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(За кан чэн не. 

Па ча так на 1-й стар.)

«Са мае та ям ні чае, ле ген-

дар нае мес ца ў ма ёй бія гра-

фіі — гэ тыя са мыя Ка ню хі, 

у іх я на ра дзіў ся... Я ні чо га 

з ка ню хоў ска га жыц ця не 

па мя таю...» — пі саў Алесь 

Ада мо віч у сва ёй апош няй 

кні зе «Vіхі» («Пра жы та»). 

Бу ду чы пісь мен нік з'я віў ся 

тут на свет 3 жніў ня 1926 го-

да. Да ня даў ня га ча су ні чо-

га ў вёс цы Ка ню хі пра гэ та 

не на гад ва ла. Толь кі зу сім 

ня даў на пры пы нак пры ў'ез-

дзе ў вёс ку, які зна хо дзіц ца 

на тра се Ка пыль — Грэск, 

пе ра тва рыў ся ў сім ва ліч ны 

арт-аб' ект: вы ява пісь мен-

ні ка на бе ла-бла кіт ным фо-

не, сты лі за ва ны лес, кар та 

з па зна ча ны мі на ёй лі та ра-

тур ны мі мяс ці на мі і пры све-

ча ныя вёс цы ада мо віц кія 

сло вы...

Га вор ка пра тое, каб не як 

уша на ваць па мяць сла ву та-

га ўра джэн ца Ка ню хоў, вя ла-

ся даў но. Дач ка пісь мен ні ка 

На тал ля Ада мо віч згад вае, 

як ад ной чы ёй па тэ ле фа на-

ва ла жан чы на са зна ка вым 

проз ві шчам Кор зун — ме на-

ві та та кое бы ло ў га лоў най 

ге ра і ні ды ло гіі Але ся Ада-

мо ві ча «Пар ты за ны». Яшчэ 

боль шым уз ру шэн нем бы ло, 

ка лі яна пра па на ва ла ўве ка-

ве чыць імя Але ся Ада мо ві ча 

ў па мят ным зна ку. Прад пры-

маль нік Ана толь Са му се віч, 

бы лы вы ха ва нец дзі ця чай 

шко лы-ін тэр на та ў Ка ню хах, 

на ват ужо шу каў для гэ та га 

пры дат ны ка мень, каб на ім 

по тым за ма ца ваць ме ма-

рыяль  ную дош ку. Але та ды 

ні чо га не атры ма ла ся. Ідэя 

аб уша на ван ні сла ву та га 

ўра джэн ца зноў пра гу ча ла 

праз 16 га доў. І вось зу сім 

ня даў на звы чай ны пры пы-

нак з наз вай «Ка ню хі» атры-

маў но вы вы гляд. Пры хіль ні-

кі твор час ці Але ся Ада мо ві-

ча і за ха валь ні кі яго па мя ці 

ў Ка ню хах Тац ця на і Вік тар 

Кор зу ны ўзя лі іні цы я ты ву ў 

свае ру кі. З гэ тай па рай мы 

су стра ка лі ся роў на год та му, 

ка лі яны ар га ні за ва лі для 

ка рэс пан дэн та «Звяз ды» і 

На тал лі Ада мо віч эк скур-

сію па вёс цы і па ка за лі ўсе 

звя за ныя з імем пісь мен ні ка 

мяс ці ны. Па мя таю, з які-

мі цёп лы мі па чуц ця мі мы 

ад' яз джа лі ад туль і вы каз ва-

лі спа дзя ван ні ка лісь ці зноў 

вяр нуц ца да гэ тай тэ мы. 

Ця пер на го да знай шла ся.

Да дзе ян ня Тац ця ну і 

Вік та ра пад штурх ну ла ўсё 

тая ж Глу ша, дзе на ма ган ня-

мі Анд ру ся Ар хі пен кі з'я віў-

ся не толь кі пры пы нак, але і 

паў на вар тас ны пом нік.

— Со рам на ста ла, што на 

ра дзі ме пісь мен ні ка, у Ка-

ню хах, ні чо га пра яго не на-

гад вае, — ка жа Тац ця на. — 

У Глу шы нам вель мі спа да-

ба ла ся ідэя з пры пын кам. 

Мы вы ра шы лі рэа лі за ваць 

неш та па доб нае ў нас.

Су жэн цы звяр ну лі ся па 

да па мо гу ў ка пыль скае 

ДРБУ № 124 — фі лі ял 

«Мінск аб лдар бу ду». У якас ці 

ар гу мен та яны за яві лі, што 

гэ ты арт-аб' ект па трэб ны, 

каб раз ві ваць ту рыс тыч ны 

па тэн цы ял на се ле на га пунк-

та і на огул ра ё на. Са праў ды: 

Ада мо віч асо ба вя до мая, і 

ў яго твор час ці шмат пры-

хіль ні каў, якія, маг чы ма, 

па жа да юць па бы ваць там, 

дзе на ра дзіў ся пісь мен нік. 

На чаль нік фі лі яла Іван За яц 

з гэ тым па га дзіў ся. Па ра іў 

толь кі звя зац ца са ста ліч-

ным кі раў ніц твам, каб афі-

цый на за клю чыць па гад-

нен не. Там так са ма не пя-

рэ чы лі — трэ ба бы ло толь кі 

ўзгад ніць эс кіз і вы зна чыць 

ад каз на га за мас тац кае 

афарм лен не. На конт та го, 

як пры пы нак па ві нен вы гля-

даць, на тхняль ні кі пра ек та 

перш за ўсё ра і лі ся з На тал-

ляй Ада мо віч. Яна пе рад ала 

ім не каль кі ва ры ян таў фо та 

свай го баць кі і тэкст.

— Для мя не бы ло вель мі 

пры ем на, што прык лад 

Глу шы, дзе быў ужо рэа лі-

за ва ны та кі пра ект, атры-

маў пра цяг, — ка жа дач ка 

пісь мен ні ка. — Та та толь кі 

на ра дзіў ся ў Ка ню хах, яго 

баць ка-сту дэнт пад пра цоў-

ваў фель ча рам у мяс цо-

вым до ме ад па чын ку. Праз 

два га ды сям'я пе ра еха ла 

ў Глу шу, ку ды ма ла до га 

спе цы я ліс та на кі ра ва лі па 

раз мер ка ван ні. Але ў па мя-

ці ма лень ка га хлоп чы ка за-

ста ла ся і гэ та наз ва, і на ват 

ней кі мядз ведзь, яко га ні бы-

та ён там ба чыў. Гэ та дзіў-

на, бо што мо жа за пом ніць 

двух га до вае дзі ця? Але пра 

гэ та ён зга даў у сва ёй кні зе 

«Vіxі». А яшчэ пра тое, як 

пры ехаў ту ды праз 40 га доў 

і су стрэў ся з жы ха ра мі. І ка лі 

ад на жан чы на па скар дзі ла-

ся, што яе да чцэ штамп «Ка-

ню хі» ў паш пар це ўсё жыц цё 

са псуе, па ка заў ёй свой з та-

кой жа наз вай.

Пра ілюст ра ваць пры пы-

нак вы ра шы лі вы явай здым-

ка та го пе ры я ду, ка лі Ада-

мо віч пры яз джаў ў Ка ню хі 

ўжо вя до мым пісь мен ні кам. 

Ён та ды на ноў зна ё міў ся з 

род най вёс кай, шу каў ва чы-

ма «сад, дом з бе лы мі ка ло-

на мі» — та кім, як ён пі саў, 

«ма ля ва ла фан та зія «Дом 

ад па чын ку» май го дзя цін-

ства»... Акра мя парт рэ та на 

бе тон най сця не «шу міць» 

той са мы «та ям ні чы» глу-

шан скі лес, што «па чы наў-

ся за вы со кай ага ро джай 

Па гоц кіх», лес, які пад час 

аку па цыі ха ваў пар ты зан 

ад ня мец кай рас пра вы. І як 

сім вал не па кор нас ці во ра-

гу стра ха до ма — на дзея, 

што сы ны аба вяз ко ва вер-

нуц ца.

Ства раць эс кіз Тац ця не 

і Вік та ру да па ма га лі іх сы-

ны — Па вел і Ягор.

Спа чат ку не бы ло гро-

шай, каб рэа лі за ваць ідэю. 

Тац ця на і Вік тар ужо ду ма лі, 

ка лі ні хто не ад гук нец ца, па-

чаць ра біць спра ву за свой 

кошт. Але ах вот ных да лу-

чыц ца ака за ла ся да стат ко-

ва. Су жэн цаў пад тры ма лі 

ка ле гі-на стаў ні кі, ад на вяс-

коў цы і на ват бы лыя жы ха-

ры. Мі ха іл Но вік, на прык лад, 

мін ча нін, але ро дам з Ка ню-

хоў. Ён адзін з тых, хто ўнёс 

у агуль ную скар бон ку ад чу-

валь ную су му гро шай. На-

огул кож ны да па ма гаў чым 

мог. З буд ма тэ ры я ла мі вы-

ру чыў кі раў нік ААТ «Прас на-

кі» Ві таль Пла тун. Ак тыў на 

ўклю чы лі ся ў ра бо ту су пра-

цоў ні кі Гро заў ска га псі ха -

не ўра ла гіч на га до ма-ін тэр-

на та на ча ле з яго ды рэк-

та рам Іры най Да ві доў скай. 

Тын ка валь ныя ра бо ты Вік-

та ру Кор зу ну да па ма га лі 

ра біць Дзміт рый Ста я но віч 

і Мі ка лай Кор бут. А парт рэт 

Але ся Ада мо ві ча ма ля ваў 

па ста я лец до ма-ін тэр на та 

Вік тар Бу раў. Муж чы на па-

ды шоў да спра вы з усёй ад-

каз нас цю. Тац ця на Кор зун 

на ма ля ва ла лі та ра тур ную 

кар ту, а яе су жэ нец на пі саў 

вы шэй зга да ную цы та ту.

На доб ра ўпа рад ка ван ні 

аб' ек та пра ца ва лі вя ду чы 

ін жы нер ДРБУ № 124 Анд-

рэй Ле ус, май стар Ге надзь 

За ха рык і яго бры га да. 

Ме на ві та дзя ку ю чы ім тут 

з'я віў ся но вы ас фальт і бы-

лі па кла дзе ны бар дзю ры. 

Рэа лі за цыя пра ек та за ня ла 

два з па ло вай ме ся цы, але 

ўдзель ні кі атры ма лі за да-

валь нен не ад гэ тай пра цы.

— Мы з му жам ха дзі лі 

сю ды як на ра бо ту, — смя-

ец ца Тац ця на Кор зун. — Усё 

ж та кі гэ та бы ла на ша іні-

цы я ты ва, і мы па він ны нес-

ці за яе ад каз насць. І ця пер 

бу дзем гля дзець за тым, 

каб пры пы нак зна хо дзіў ся ў 

па рад ку. Для мя не вя лі кае 

ма раль нае за да валь нен не, 

што мы ўсё ж та кі змаг лі 

зра біць неш та для па мя-

ці Але ся Ада мо ві ча. Гэ та 

адзін з яск ра вых пісь мен ні-

каў і пуб лі цыс таў двац ца та-

га ста год дзя, і ін та рэс да яго 

вя лі кі. Тым, хто яго ве дае, 

пры пы нак на га дае пра твор-

часць пісь мен ні ка, а тыя, хто 

не чуў гэ та імя (бы вае і та-

кое), да ве да юц ца праз QR-

код на сця не. Ада мо віч быў 

ча ла ве кам праў ды і сум лен-

ня і ні ко лі не ста яў уба ку ад 

праб лем. Для нас вя лі кі го-

нар, што ён тут на ра дзіў ся.

Пры пы нак Але ся Ада мо-

ві ча ў Ка ню хах, мож на лі-

чыць, на род ны. А гэ та яшчэ 

адзін до каз та го, што бе ла-

ру сы ша ну юць і па ва жа юць 

сва іх пісь мен ні каў. Гэ ты 

сім ва ліч ны арт-аб' ект стаў 

пер шым кро кам у пад рых-

тоў цы Ка пыль ска га ра ё на 

да ад каз на га і зна мя наль-

на га ме ра пры ем ства — Дня 

бе ла рус ка га пісь мен ства, 

свят ка ван не яко га тут ад бу-

дзец ца на ле та.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

На гад ва ем, што збор срод каў на рэ кан струк цыю 

бу дын ка ап тэ кі пад му зей Але ся Ада мо ві ча ў Глу шы 

пра цяг ва ец ца. Раз лі ко вы ра ху нак іс нуе пры Баб руй-

скім рай вы кан ка ме. Гро шы трэ ба пе ра ліч ваць на р/р 

BY84AKBB36421292723267100000 у фі лі яле 703 ААТ 

ААБ Бе ла рус банк, БІК AKBBBY21703, УНП 701226324. 

Пры зна чэн не пла ця жу: «Для вы ра бу пра ект на-каш-

та рыс най да ку мен та цыі і рэ кан струк цыі бу дын ка ў 

па сёл ку Глу ша пад му зей А. Ада мо ві ча». Гэ ты доў гі 

сказ па ві нен быць па зна ча ны ў бан каў скім да ку мен-

це аба вяз ко ва.

«Для нас «Для нас 
вялікі гонар, вялікі гонар, 
што Адамовіч што Адамовіч 
нарадзіўся ў Канюхах»нарадзіўся ў Канюхах»


