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Ры за Іа а на 
Кранш тац ка га

Хо цімск не вя ліч кі га рад скі па сё-

лак, але, як той ка заў, мож на згу-

біц ца і ў трох сос нах. У Хо цім ску 

вам гэ та ад на знач на не па гра жае. 

Ку ды б ні пай шлі, аду сюль бач ныя 

ку па лы ту тэй ша га Свя та-Тро іц ка-

га са бо ра — пом ні ка ар хі тэк ту ры 

ХІХ ста год дзя. У са вец кі час гэ та 

быў до м куль ту ры і ні чым не на гад-

ваў сён няш ні пры го жы храм. Та кім 

ён стаў вы ключ на дзя ку ю чы на ма-

ган ням ар хі манд ры та Кі ры ла Ба дзі-

ча, які пра цуе ў Хо цім ску ўжо сё мы 

дзя ся так га доў. Не ад ной чы пі са ла 

пра гэ та га не звы чай на га ба цюш ку, 

але кож ны раз ад кры ваю для ся бе 

яго па-но ва му. Свя шчэн ні ку бо лей 

як 90 га доў, але ён пра цяг вае слу-

жыць. На мі ну лым тыд ні пра ва слаў-

ныя сла ві лі цар скіх па кут ні каў, якіх 

рас стра ля лі ў ноч з 16 на 17 лі пе ня 

ў 1918 го дзе. У хра ме за хоў ва ец ца 

вель мі каш тоў ная іко на цар ска га 

ся мей ства.

— Мне яе кі еў скія ма на хі па да-

ры лі. Яна асве ча на на мо шчах кі е-

ва-пя чэр скіх угод ні каў, — удак лад-

няе ар хі манд рыт.

У ін тэр нэ це шмат ін фар ма цыі 

пра тое, што ў хо цім скім са бо ры 

ня ма ла цу да твор ных ікон. Пра шу 

ба цюш ку мне пра іх рас ка заць.

— Га лоў ная на ша іко на — Ка-

зан ская Бо жая Ма ці, — ка жа ён. — 

А ёсць яшчэ Сма лен ская, Усіх туж-

лі вых ра дасць і ін шыя. Іко ну Свя то-

га Пан це ляй мо на я на огул пры вёз 

шмат га доў та му з Афо на. Я ж у 

Хо цім ску 62 га ды ад слу жыў. Ікон 

у мя не шмат. Якія з іх цу да твор-

ныя, хто ве дае. Не іко нам мо ляц ца, 

а Бо жай Ма ці.

Звяр таю ўва гу на ста ра даў ні аб-

раз Іа а на Кранш тац ка га.

— У мя не ёсць ры за, у якой ён 

слу жыў у Рас то ве Яра слаў скім, — 

ураж вае ай цец Кі рыл. — Мне яе 

пе ра даў мой ву чань Ула дзі мір — 

ён так са ма там слу жыў. На огул, 

у мя не шмат роз ных цар коў ных 

убо раў, у тым лі ку да рэ ва лю цый-

ных. На ват ча соў Іа а на Гроз на га. 

Цэрк вы ў са вец кі час раз бу ра лі, 

цар коў ныя рэ чы вы кі да лі, а я ўсё 

збі раў. Вунь тая іко на Па рас ке вы 

Пят ні цы бы ла ўся за ку ра ная, ка лі 

мне яе пры нес лі. Мы яе ад мы лі 

ва дой з на ша тыр ным спір там. 

Па рас ке ва Пят ні ца вель мі па-

ва жа ная свя тая ў Хо цім ску. Усе 

пы тан ні пе рад са бо рам вы ра ша-

лі ся ў яе пры сут нас ці. У нас на ват 

кір маш па пят ні цах.

А яшчэ ба цюш ка збі рае зва-

ны. Адзін з іх, мяр ку ю чы па над-

пі се, зроб ле ны на «фін лянд скім» 

за вод зе.

— Ён вель мі ста ры, — удак-

лад няе ай цец Кі рыл. — Мы яго 

на бы лі з рук для ад ной вяс ко вай 

царк вы. Па ве сі лі, уда ры лі, а ён рас-

ка лоў ся. Збі раў ся ад даць на пе ра-

плаў ку, але пе ра ду маў. Ён жа на-

мо ле ны. Вось і бе ра гу.

Блі жэй да зо рак
Са бор на столь кі да мі нуе ў Хо цім-

ску, што я на ват здра дзі ла свай му 

жа лез на му пра ві лу па чы наць зна-

ём ства з на се ле ным пунк там ме-

на ві та з му зея. Але па-ра ней ша му 

лі чу, што му зей — гэ та той са мы 

аб' ект, які ў не зна ё мым го ра дзе 

трэ ба на вед ваць пер шым. Хо цім-

скі гіс то ры ка-края знаў чы му зей 

зна хо дзіц ца ў ад ным са ста ра даў-

ніх бу дын каў, якіх не вель мі шмат у 

рай цэнт ры. З гіс то рыі вя до ма, што 

гэ ты дом быў па бу да ва ны за мож-

ным ра мес ні кам Іва нам Ка ме не вым 

пры клад на ў кан цы ХІХ ста год дзя. 

На пер шым па вер се зна хо дзі ла ся 

май стэр ня па вы ра бе скур і кра ма. 

На дру гім — жыў сам ра мес нік. 

Дак лад на ска заць, як усё тут пры ім 

вы гля да ла, не маг чы ма. Да та го, як 

дом стаў му зе ем, тут «ква та ра ва-

лі» роз ныя ін шыя служ бы і кож ная 

адап та ва ла па мяш кан ні пад ся бе. 

Пра пер ша га ўла даль ні ка на гад вае 

ця пер мя шчан скі ку то чак — анг лій-

скі гар ні тур ХІХ ста год дзя і ста ло вы 

на бор з больш чым 50 прад ме таў, 

якія му зей на быў па дзярж пра-

граме.

Кві ток у му зей каш туе — ка лі 

ста і це, сядзь це, каб не ўпа сці ад не-

ча ка нас ці — уся го ру бель! За гэ тую 

су му тут мож на сфа та гра фа ваць 

кож ны экс па нат. Акра мя, ка неш не, 

тых, што за хоў ва юц ца ў фон дзе. 

У кошт бі ле та ўва хо дзіць на ват эк-

скур сія. Па коль кі ўсе, акра мя кі раў-

ні ка му зея і за ха валь ні ка фон даў, 

бы лі ў ад па чын ку, для мя не яе пра-

вёў сам ды рэк тар. Пры чым, не ве-

да ю чы, што пе рад ім ка рэс пан дэнт 

па ва жа на га вы дан ня — пра гэ та я 

на огул ні ко му не пры зна ю ся. Ці ка ва 

ж да ве дац ца, як рэ агу юць у ра ё нах 

на ту рыс та-па тры ё та.

Асаб лі ва тут ша ну юць ка лек цыю 

здым каў са вец ка га аст ра но ма, пра-

фе са ра Мас коў ска га ўні вер сі тэ та, 

чле на-ка рэс пан дэн та АН СССР 

Сяр гея Блаж ко. Ура джэ нец Хо цім-

ска па кла па ціў ся, каб за ха ва лі ся 

края ві ды яго ма лой ра дзі мы да-

рэ ва лю цый на га пе ры я ду. Адзін з 

фо та здым каў па вя лі ча ны на ўсю 

сця ну. На ім ба зар ная пло шча з 

ганд лё вы мі ра да мі. Па ся род яе ста-

яць жан чы ны ў на род ных стро ях і 

муж чы на ў сур ду це і бо тах. Мес ці-

чы, маг чы ма, вы ра шы лі пас ля бос-

кай лі тур гіі прай сці ся па ганд лё вых 

ра дах. Гэ та за раз на су праць са бо ра 

Свя той Трой цы кра мы і роз ныя ін-

шыя ўста но вы, а ра ней бы ла ба зар-

ная пло шча. Да рэ чы, у Хо цім ску за-

хоў ва юц ца аса біс тыя рэ чы аў та ра 

гэ та га здым ка. Праў да, для гэ та га 

спат рэ біц ца на ве даць му зей у шко-

ле № 1. Мне, на жаль, не па шчас ці-

ла, бо на стаў ні ца, якая пра во дзіць 

эк скур сіі, зна хо дзі ла ся ў ад па чын ку. 

Па ра і лі пры яз джаць во сен ню, ка лі 

пач нуц ца за ня ткі. За тое да ве да ла-

ся, што на ву лі цы Кам са моль скай, 

там, дзе ця пер бар «Хві лін ка», ра-

ней зна хо дзі ла ся лаў ка ска бя ных 

та ва раў баць кі ву чо на га. А той 

драў ля ны бу ды нак сі ня га ко ле ру, які 

ста іць по бач з «Хві лін кай» і які на-

зы ва юць «до мам Блаж ко», да аст-

ра но ма мае вель мі апа срод ка ва ныя 

ад но сі ны. Дом, дзе ён на ра дзіў ся, 

быў на шмат боль шы, але зга рэў 

пад час вай ны. На тым жа мес цы 

сва я кі Сяр гея Блаж ко па бу да ва лі 

но вы дом, але вель мі сціп лы.

Што пры вез ці?
Ад сюль вы дак лад на без су ве-

ні раў не вер не це ся. Да стат ко ва 

тра піць у ра ён ны Дом ра мёст ваў і 

там мож на «за віс нуць» на паў дня. 

Ці ка вае ўсё, па чы на ю чы ад бу дын-

ка. Да рэ ва лю цыі тут жыў яў рэй скі 

ку пец Гут не раў, вя до мы ў акру зе 

вы твор ца вя ро вак і ка на таў. Але 

Дом ра мёст ваў з'я віў ся не ад ра зу, 

а пас ля та го, як тут пе ра бы ва ла 

шмат роз ных служ баў. Сён ня ў 

гэ тых сце нах зна хо дзіц ца без ліч 

ці ка вых ста ра даў ніх бы та вых рэ-

чаў. І са бра ныя яны не кім-не будзь, 

а май стры ха мі, якія ве да юць ім ца-

ну і ад ра джа юць слаў ныя хо цім скія 

тра ды цыі. Руч ні кі, куф ры, на ват 

«ма не жык» для дзі ця ці — усё або 

па до ра на жы ха ра мі, або зной дзе-

на, лі чы, на смет ні ку. Мне па шчас-

ці ла з эк скур са во дам — Тац ця най 

На ву ма вай, ляль кі якой, на пэў на, 

ве да юць усе ама та ры на род най 

твор час ці на шай кра і ны. Пра ляль-

кі яна на огул мо жа рас каз ваць 

га дзі на мі. Яны тут на лю бы 

густ — аб ра да выя, гуль ня выя, 

вя сель ныя. Вунь той яр кі лан-

цу жок на сця не — 12 сяс цёр-лі-

ха ма нак. Та кія лан цуж кі ве ша-

лі ся на тру бу, хва ро бам гэ тая 

стра ка тасць па да ба ла ся, і яны 

лю дзей не ча па лі. На па лі чках 

абя рэ гі на лю бы густ — не раз-

луч ні кі для жа ні ха з ня вес тай, 

звя за ныя ад ной доў гай ру кой, 

каб іс ці па жыц ці ра зам і не рас-

ста вац ца, ляль кі-ку ва дач кі — іх 

кла лі ў люль ку, каб грэ лі ло жак 

для дзі ця ці, ляль кі з зёл ка мі ад 

усіх хва роб, мат чын абя рэг — 

ляль ка-вя дуч ка ...

Асаб лі ва ба га тая ткац кая 

ка лек цыя і тыя стан кі, якія тут 

ад на ві лі. Ця пер май стры хі ства-

ра юць на іх са праўд ныя тво ры 

мас тац тва. Вель мі спа да ба лі ся 

ке ра міч ныя рэ чы, асаб лі ва па-

цер кі ў вы гля дзе ру жа чак. Ад ны 

з іх на ват ку пі ла на па мяць. Не ада-

рваць во ка ад шы коў ных ан да ра коў 

з вы шы ты мі су кен ка мі і фар ту ха мі. 

Па іх мож на вы ву чаць по быт і са-

слоў ную пры на леж насць прод каў. 

А яшчэ сту пень май стэр ства кож-

най з тых, хто гэ та ра біў.

Рай цэнтр як на да ло ні
Ле тась Хо цімск стаў зды мач-

най пля цоў кай для шмат се рый най 

стуж кі «Чар но быль». Не блы таць з 

аме ры кан скім ва ры ян там. Ра сій-

скі «Чар но быль» яшчэ, да рэ чы, не 

вый шаў на эк ра ны, але ў Хо цім ску 

гэ тай хві лі ны ча ка юць з асаб лі вым 

не цяр пен нем. І жы вуць ус па мі на-

мі. У га рад скі па сё лак пры яз джа-

ла цэ лае су зор'е кі на зо рак, жыц цё 

ві ра ва ла да поз няй но чы. Ці ка ва, 

што чар но быль ская тра ге дыя ра-

ён амаль не за кра ну ла. А ўва гу 

да ся бе ён пры цяг нуў перш за ўсё 

сва і мі ат рак цы ё на мі. Та кіх, як тут, 

ня ма ні ў ад ным рай цэнт ры і на-

ват у Ма гі лё ве. Яны за ха ва лі ся з 

са вец кіх ча соў. Ёсць на ват ко ла 

агля ду, най вы шэй шая кроп ка яго 

пад' ёму 26 мет раў.

— На шы ат рак цы ё ны ка рыс та-

лі ся пос пе хам і да та го, як тра пі лі 

ў «кадр» — сю ды час та пры яз джа-

юць сем' я мі з су сед ніх Кас цю ко віч 

і Клі ма віч, лю бяць ад па чы ваць ра-

сі я не, — рас каз вае ра бот ні ца. — 

Але пас ля зды мак на вед валь ні каў 

ста ла бо лей. Ад на мін чан ка пры-

еха ла, каб па ка тац ца на на шым 

ко ле агля ду. Пры зна ла ся, што ха-

це ла пе ра жыць тыя эмо цыі, якія 

ад чуў яе лю бі мы ак цёр. А яшчэ ў 

се ры я ле за свя ці лі ся на ша «па жар-

ка» і ве жа.

Да рэ чы, у хо цім скім пар ку ад па-

чын ку сем элект рыч ных ат рак цы ё-

наў. І па ка тац ца на іх мож на вель мі 

тан на — за адзін ру бель 30 ка пе ек. 

Дзе цям менш на па ло ву. Я, да рэ чы, 

так са ма ры зык ну ла. Ад «Ар бі ты» 

кры ху ну дзі ла — эх, не быць мне 

кас ма на ўтам! А вось на ко ле агля-

ду пра ка ці ла ся з за да валь нен нем. 

Увесь Хо цімск быў пе ра да мной як 

на да ло ні.

Ха ці ма 
і ін шыя сла ву тас ці

Не па ба чыў шы Ха ці мы, нель га 

зра зу мець за гад ка выя ду шы ха цім-

чан. Гэ тую ўсход нюю пры га жу ню 

мож на ўба чыць як раз не па да лёк 

ад рай вы кан ка ма. Ста іць са бе са 

сна пом іль ну. Ле ген ду пра яе ня-

шчас нае ка хан не тут ве дае кож ны, 

і кож ны ве рыць, што яна ахоў вае 

на се ле ны пункт. Та му і вы бра лі яе 

сва ім сім ва лам. Да рэ чы, бе ла рус кі 

па эт Пят ро Пры ходзь ка пры свя ціў 

Ха ці ме паэ му «Дар кня зёў ны».

Ама та рам твор час ці Ар ка дзя 

Ку ля шо ва ці ка ва бу дзе да ве дац-

ца, што ў Хо цім ску жы лі яго баць кі. 

Па эт на быў для іх дом у цэнт ры 

па сёл ка на ву лі цы Кам са моль скай. 

Ён зна хо дзіц ца як раз на су праць 

уні вер ма га — амаль цал кам сха-

ва ны ад ці каў на га во ка ў ака цы ях. 

Ця пер у гэ ты дом пры яз джае пля-

мен нік Ар ка дзя Ку ля шо ва. А яшчэ 

ў Хо цім ску жы ве звод ная сяст ра 

паэ та.

У на ва кол лі Хо цім ска так са ма 

ёсць што па гля дзець, але без ма-

шы ны да брац ца ту ды скла да ней. 

Да рэ чы, ка лі вы не над та спя ша-

е це ся і пры е дзе це ў Хо цімск на 

не каль кі дзён, з мяс цо вай аў та-

стан цыі мож на, на прык лад, з'ез-

дзіць у Гор ню. Там зна хо дзіц ца 

пом нік за гі ну лым пад час вай ны 

ка ва ле рыс там — верш нік на ка ні. 

Скульп ту ра вель мі вя лі кіх па ме раў 

і лі чыц ца ад ной з га лоў ных сла ву-

тас цяў ра ё на. А праз пры клад на 

пяць сот мет раў ад яе мя жа з Ра сі-

яй. Доб рая маг чы масць па бы ваць 

ад на ча со ва ў двух мес цах і дзвюх 

кра і нах.

Шпар гал ка 
для ту рыс та

Для па тры ё та-адзі ноч кі вель-

мі зруч на бу дзе пры пы ніц ца ў 

ту тэй шай гас ці ні цы «Бе сядзь». 

Ад на мес ны ну мар каш туе кры ху 

бо лей як 22 руб лі за су ткі. Да па-

слуг асоб ны сан ву зел з га ра чай 

ва дой. У ну ма ры стан дарт ны на-

бор мэб лі — ло жак, стол, крэс ла: 

ёсць тэ ле ві зар. На су праць гас ці ні-

цы дзве кра мы «сет ка ві коў». У зо-

не кро ка вай да ся галь нас ці яшчэ 

ёсць кра мы, у тым лі ку кні гар ня. 

Лі та ра ту ра, да рэ чы, па да бра ная з 

вя лі кім гус там. Тут пра цу юць на ват 

па за ка зах. Куль тур ныя сла ву тас-

ці, аб якіх іш ла га вор ка, так са ма 

па блі зу. Не па да лёк зна хо дзіц ца і 

ка вяр ня «Ма ра», дзе мож на тан-

на па сне даць. На прык лад, боршч і 

гар ба та каш та ва лі мне ме ней чым 

два руб лі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

«МЫ НА ЧОР ТА ВЫМ «МЫ НА ЧОР ТА ВЫМ 
КРУ ЦІ ЛІ СЯ КО ЛЕ...»КРУ ЦІ ЛІ СЯ КО ЛЕ...»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Жам чу жы на Хо цім ска.

Ха ці ма як сім вал 
лю бо ві 

і за ступ ніц тва.

Так жы лі на шы прод кі 
(рэ чы з за кі ну тых хат).


