ніх па мі до рах. Улет ку та ма ты з'яў-

ля юц ца тут ра ней, чым у на ва кол лі,

ужо ў пер шых чыс лах лі пе ня. У гэ-

тым го дзе іх пра да ва лі ў ся рэд нім па 

два—два з па ло вай руб лі, і ган даль у 

вёс цы ішоў бой кі — за пер шы мі па мі-

до ра мі пры яз джа лі і з су сед ніх вё сак, 

і га ра джа не. У се зон ся рэд няя ца на 

на кі ла грам па мі до раў у Са ві чах — 

ру бель. Вя лі кія і пры го жыя пра да юць 

па ру бель трыц цаць—ру бель со рак. 

Гас па да ры не скнар ні ча юць і ад ду-

шы да да юць па куп ні кам пры го жы 

жоў ты або ма лі на вы та мат прос та 

так, бяс плат на: «Па каш туй це, гэ та 

грун та вы!»

Ня дзіў на, што ў мно гіх пра даў цоў у 

Са ві чах ёсць па ста ян ныя клі ен ты.

— Мы лю бім «чор ныя» па мі до ры, 

і куп ля ем іх ме на ві та тут, — рас па вя-

дае ад на з па куп ніц, жы хар ка Ба ра-

на ві чаў. — Кож ны раз, ка лі едзем на 

да чу аль бо з да чы, спы ня ем ся ў Са ві-

чах. Вя до ма, мож на ку піць па мі до ры 

і на рын ку. Але ры нак ёсць ры нак: 

не зра зу ме ла, як вы рошч ва лі та ма ты, 

чым пад корм лі ва лі. А тут — усё на ту-

раль нае, чыс тае, для ся бе вы ра шча-

на, та му па мі до ры та кія смач ныя.

Чор ных, да рэ чы, на гэ ты раз у пра-

даў ца ўжо ня ма: усё, што са спе ла, 

за бра лі па пя рэд нія па куп ні кі.

— Ёсць у нас па ста ян ны па куп нік, 

які кож ны год во сен ню пры яз джае 

ў Са ві чы з Мін ска і бя рэ па 80—100 

кі ла гра маў па мі до раў, — ка жа яшчэ 

ад на жы хар ка Са ві чаў, Тац ця на Бі-

гель. — Не на про даж, а прос та для 

ся бе і сва ёй сям'і. Дзе цям, уну кам, 

на за кат кі. Ён ро дам з гэ тых мяс цін, 

прос та даў но жы ве ў Мін ску. Та му і 

ве дае «брэнд» — са віц кія па мі до ры.

Аб тэх на ло гі ях 
і ка мер цый най тай не

Сён ня ў Са ві чах за рэ гіст ра ва ны 73 

гас па дар кі і пра жы вае 123 ча ла ве кі. 

З іх 54 жы ха ры — пра ца здоль на га 

ўзрос ту, ся мё ра — дзе ці і пад лет кі, 

ас тат нія — пен сі я не ры. Боль шасць 

жы ха роў Са ві чаў пра цу юць у ААТ 

«Экс пе ры мен таль ная ба за «Воль на». 

Вы рошч ван нем та ма таў лю дзі зай ма-

юц ца тут у асноў ным пас ля ра бо ты, 

у воль ны час.

— Па мі до ры — гэ та толь кі да дат-

ко вы да ход, — рас па вя лі мне ў Са ві-

чах. — Ця пер на іх не за ро біш.

Праў да, ёсць у вёс цы не каль кі 

сем' яў, асноў ны да ход якіх, — аса-

біс тая пад соб ная гас па дар ка. Гэ та 

мо ладзь, у іх спра ва па стаў ле на сур'-

ёз на: цяп лі цы, га ланд скае на сен не, 

роз ныя сар ты па мі до раў. У ся рэд нім 

ка ля кож на га до ма пад ага ро ды ад -

ве дзе на 50—70 со так, хоць не ка то-

рыя сем'і апра цоў ва юць і па тры гек-

та ры зям лі. Але кі ла мет ры пар ні коў, 

як у Аль ша нах, тут не ўба чыш. У Са-

ві чах па мі до ры пры ня та вы рошч ваць 

у ад кры тым грун це: па куль па мі дор 

не атры мае со неч на га свят ла, ён не 

бу дзе мець на сы ча на га сма ку.

— Ча сам, каб па мі дор ныя кус ты 

не па шкодж ва лі ся ту ма нам, ва кол іх 

ро бяць ага ро джу з плён кі, але звер ху 

та кі «пар нік» плён кай не на кры ва ец-

ца, каб рас лі ны атрым лі ва лі да стат-

ко ва со неч на га свят ла, — тлу ма чыць 

сак рэ ты мяс цо вай тэх на ло гіі стар шы-

ня Воль наў ска га сель вы кан ка ма На-

тал ля Іб ра гі ма ва. — Та му па мі до ры ў 

Са ві чах та кія смач ныя — на ту раль-

ныя, вы рашча ныя з лю боўю.

«Хі мію» пры вы рошч ван ні сель-

гас пра дук цыі тут амаль ні хто не вы-

ка рыс тоў вае. Апра цоў ва юць рас лі ны 

ра на, у пе ры яд цві цен ня. І час цей за 

ўсё гэ та ма лоч ная сы ро ват ка з да баў-

лен нем ёду. Угна ен ні — толь кі ар га ніч-

ныя: гной, кам пост. Сло вам, ні адзін 

ама тар зда ро ва га ла ду жыц ця не пры-

чэ піц ца: са мы са праўд ны organіc food. 

Тут не ад бі ра юць пра дук цыю — для 

сва ёй сям'і і на про даж. Вы рошч ва юць 

для па куп ні коў, як для ся бе. Ад сюль 

і ад моў нае стаў лен не да «хі міі». Да-

стат ко ва шчод ра га сон ца Брэст чы ны 

і ўкла дзе най у са ка ві тыя са лод кія пла-

ды кар пат лі вай пра цы.

Се зон у Са ві чах па чы на ец ца ў 

лю тым, ка лі на сен не вы са джва юць 

на ра са ду. І з гэ та га мо ман ту аж да 

пер шых во сень скіх за ма раз каў спаць 

са віц кім «фер ме рам» пры хо дзіц ца па 

3-4 га дзі ны ў су ткі: па мі до ры, як дзе-

ці, па тра бу юць ня стом на га кло па ту і 

ўва гі. Ра са да вы са джва ец ца ў пар ні-

кі, дзе ўста ноў ле ныя пе чы на дро вах. 

Каб яна рас ла пра віль на, па трэб на 

пэў ная тэм пе ра ту ра. Ка лі на ву лі цы 

хо лад на і яшчэ не прый шоў час пе-

ра са джваць ра са ду ў ад кры ты грунт, 

тэм пе ра ту ру ў цяп лі цах тро хі апус ка-

юць — та ды да па трэб на га мо ман ту 

ра са да не пе ра рас це. І на ад ва рот, 

ка лі трэ ба па ско рыць тэм пы рос ту, 

ро бяць цяп лей. Гра дус ні каў у пар ні-

ках у боль шас ці гас па да роў ня ма, усё 

ро біц ца ін ту і тыў на — ка жуць, да па-

ма гае шмат га до вы во пыт вы рошч-

ван ня па мі до раў. Ра са да ад кры вае 

ганд лё вы се зон у Са ві чах. Яе куп-

ля юць дач ні кі і жы ха ры на ва коль ных 

вё сак. Усе ве да юць, што са віц кая ра-

са да — най леп шая. Ма ла дзей шыя 

гас па да ры вы ка рыс тоў ва юць на сен-

не га ланд скай і поль скай се лек цыі, 

яны пра да юць ра са ду па сар тах.

— А мы, хто ста рэй шы, са мі бя-

ром на сен не з най леп шых ле таш ніх 

па мі до раў, — га во рыць Пётр За рэ м-

ба. — І вы сей ва ем на на ступ ны год 

па ві дах і па ко ле рах: чыр во ныя, жоў-

тыя і чор ныя, са лат ныя, на ад жы ку, 

на за сол ку, на сок...

Пётр вы рошч вае па мі до ры ў ад-

кры тым грун це:

— І дождж палье, і сон ца па све-

ціць. Лепш, чым у цяп лі цах.

Ён на ра кае, што па мі до ры вы-

рошч ваць цяж ка — ця жэй, чым агур-

кі: і па лі ваць, і пад вяз ваць. «Па мі дор-

ны біз нес» — спра ва муж чын ская, 

па тра буе фі зіч най сі лы. І раз мо ва 

зноў вяр та ец ца да праб ле мы збы ту.

— Ка лі б ка ап са юз або прад-

пры маль нік які-не будзь раз на ты-

дзень ма шы ну пры га ня лі, кі ла гра-

маў 100—200 вы дат ных па мі до раў 

у Са ві чах што ты дзень мож на бы ло 

б за гру жаць, — ма рыць муж чы на. І 

да дае, што ў су вя зі са скла да нас ця-

мі са збы там прый шло ся ска ра ціць 

«аб' ёмы вы твор час ці».

— Коль кі ўра джаю па мі до раў за 

ле та зды ма е це? Кі ла грамаў 500?

— Ну, тро хі больш, — усмі ха ец ца 

су раз моў ца. — Я гно ем саў гас ным 

па мі до ры не ўгной ваю: шмат зел ля, 

пра рас тае ле бя да, па лоць по тым 

цяж ка. Збі раю «ка ра вяк» і змеш ваю 

з кра пі вой. Ну, а як ін шыя, не ве даю. 

Тут у кож на га свая тэх на ло гія, ні хто 

над та не ска жа.

— Ка мер цый ная тай на?

— Ну, на пэў на, так.

— А ці вы гад на гэ та, уклад ваць 

столь кі пра цы?

— Дык я на пен сіі. Ча го ся дзець 

без спра вы?

Аб улас ным сор це 
і пе ра пра фі ля ван ні

У апош нія га ды са віц кія «фер ме-

ры» спра бу юць пе ра пра фі ля вац ца. 

Хтось ці вы рошч вае цюль па ны ў цяп-

лі цах да 8 Са ка ві ка і рэа лі зуе квет кі ў 

Ба ра на ві чах. Мно гія ак тыў на пе ра хо-

дзяць на ка пус ту: квяцістая і бро ка лі 

пра да ец ца да ра жэй, чым па мі до ры. 

Хтось ці ра зам з таматамі вы рошч-

вае і пе рац — са лод кі і вост ры. Не-

ка то рыя гас па да ры ро бяць стаў ку 

на зе ля ні ну — кроп, пят руш ка, кін за, 

ба зі лік.

Лі чыц ца, што ў Са ві чах ёсць свой 

улас ны сорт па мі до раў — «Са віц-

кія». Іх мяс цо выя жы ха ры на зы ва юць 

яшчэ «Тыя, які мі мы на Ка ма роў цы 

ганд ля ва лі». Так і ка жуць па куп ні-

кам, пра да ючы ра са ду або са мі яр-

ка-чыр во ныя, не вя лі кія, над звы чай 

са лод кія па мі до ры. «Са віц кія» не 

знай сці ні ў ад ным рэ ест ры сар тоў, 

але, ад ной чы па каш та ваў шы, вы 

ад роз ні це іх ад ра зу дзя ку ю чы яр ка-

му на сы ча на му сма ку. І яшчэ ад іх 

пах не... па мі до ра мі — пах не ле там, 

сон цам, ка ні ку ла мі і бес кла пот нас-

цю... Не ве даю, як вы, а я ў апош нія 

га ды рэд ка су стра каю гэ ты пах: ну 

не пах нуць па мі до ры па мі до ра мі ні ў 

гі пер мар ке тах, ні на Ка ма роў цы. Ад-

куль узяў ся «Са віц кі» сорт? Ка лісь ці, 

у са вец кія га ды, сар тоў па мі до раў 

бы ло ня шмат. Та ды ў асноў ным у 

Бе ла ру сі вы рошч ва лі ся «Пе ра мо га» 

і «Та ла лі хін». Дзя ку ю чы іх сма ку Са-

ві чы і ста лі ка ля 40 га доў та му «па-

мі дор най ста лі цай Бе ла ру сі». Маг-

чы ма, «Са віц кія» — спад чы на тых, 

яшчэ са вец кіх, га тун каў.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВІЧ.

ПА МІ ДОР НЫ КРАЙ

У се зон па мі до ры пра да юц ца прак тыч на ка ля кож на га жы ло га до ма ў Са ві чах.

Цяп лі цы і на сен не га ланд скай і поль скай се лек цыі ў Са ві чах 
вы ка рыс тоў ва юць ма ла дзей шыя гас па да ры. Ста рэй шае па ка лен не 

ад дае пе ра ва гу тра ды цый ным тэх на ло гі ям і ўлас на му на сен ню.

Та мат ны сок «Па мі дор ная ста лі ца»
На 3 л со ку:

 5 ст. л. цук ру;

 2 ст. л. со лі.

У кож ны сло ік:

 3-4 га ро шы ны пер цу;

 1-2 шт. дух мя ных пер цаў;

 1-2 шт. гваз дзі кі;

 1 лаў ро вы ліс цік.

Ста ран на вы мый це па мі до ры і раз-

рэ жце на ка вал кі, вы да лі це пла да нож кі. 

Пра пус ці це ка ва лач кі праз мя са руб ку 

або со ка вы ціс кал ку (ка лі праз мя са руб ку, сок бу дзе больш гус тым, з 

мя кац цю). Пе ра лей це вад касць у каст ру лю, да дай це соль і цу кар. Ва ры-

це, па куль з со ку не сы дзе пе на. Пас ля гэ та га па кла дзі це ў сок лус тач кі 

са лод ка га бал гар ска га пер цу і ва ры це яшчэ пяць хві лін. Раз лі це ў стэ ры-

лі за ва ныя сло і кі і за ка тай це. Мож на за мест бал гар ска га да даць вост ры 

пе рац, ка лі лю бі це.

Рэ цэпт з вёс кі Са ві чы.

 Гас па ды ні на за мет ку

Са ла та «Пі кант ная»
 5 па мі до раў;

 па ло ва ся рэд ня га па ме ру цы бу лі ны;

 1/2 пуч ка ба зі лі ка;

 70 г ады гей ска га сы ру;

 1 ч. л. рас лін на га алею;

Для за праў кі:

 2 ч. л. яб лыч на га во ца ту;

 1 ст. л. рас лін на га алею;

 дра бок цук ру;

 соль на смак;

 дра бок чор на га мо ла та га пер цу.

На дно са лат ні ка кла дзем па рва ныя на ка ва лач кі ліс точ кі ба зі лі ку. Па-

мі до ры на ра за ем на доль кі. Цы бу лю рэ жам па лос ка мі. Для пад рых тоў кі 

за праў кі ў пі я ле змеш ва ем яб лыч ны во цат, рас лін ны алей, чор ны мо ла ты 

пе рац, соль і цу кар. Вы лі ва ем за праў ку ў са ла ту, ста ран на пе ра меш ва ем. 

Ады гей скі сыр рэ жам на квад ра ці кі. Ра за гра ва ем па тэль ню, на лі ва ем у яе 

1 ч. л. рас лін на га алею і аб смаж ва ем сыр да ру мя най ска ры нач кі на ся-

рэд нім аг ні з двух ба коў (пры клад на па дзве хві лі ны з кож на га бо ку). Да ем 

сы ру астыць і да да ем у са ла ту. Пе ра меш ва ем і атрым лі ва ем аса ло ду.

Свят ла на ГУ А ГО ВА, фуд-бло гер.

Ка міль КА МАЛ — бе ла рус кі мас так азер бай джан-

ска га па хо джан ня. Доў гія дзе ся ці год дзі жы ве і 

пра цуе ў Бе ла ру сі. Пра сён няш нюю гра мад скую, 

са цы яль ную сі ту а цыю — на ша раз мо ва з та ле на-

ві тым твор цам.

— Які на строй сён ня, спа дар Ка мал?

— Ву лі ца, тое, што ад бы ва ец ца ва кол, на пруж вае. 

І ча сам гэ тыя па дзеі зай ма юць шмат ча су для раз ваг і 

асэн са ван ня. Мя не хва люе най перш тое, што ча ла век, 

пад даў шы ся на строю на тоў пу, губ ляе ся бе як асо бу, як 

адзін ку-ін ды ві ду аль насць. Мне, твор ча му ча ла ве ку, не 

зра зу мець, ча му так лёг ка зні ка юць ад мет нас ці куль тур-

най сут нас ці гра мад ства...

— Вы на ра дзі лі ся на Каў ка зе, па раў ноў ва е це тра-

ды цыі сва ёй ста рон кі з Бе ла рус сю?

— Я на ра дзіў ся ў Гру зіі. У азер бай джан скай сям'і. За ў-

ва жу, у вя лі кай ся лян скай сям'і. Мас тац кае ву чы лі шча

скон чыў у Ба ку. Ву чыў ся ў Ле нін гра дзе. Да рэ чы, ад ным з 

ма іх на стаў ні каў быў ура джэ нец Го мель шчы ны, мяс тэч ка 

Ува ра ві чы, — на род ны мас так СССР Яў сей Май се ен ка. 

Жыў у Кі е ве. І атры маў вы шэй шую твор чую аду ка цыю ў 

Бе ла рус кім тэ ат раль на-мас тац кім ін сты ту це. Га лоў ны мі 

сва і мі на стаў ні ка мі лі чу Ана то ля Ба ра ноў ска га і Гаў ры і ла 

Ва шчан ку. Іх уро кі заў сё ды ў ма ёй па мя ці. Пры ехаў шы 

шмат га доў та му ў Мінск, я ўсім сэр цам па лю біў Бе ла-

русь.

Тут я су стрэў жон ку, вы рас ціў сы на, зай меў шмат сяб-

роў. У Мін ску, у Бе ла ру сі жы ве шмат ма іх су ай чын ні каў. 

І кож ны з іх знай шоў сваё мес ца.

Ма ю чы до свед жыц ця ў ін шых кут ках бы ло га Са вец-

ка га Са ю за, ве да ю чы пра тое, што ад бы ва ец ца сён ня на 

Каў ка зе, я ўсё яшчэ — і ў ста лыя свае га ды — жы ву пі е тэ там 

пе рад на ро дам Бе ла ру сі. Мне зда ец ца, што ня ма леп шай 

кра і ны для жыц ця, чым Бе ла русь. І як гэ та мож на не ад-

чу ваць? Як гэ та мож на не ра зу мець? Бе ла ру сы — са мыя 

вя лі кія ін тэр на цы я на ліс ты. Мне па да ец ца, што та кі мі яны 

бы лі і за ста нуц ца праз усе ста год дзі.

Бе ла ру сы заў сё ды ўраж ва лі мя не стры ма нас цю, спа-

ко ем... І мо ўсё ж вар та і за раз спа кой на агле дзец ца, 

ра за брац ца ў тым, што зда ры ла ся, і са мім, без чу жых 

пад ка зак, усё вы ра шыць?

А што да тра ды цый, то, ка неш не ж, ме на ві та ў Бе ла-

ру сі тра ды цыі мі ра люб нас ці, спа гад лі ва га стаў лен ня да 

ча ла ве ка вы шэй, чым дзе-не будзь яшчэ. Асаб лі ва сён ня, 

ка лі то тут, то там на ро ды су ты ка юц ца ў кры ва вых раз-

бор ках, губ ля юць свой твар, свой на цы я наль ны ха рак тар, 

ча сам не ма ве да ма што ад стой ва ю чы...

— І ўсё ж та кі, што за раз у ва шых твор чых пла-

нах?

— Шмат ча су ад да ючы жы ва пі су, скульп ту ры, у апош-

нія га ды я ўспом ніў і сваё да чы нен не да гра фі кі. Най-

боль шую ўва гу скі ра ваў на кніж ную гра фі ку. Як вы нік — 

афарм лен не цэ лай се рыі кніг паэ зіі на ро даў Ус хо ду, бе ла-

рус кіх паэ таў. У Вы да вец кім до ме «Звяз да», у вы да вец тве 

«Мас тац кая лі та ра ту ра» вый шлі кні гі вер шаў кі тай ска га 

паэ та Ай Ці на, паэ та і мыс ля ра з Банг ла дэш Ка зі На зру-

ло Іс ла ма ў пе ра кла дзе на бе ла рус кую мо ву, не каль кі 

збор ні каў у се рыі «Свет лыя зна кі: паэ ты Кі тая», кні гі 

Га на да Чар ка зя на, Юліі Алей чан кі. Мне вель мі пры ем на, 

што не ка то рыя з гэ тых вы дан няў ад зна ча ны на кон кур се 

«Мас тац тва кні гі». Да рэ чы, і на кон кур се «Мас тац тва кні гі 

СНД». Вель мі ўдзяч ны і вы даў цам, і па лі гра фіс там, што су-

 поль на мы ажыц ця ві лі та кія вы дат ныя кніж ныя пра ек ты, 

здо ле лі да нес ці пісь мен ніц кія зда быт кі да чы та ча ў ці ка-

вым афарм лен ні, вы дат ным па лі гра фіч ным вы ка нан ні.

А ця пер я вы ра шыў ад даць да ні ну па ва гі свай му доб-

ра му сяб ру, яко га ўжо ня ма ся род нас, — на род на му паэ-

ту Бе ла ру сі Ры го ру Ба ра ду лі ну. Мы час та су стра ка лі ся. 

Та ды я на пі саў не каль кі яго парт рэ таў. Ця пер жа вы ка наў 

больш як тры дзя сят кі гра фіч ных парт рэ таў ге ні яль на га 

бе ла рус ка га твор цы.

— Та кая пра ца са праў ды ўраж вае!..

— І я не ча каў, што хо піць сіл на та кое шмат аб ліч нае 

асэн са ван не ад ной по ста ці. Але я мно га чы таў яго кніг, 

са браў ба га ты ілюст ра цый ны ма тэ ры ял, звя за ны з паэ-

там і яго жыц цём. Ус пом ніў усе тыя су стрэ чы, ус пом ніў 

се ан сы, ка лі ён па зі ра ваў мне ў час ра бо ты над жы ва-

піс ны мі парт рэ та мі...

— Ці збі ра е це ся прад стаў ляць гле да чу гэ тую гра-

фі ку на тэ му «Ры гор Ба ра ду лін»?

— Ёсць да моў ле насць з ад ным кніж ным вы да вец-

твам пра вы дан не кні гі пе ра кла даў Ры го ра Іва на ві ча, а 

як ілюст ра цыі да гэ та га збор ні ка бу дуць вы ка ры ста ны 

зроб ле ныя мной парт рэ ты, ма люн кі... Ба ра ду лін шмат 

пе ра кла даў і з азер бай джан скай, каў каз скай паэ зіі. Мяр-

кую, што кні га ста не свое асаб лі вым унёс кам у друж бу, 

яд нан не, ста не пра явай мі ра лю бі вых па мкнен няў ма ёй 

род най кра і ны — Рэс пуб лі кі Бе ла русь, гра ма дзя ні нам 

якой я з'яў ля ю ся. І чым вель мі га на ру ся!..

Гу та рыў Мі ко ла РАЎ НА ПОЛЬ СКІ.

«ГА НА РУ СЯ 
МІ РА ЛЮБ НАС ЦЮ БЕ ЛА РУ СІ...»

Мер ка ван неМер ка ван не

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Пад час раз мо вы слын ны 

гіс то рык да стаў з ша фы не-

звы чай ны ме та ліч ны крыж — 

рэ кан струк цыю, якую ка лісь ці 

зра біў сам ра зам з сы нам Фё-

да рам, та ды яшчэ школь ні кам. 

На кры жы я па ба чы ла ча ты ры 

ві да воч на ста ра жыт ныя аб раз-

кі... Іх Пётр Фё да ра віч знай шоў 

у 1962 го дзе пад час рас ко пак 

Ту раў ска га га ра дзі шча на слаі

XІІ—XІІІ стст. і вы зна чыў як част-

кі на пра столь на га кры жа Ту раў-

ска га епіс ка паль на га хра ма. Гіс-

то рык ма рыў, каб ка лі-не будзь 

гэ ты крыж быў уз ноў ле ны, па-

 доб на да кры жа Е фра сін ні По-

лац кай.

Што ж, ча сам бе ла рус кія 

ар тэ фак ты вяр та юц ца на Ра дзі му. 

Рап там у Лон да не зна хо дзіц ца асоб-

нік пер ша га бе ла рус ка га бук ва ра, 

у вёс цы Віш не ва на Смар гон шчы-

не — кар ці на сла ву та га Яна Да ме ля, 

вы явіц ца ў якімсь ці ар хі ве но вы ру-

ка піс Мак сі ма Баг да но ві ча, Ула дзі мі-

ра Ду боў кі... На ват ка лі каш тоў насць 

зні шча на — не абы яка выя лю дзі ад-

но вяць яе.

Здзейс ні ла ся і ма ра Пят ра Фё да-

ра ві ча... Шка да, ён не да жыў да гэ-

та га ўся го не каль кі ме ся цаў. Але быў 

на па ся джэн нях, дзе аб мяр коў ваў ся 

пра ект, і не вы каз ваў ся су праць эс-

кі за кры жа — так сцвяр джае стар-

шы ня Сі на даль на га ад дзе ла па 

цар коў ным мас тац тве, ар хі тэк ту ры і 

рэ стаў ра цыі Бе ла рус кай пра ва слаў-

най царк вы Ма рыя Не цвя та е ва, якая 

бы ла пры зна ча на ку ра та рам ра бот 

па ад наў лен ні Ту раў ска га кры жа і 

з'яў ля ец ца аў та рам яго кан цэп цыі. 

На аб' яў ле ны ў 2018 го дзе кон курс 

эс кі заў бы ло прад стаў ле на дзе вяць 

прац.

— Мы ха це лі зра біць кон курс 

мак сі маль на не за леж ным, пра ек ты 

па да ва лі ся пад ну ма ра мі, — тлу ма-

чыць Ма рыя Ва лян ці наў на. — У жу-

ры пад стар шын ствам міт ра па лі та 

Паў ла ўва хо дзі лі прад стаў ні кі Ака дэ-

міі мас тац тваў і Ака дэ міі на вук. Бы лі 

ад зна ча ныя тры пра ек ты. Пер шае 

мес та за няў эс кіз Але ны Анд ру шчан-

кі, дру гое і трэ цяе мес цы — пра ек ты 

аў тар ска га ка лек ты ву пад кі раў ніц-

твам Іга ра Гар дзі ён ка і скульп та ра 

Анд рэя Ха ця ноў ска га. Бы ло пры ня та

ра шэн не зра біць два кры жы: каб 

адзін быў у царк ве, дру гі — у Ака-

дэ міі на вук.

— Які з іх упры гож ва юць аб раз-

кі, зной дзе ныя Пят ром Фё да ра-

ві чам?

— Пе ра нес ці аб раз кі на крыж 

не ўда ло ся, бо ўсе рэ чы на ву коў ца 

па вод ле яго на га жа дан ня пе ра да-

дзе ныя ў На цы я наль ны гіс та рыч ны 

му зей. Але іх ад на ві лі па ся рэд не вя-

ко вай тэх на ло гіі.

— Чу ла спрэч кі: ці са праў ды 

зной дзе ныя аб раз кі бы лі част кай 

на пра столь на га кры жа?

— Гэ та гі по тэ за, але яна мае 

аб грун та ван не. Ва ўсім све це нор-

ма — рэ кан стру я ваць ар тэ фак ты па 

фраг мен тах, ве да ю чы ха рак тэр ныя 

ры сы куль ту ры эпо хі і рэ гі ё на. Пётр 

Фё да ра віч так са ма аба пі раў ся на 

свае ве ды. Аб раз кі, зной дзе ныя ім, 

не бы лі пад пі са ныя. Гэ та зна чы ла, 

што яны — част ка не ча га, под пі сы 

за ста лі ся на той рэ чы, да якой 

яны бы лі пры ма ца ва ныя. Пра 

што свед чыў і зва рот ны іх бок — 

пляс ка ты. Па ме ры ка за лі, што 

гэ та быў крыж — толь кі для яго 

ў той час маг лі ра біц ца аб раз кі 

та ко га па ме ру. А па мер уся го 

кры жа за клаў Пётр Фё да ра віч: 

52 сан ты мет ры. Вя до ма, ні дзе 

не на пі са на, што на пра столь ны 

крыж па ві нен быць ме на ві та та-

кой даў жы ні, але мы зноў жа 

аба пі ра лі ся на тра ды цыю, якая 

бы ла ў кан цы XІІ — па чат ку 

XІІІ ста год дзя.

— Пётр Фё да ра віч ка заў 

пра ві зан тый скі ўплыў, які 

іс на ваў та ды ў Ту ра ве дзя-

ку ю чы кня гі ні Вар ва ры. У Ту-

раў скім кры жы ён так са ма 

пра соч ва ец ца?

— Мы не ха це лі, каб крыж быў 

зроб ле ны «пад Ві зан тыю» ці пад 

ней кую го ты ку. Мы ста ві лі ўмо ву, 

каб гэ та бы ла ме на ві та бе ла рус кая 

на цы я наль ная свя ты ня. Так, я за-

ўва жа ла ў тых жа ка зан нях Кі ры лы 

Ту раў ска га каль кі з ві зан тый скай 

куль ту ры, але ў іх шмат свай го, са-

ма быт на га. Ста ра жыт ны Ту раў быў 

вель мі важ ны і для За ха ду. Ска заць, 

што го рад быў чыс та пад ві зан тый-

скім уплы вам, нель га. І ка лі міт ра-

па літ Вень я мін пры маў уз ноў ле ныя 

кры жы, мно гія вы каз ва лі ся, што гэ та 

са ма быт ны бе ла рус кі ар тэ факт.

— Вя до ма, на прош ва ец ца ана-

ло гія з кры жом Е фра сін ні По лац-

кай...

— Так, крыж Еф ра сін ні са праў ды 

паў плы ваў на кан цэп цыю Ту раў ска га 

кры жа. По лац кі крыж — гэ та дум кі 

пра сям'ю, там ёсць вы явы свя тых 

апе ку ноў баць коў Еф ра сін ні. Кан цэп-

цыя Ту раў ска га кры жа на ра джа ла ся 

ў мя не доў га і па кут лі ва. Толь кі ка лі 

мы з ма ім му жам, свя та ром, па еха лі 

ў Пінск на злёт моладзі і я на ве да-

ла свой улю бё ны Му зей Бе ла рус-

ка га Па лес ся, а по тым па блу ка ла 

па Пін ску і Ту ра ве, усё скла ла ся. 

Вон ка вы бок кры жа — гэ та све та-

бу до ва. Мо ман ты Рас пяц ця. На вер-

се — сма рагд. У цэнт ры ня ма вы явы 

Гос па да, але ззяе ру бін, як у ста-

ра жыт на сці ка за лі, лал. Гэ та і ёсць 

ад сыл ка да Це ла і Кры ві Гас под ніх. 

Мы аба пі ра лі ся на ба га слоў скі кан-

тэкст — XІІ ста год дзе на поў не нае 

спрэч ка мі пра Ах вя ру Гас под нюю і 

ця лес насць Хрыс та. Збо ку — вы я-

вы Бо жае Ма ці і Іа а на Ба га сло ва. 

Ні жэй — Кі ры лы Ту раў ска га. А вось 

з на ступ ным аб раз ком звя за ныя са-

мыя вя лі кія спрэч кі. Та му што Пётр 

Фё да ра віч ат ры бу ці ра ваў яго як вы я-

ву пра па доб най. Але та кое адзен не 

на той час не маг ло быць адзен нем 

схім ні цы. По шу кі, па раў на нні за-

свед чы лі, што гэ та воп рат ка кня зя. 

Я прый шла да вы сно вы, што на аб-

раз ку — Анд рэй Ба га люб скі, які быў 

і кня зем ту раў скім, і кня зем кі еў скім, 

яго за бой ства ста ла сен са цы яй та го 

ча су. Яшчэ ад на вы ява — му ча ні ца 

Вар ва ра, апя кун ка ту раў скай кня гі ні 

Вар ва ры. Та кім чы нам вы бу доў ва ец-

ца іе рар хія: свя ці цель — князь — мі-

ра нін. На зва рот ным ба ку — свая гіс-

то рыя. За каз чы кам кры жа мог быць 

князь ту раў скі Глеб, які ў хры шчэн ні 

стаў Мі ха і лам, та му — вы ява ар хан-

ге ла Мі ха і ла. І мы не маг лі за быць 

пра дзвюх пер сон, без якіх крыж не 

быў бы ад ноў ле ны: Пят ра Лы сен ку 

і міт ра па лі та Паў ла, і змяс ці лі вы я-

ву свя тых Пят ра і Паў ла. А з ба коў 

кры жа вель мі важ ная дэ таль, якая 

ўсё звяз вае: вы каз ван не Кі ры лы Ту-

раў ска га пра крыж.

— Што ж, два за ла тыя ту раў-

скія кры жы зроб ле ныя. А ка лі і 

дзе мож на бу дзе іх па ба чыць?

— 26 ве рас ня, на свя та Уз ня сен ня 

Кры жа Гас под ня га, пад час вя чэр няй 

служ бы ў Мін скім ка фед раль ным са-

бо ры, Ту раў скі крыж бу дзе ўпер шы ню 

прад стаў ле ны лю дзям. Пас ля свя та 

крыж бу дзе экс па на вац ца ў Цар коў-

на-гіс та рыч ным му зее Бе ла рус кай 

Пра ва слаў най Царк вы. У Ту раў яго 

пры ня суць у дзень па мя ці свя то га Кі-

ры лы Ту раў ска га, 11 мая 2021 го да.

Люд мі ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ.

ВЯР ТАН НЕ 
ТУ РАЎ СКА ГА КРЫ ЖА

Па мі до ры на са лат Пётр пра дае па рубель трыц цаць, на сок і ад жы ку — 
па руб лю, а ві на гра дам га то вы прос та па час та ваць.

Фо
 та

 Я
на

 Х
ВЕ

Д Ч
Ы

 НА
.


