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ТОП-5
Гу дзе віц кі му зей — гэ та 

10 за лаў у асоб ным бу дын ку і 

хат ка, са праўд ная, пе ра ве зе ная 

з су сед няй вёс кі. Гэ та вя лі кая 

тэ ры то рыя з ляс ком і пля цоў-

кай для пра вя дзен ня фэс таў і 

гуль ня вых пра грам. Але най-

перш — ба гац це, ад зна ча нае 

за ла той про бай ча су. І му зею 

ёсць чым не прос та здзі віць су-

час на га ўзбро е на га ўсё вед ным 

ін тэр нэ там гос ця, а ўра зіць. Якія 

ж каш тоў ныя экс па на ты ха ва-

юць гэ тыя сце ны і што аба вяз-

ко ва ўвой дзе ў топ-5?

Лю бі це лі та ра ту ру? Ка лі 

лас ка, у му зей най біб лі я тэ цы 

ся род кніг ХІХ і па чат ку ХХ ста-

год дзя — па вер це і пра вер це — 

ёсць рэд кае вы дан не «Дуд кі 

бе ла рус кай» Фран ціш ка Ба гу-

шэ ві ча. А па лы мя ным па клон ні кам 

Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча бу дзе пры-

ем на да ве дац ца, што ў му зеі вы-

стаў ле на аў та руч ка, якой ён на пі саў 

«Ка ла сы пад сяр пом тва ім». Тут на-

огул за хоў ва ец ца без ліч сак рэ таў 

ліс та ван ня бе ла рус кай элі ты, і не 

толь кі лі та ра тур най. Эк скур са во-

ды рас ка жуць і пра пер шых кас ма-

на ўтаў Пят ра Клі му ка і Ула дзі мі ра 

Ка ва лён ка.

Мно гія ла дзяць па лом ніц тва ў Гу-

дзе ві чы дзе ля эт на гра фіч на га ад-

дзе ла — хат кі і рэ чаў, што ў ёй зна-

хо дзяц ца: ка чар га, ра га чы, абія кі, 

спа рыш, ка цу ба. Не мо жа це рас тлу-

ма чыць зна чэн не і па ло вы з гэ тых 

слоў? Та ды вам да ро га ў Гу дзе ві чы. 

Ду маю, на вед валь ні каў рас смя шаць 

мно гія гіс то рыі пра не тры ві яль нае 

вы ка ры стан не хат ніх прад ме таў. 

Так, ча пя ла — вы гну тая аку рат як 

па спі не муж чы ны пал ка, якой жон ка 

не толь кі па ды ма ла з пе чы па тэль-

ню, але і вы хоў ва ла му жа.

У топ-5 экс па на таў па чэс нае 

мес ца зай мае па двой ны ды ван 

1898 го да — кан ку рэнт слуц кіх па-

ясоў. А яшчэ — адзі ны ў сва ім ро дзе 

бе ла рус ка моў ны гло бус з ві лен скай 

гім на зіі. Уся го больш за 16 ты сяч 

прад ме таў, у тым ліку рэд кая іко на. 

І гэ та толь кі ма лая до ля му зей ных 

ці ка ві нак, якія збе ра га юць Гу дзе ві-

чы, вёс ка, вя до мая з ХVІ ста год дзя. 

Як га во рыць за шклом ста ра жыт-

ная гра ма та ча соў уну ка Ягай лы, 

«здаў на пры слу ха ю чы ся да царк вы 

свя тое пра чыс тае пан ны на шай у 

Гу дзе ві чах».

У ПО ШУ КУ ГРО ШАЙ
Пры слу хац ца да но вых па ве ваў у 

спра ве ту рыз му вяс ко вы му зей вы-

ра шыў сам і па чаў ак тыў ны по шук 

гро шай, біз нес-парт нё раў і ду хоў-

ных ад на дум цаў. «Му зей мае даў-

нюю гіс то рыю раз віц ця. І для свай го 

ча су ўзнік нен ня, ка лі ў 1968-м яго 

ад кры лі ў ад ным ма лень кім па-

кой чы ку, — гэ та бы ло «ах». Ка лі 

ў 1984-м пад му зей ад да лі ча ты ры 

па кой чы кі, — гэ та так са ма бы ло 

«ах». Бы ло «ах», ка лі ад кры лі дзве 

за лы лё ну і ткац тва. Ка лі бу дын кі 

па між са бой злу чы лі, з'я ві лі ся за-

лы пра гіс то рыю вёс кі, на род ную 

ме ды цы ну. Так, усё па асоб ку гэ та 

без умоў на бы ло «ах». Але ў цэ лым 

му зей па тра ба ваў рэ кан струк цыі, 

бо ства раў ся фраг мен тар на. Не 

бы ло агуль на га ба чан ня экс па зі-

цыі», — ад зна чае ды рэк тар Ка ця-

ры на Ба сін ская.

Хто шу кае, а не аплак вае бед-

ны бюд жэт куль тур ных уста ноў, той 

зна хо дзіць. Ак тыў насць да па маг ла 

му зею тра піць у адзін з пра ек таў 

між на род най тэх ніч най да па мо гі 

Поль шча — Бе ла русь — Укра і на. 

З За ха ду прый шоў но вы трэнд — 

ці ка васць да эт ніч на га. І му зеі бе-

ла рус ка га па меж жа атры ма лі шанц 

з раз бе гу ўско чыць у бур ную ту рыс-

тыч ную дзей насць, па вы сіць пры-

ваб насць транс гра ніч на га рэ гі ё на, 

якім заўж ды бы лі Мас тоў шчы на і 

Гро дзен шчы на ў цэ лым. Ці не за-

капаў у зям лю свой шанц гу дзе віц кі 

му зей?

ДА СЫ МО НІ ХІ, 
ДА ЛЯ ВО НІ ХІ

«З'я ві ла ся інф ра струк ту ра прыё-

му гас цей: зо на гар дэ ро ба, су ве нір-

ная пра дук цыя, сан ву зел. Мы ўжо 

ба наль на не па про сім на вед валь ні-

каў сха дзіць у ля сок, ані я ка га эк стры-

му, — жар туе ды рэк тар му зея. — 

Зра бі лі ра монт, рэ экс па зі цыю клю ча-

вых за лаў, рэ кан струк цыю на род ных 

стро яў. Апош нія мы за раз ак тыў на 

вы ка рыс тоў ва ем у сва ёй пра цы. Ка лі 

ра ней у му зеі бы лі эк скур сіі толь кі 

агляд ныя або тэ ма тыч ныя, то ця пер 

плат ныя па слу гі па шы ры лі ся. І мы 

ла дзім гуль ня выя пра гра мы, мод на 

ка жу чы — ані ма цыю».

Дзя цей ва біць пра гра ма «У гас-

цях у Сы мо ні хі і Ля во ні хі», дзе мож-

на паў дзель ні чаць у кон кур сах з 

пес ня мі, за гад ка мі, тан ца мі пад жы-

вы гук. На Ка ля ды му зей ка ля дуе, 

на Мас ле ні цу за пра шае на блі ны з 

гар ба тай. Тэ ры то рыя му зея да зва-

ляе зра біць зо ны для ад па чын ку, 

на ват пад тры маць апош ні піск мо-

ды — квэс ты.

«Най час цей на шы на вед валь-

ні кі — школь ні кі, асаб лі ва вуч ні 

па чат ко вых кла саў. І для іх ванд-

роў ка, ска жам, з Грод на ў Гу дзе ві-

чы — гэ та вя лі кае свя та, — дзе ліц-

ца Ка ця ры на Ба сін ская. — Мы ж 

раз ме шча ны ўбок ад цэнт раль най 

тра сы, свое асаб лі вы апен дыкс, 

як тут жар ту юць мяс цо выя. Та му 

заўж ды ра ім уз ба га ціць марш рут: 

на ве даць па да ро зе му зей ва вёр кі 

ў Бе рас та ві цы, му зей ка мя нёў у Вя-

лі кіх Эй сман тах, му зей Баг ра ці ё на 

ў Ваў ка выс ку. А на ша ані ма цыя — 

як раз і бу дзе той ці ка він кай, якую 

су час ныя дзе ці вель мі хо чуць».

Ча кае і ак ту аль ная на він ка — вы-

твор чы ту рызм. Дзя цей, што ад ка-

лыс кі жы вуць у ка мен ных джунг лях, 

ці ка вяць пры ро да і вёс ка. Агляд-

ныя эк скур сіі па Гу дзе ві чах, на вед-

ван не ма лоч на та вар най фер мы і 

мехд ва ра, каб уба чыць трак та ры 

і кам бай ны, — перс пек ты ва ў год 

род най зям лі. Га во раць, мо жа та кая 

эк скур сія пад штурх не ка гось ці, каб 

пе ра ехаць у вёс ку пра ца ваць?

ГУ ДЗЕ ВІ ЧЫ 
ЗА ПРА ША ЮЦЬ

Прак тыч ны кі ру нак му зея — 

ткац тва. 50 га доў та му ў Гу дзе-

ві чах ім па ча ла зай мац ца Ве ра 

Бе ла коз, жон ка Але ся Бе ла ко за, 

ства раль ні ка му зея. Сён ня для 

пры ез джых груп ла дзяц ца май-

стар-кла сы. Ка лі ў гас цей ёсць 

час, тут па каз ва юць, як пра цу юць 

на ма лых і вя лі кіх крос нах, да юць 

па спра ба ваць вы ткаць штось ці са-

бе на па мяць.

Кож ны год у дру гія вы хад ныя 

чэр ве ня Гу дзе ві чы за пра ша юць 

у лет нюю шко лу «Май стэр ня па-

двой на га ткац тва». За тры дні 

ёсць ча му па ву чыц ца і ёсць як 

ад па чыць пад на род ную му зы ку 

ў доб рай кам па ніі. Мно гія едуць 

сю ды з ін шых куткоў Бе ла ру сі з 

нач ле гам. Га лоў нае — па пя рэ-

дзіць, бо гас ці ні цы ў Гу дзе ві чах 

па куль ня ма. Ле там жа мож на 

раз мяс ціц ца ў па лат ках на тэ-

ры то рыі му зея. Ра ман ты ка, ці 

не так?

БУМ
У 2015 го дзе гро дзен скі ад-

дзел аду ка цыі пра вёў на ра ду, 

дзе пры сут ні ча лі ды рэк та ры 

школ. Вы яві ла ся, вуч ні час та 

па да рож ні ча юць за мя жу, як 

пра ві ла ў Бе ла сток. Ка лі па-

раў ноў ва лі ся Бе ла сток і Віль ня, 

усё роў на вы бі раў ся Бе ла сток. 

Пра ана лі за ваў шы гэ тую спра ву, 

ад дзел аду ка цыі па рэ ка мен да ваў 

кож ную пя тую эк скур сію ла дзіць 

за мя жу, ча ты ры — ра біць па Бе-

ла ру сі.

«І вось ў 2015—2016 га дах у нас 

зда рыў ся бум. Эк скур сіі іш лі бес-

пе ра пын на. Сё ле та ж ту рыс тыч ны 

спад. І не толь кі з-за ва ры я тыў нас ці 

рэ ка мен да цый, але і больш жорст-

кіх па тра ба ван няў да да ку мен та-

цыі. Гра шо вы склад нік так са ма не 

апош нюю ро лю іг рае», — га во рыць 

Ка ця ры на Ба сін ская. У сваю чар гу 

хо чац ца на га даць, што бі лет для 

дзя цей у гу дзе віц кі му зей каш-

туе — ува га! — 1 ру бель, ані ма-

цыя — 2 руб лі.

Гэ та гіс то рыя не пра тое, што му-

зей у Гу дзе ві чах свят куе паў ве ка вы 

юбі лей, і не пра тое, што па да рож-

жа па род най зям лі — гэ та тан на, 

ці ка ва і мод на. Гэ та гіс то рыя пра 

тое, як вяс ко вы му зей спя ша ец ца 

за ча сам, асвой вае но выя тэх на-

ло гіі, па шы рае па слу гі, ду мае пра 

ін тэр ак тыў насць, за па зыч вае ўсё 

са мае леп шае ад су се дзяў, зна хо-

дзіць пра гра мы і не пе ра стае шу-

каць но выя дзве ры. Шу кае парт-

нё раў і сяб роў, удзель ні чае ў круг-

лых ста лах на ба зе ўні вер сі тэ таў. 

Бюд жэт насць куль тур ных уста ноў 

і кан ку рэн цыя — час та ад га вор кі. 

Час ін тэр нэ ту пры но сіць не толь-

кі праб ле мы, але і роў ныя для ўсіх 

маг чы мас ці.

У юбі лей ны год гу дзе віц кі му-

зей азі ра ец ца з вы шы ні пту шы на га 

па лё ту на свой 50-га до вы во пыт. 

Ра дас на, што столь кі ча су тут гу-

чыць чыс тая род ная мо ва. Му зей 

за ста ец ца вя до мым не толь кі на 

Гро дзен шчы не і не толь кі ў Бе ла-

ру сі.

Мар га ры та СА ДОЎ СКАЯ



Брэнд кра і ныБрэнд кра і ны  

У вы да вец тве «Бе ла рус кая Эн цык ла пе дыя імя Пет ру ся 

Броў кі» свет па ба чыў экс клю зіў ны пра ект — кні га «Кі рыла 

Ма зу раў. Пра што маў чаў час». Яе аў та рам з'яў ля ец ца 

пісь мен ні ца, кан ды дат гіс та рыч ных на вук На тал ля Го лу-

бе ва. На ву ко вым кі раў ні ком вы сту пі ла пра фе сар з Маск-

вы, док тар гіс та рыч ных на вук На тал ля Ка пі то на ва.

Ёсць мер ка ван не, што пра са вец кую эпо ху і яе лі да раў ска за-

на шмат, мо жа, амаль усё. Усё гэ та ідэа ла гі за ва ная, па лі ты за-

ва ная, ан га жа ва ная гіс то рыя... Но вы аў тар скі по гляд на па дзеі 

XX ста год дзя прад стаў ле ны ў кні зе пра Кі ры лу Ма зу ра ва.

Гэ та той вы па дак, ка лі на пад ста ве шы ро кай да след чай ба-

зы, не вя до мых ра ней да ку мен таў, якія доў гі час за хоў ва лі ся 

ў ар хі вах пад гры фам «Зу сім сак рэт на», «Асаб лі вы сек тар», 

аса біс тых дзён ні ка вых за пі саў і ня скон ча ных ус па мі наў Кі ры-

лы Ма зу ра ва пе ра асэн соў ва ец ца час, у які ён жыў і пра ца ваў, 

да ец ца аў тар скі по гляд на па дзеі тых ча соў, — ха лод ная вай-

на, Чэ ха сла ва кія, Аф га ні стан, сме лыя эка на міч ныя рэ фор мы 

ў СССР, якія ўвай шлі ў гіс то рыю як «ка сы гін скія», у рэа лі за цыі 

якіх Ма зу раў пры маў не па срэд ны ўдзел.

У кні зе прад стаў ле ны да ку мен ты важ ных па лі тыч ных па дзей 

у СССР, не  ад рэ да га ва ныя для дру ку стэ на гра мы, зроб ле ныя 

не па срэд на ў час ра бо ты пар тый ных пле ну маў і з'ез даў, па-

ся джэн няў па літ бю ро ЦК КПСС, у пры ват нас ці лі пень ска га 

1957 го да пле ну ма ЦК КПСС з асу джэн нем ан ты пар тый най 

гру поў кі Мо ла та ва, Ма лян ко ва, Ка га но ві ча. Ня даў на рас сак рэ-

ча ны дзён нік дзей нас ці ЦК КП(б) Бе ла ру сі (па ча ты 22 чэр ве ня 

1941 го да, скон ча ны 19 жніў ня 1941 го да) да зва ляе да ве дац ца, 

як рэ аль на бы ла ар га ні за ва на ра бо та вы шэй ша га кі раў ніц тва 

рэс пуб лі кі ў са мыя дра ма тыч ныя пер шыя дні вай ны. Да сле да-

ва ны дзён нік ка ман дзі ра пар ты зан ска га злу чэн ня Ва сі ля Кар жа 

ва ен на га пе ры я ду. Ён і сён ня за хоў ва ец ца ў ар хі ве. Не заў сё-

ды зруч ная праў да ста ла 

пад ста вай не пуб лі ка ваць 

ра ней гэ тыя дзён ні ка выя 

на тат кі Кар жа.

За піс шчы рай раз мо-

вы Кі ры лы Ма зу ра ва з 

Пан це ляй мо нам Па на ма-

рэн кам дае маг чы масць 

да ве дац ца пра тыя па-

дзеі, якія ра ней вы клі ка-

лі да дум ван ні і роз ныя 

мер ка ван ні, а ме на ві та: 

як ня прос та ства раў ся 

Цэнт раль ны штаб пар-

ты зан ска га ру ху, там 

рас каз ва ец ца пра Ар мію 

Кра ё ву, пра жорст кае су-

праць ста ян не з Хру шчо-

вым па тэ ры та ры яль ным 

пы тан ні, у пры ват нас ці 

пра пе ра да чу част кі Бе ла-

веж скай пу шчы ўкра ін цам, пра рэ прэ сіі, пра не жа дан не мно гіх 

кі раў ні коў пры зна ваць іс на ван не Мінск ага пад пол ля і ін шае.

Шмат якія не да сяж ныя ра ней для да сле да ван няў да ку мен ты 

рас ка жуць пра між на род ную дзей насць Ма зу ра ва. Та ем ныя і 

афі цый ныя су стрэ чы з су свет ны мі лі да ра мі, сяб роў скія гу тар кі 

з імі на ад па чын ку і пра цоў ныя па езд кі, мно гія з якіх не афі-

ша ва лі ся, да па ма га юць зра зу мець, на коль кі скла да най бы ла 

аб ста ноў ка ў све це і якім кош там пад трым лі ва ла ся ста біль-

насць. Мно гія хіт ра спля цен ні, да якіх звяр та лі ся ў між на род най 

па лі ты цы, ча сам на гад ва юць дэ тэк тыў.

Да ку мен ты, ус па мі ны, аса біс тыя за пі сы... Яны рэ аль ныя 

свед кі не толь кі та го, як іш ла гіс то рыя XX ста год дзя, але і 

та го, што ад бы ва ла ся ў ася род ку пар тый най элі ты. Не ўсё 

глад ка склад ва ла ся ў бе ла рус ка га кі раў ніц тва з цэнт рам: 

ня зго да з хру шчоў скі мі рэ фор ма мі час та пры во дзі ла да су-

праць ста ян ня цэнт ра і кра і ны, не па кор на га Ма зу ра ва і кі раў-

ніц тва Са ве таў. Ён мог ска заць «не» і не пад па рад коў вац ца 

ра шэн ням звер ху, ка лі гэ та не ад па вя да ла ін та рэ сам Бе ла-

ру сі. Ра ней не вя до мыя да ку мен ты да па ма га юць зра зу мець, 

на коль кі ня прос тым быў кан флікт спа чат ку з Хру шчо вым, а 

по тым з Брэж не вым, асаб лі ва ва ўмо вах па вы ша най ува гі 

да ма ла до га энер гіч на га кі раў ні ка з бо ку за ход ніх дзяр жаў, 

якія ба чы лі ў ім кан ды да ту ру пе ра ем ні ка для кі ра ван ня ўсёй 

вя лі кай кра і най.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ



Кніж ная па лі цаКніж ная па лі ца  

ПРА ШТО МАЎ ЧАЎ ЧАС
Сак рэт ныя да ку мен ты рас кры ты 
ў вы дан ні пра Кі ры лу Ма зу ра ва

Ста ры го рад і мяс тэч ка пе ра-

да юць нам усім пры ві тан ні. 

«Як?» — спы та е це вы. Праз 

паш тоў кі і здым кі мі ну лых 

ча соў. Праз фо та аль бо мы, 

пры све ча ныя роз ным пе-

ры я дам гіс то рыі. Праз збо-

ры ар хіў ных да ку мен таў, 

што ха ва юць ко ліш нія дух і ат-

мас фе ру.

Мінск так са ма ча сам пры ем на здзіў ляе тым, што 

на гад вае ма шы ну ча су. Не як мне да во дзі ла ся з вы-

шы ні апош ніх па вер хаў гля дзець на На цы я наль ную 

ака дэ мію на вук, пра спект Не за леж нас ці і кі на тэ атр 

«Каст рыч нік». Гэ та аб' ек ты са вец кай ар хі тэк ту ры, 

раз ме шча ныя зу сім по бач адзін з ад ным. Атрым лі-

ва ец ца аб са лют на цэль ная кам па зі цыя. Ні чо га чу-

жа род на га ў ёй ня ма. Яна на столь кі гар ма ніч ная ў 

сва ім адзін стве, што па да ло ся, быц цам я са праў ды 

тра пі ла ў ста рую паш тоў ку. Быц цам пе ра не сла ся 

на 50—80 га доў на зад — у той час, ка лі яны бы лі 

па бу да ва ныя. У ве ліч ных па бу до вах за фік са ва на 

гіс то рыя. Яе не па руш ны, ма на літ ны мур.

Зу сім ін шую, свое асаб лі вую гіс то рыю па мя та юць 

дрэ вы, якія рас туць у на шых два рах. І я б зу сім не на-

зы ва ла іх доў га жы ха ра мі — хут чэй даў ні мі, на дзей-

ны мі су се дзя мі. Ад нак ча сам да во дзіц ца на зі раць, 

як яны па зу сім не зра зу ме лых пры чы нах зні ка юць 

са сва іх звык лых мес цаў.

Не як доў гі час да во дзі ла ся ха дзіць мі ма двух 

дрэў-пры га жу ноў, якія рас лі ля шумнага праспек-

та. Яны ўда ла ўпіс ва лі ся ў до сыць ад на стай ны 

пей заж, да да ва лі яму све жа сці і яр кіх фар баў. 

Але су пра цоў ні кі служ бы вы ра шы лі ўнес ці сваю 

«ра зы на чку» ў на ва коль ны края від. Ад ной ра ні цай 

прый шлі лю дзі ў пра цоў най воп рат цы і спі ла ва лі 

два дрэ вы. Праў да, на гэ тым гіс то рыя не скон-

чы ла ся.

Па коль кі я кож ны дзень ха дзі ла той да ро гай, то 

на зі ра ла за да лей шым раз віц цём па дзей. І ў мя-

не скла ла ся ўра жан не, што работнікі ЖЭ Са шка-

ду юць аб сваім учын ку — і імк нуц ца сха ваць яго. 

Яшчэ ад ной ра ні цай гру па муж чын — і ў кас цю мах, 

і ў пра цоў най фор ме — спра ба ва лі за цяг нуць на мес-

цы спі лаў ве лі зар ныя бе тон ныя клум бы. Пры еха ла 

ма лень кая но вень кая ма шы на-пад' ём нік — па яе 

ідэа льным ста не мож на бы ло мер ка ваць, толь кі што 

на бы тая, — і на ёй спра ба ва лі пе ра вез ці ве лі зар ную 

клум бу. Ад нак пад ча піць апош нюю з да па мо гай та-

кой пры ла ды так і не ўда ло ся. Клум бу аб вяз ва лі вя-

роў ка мі і цяг ну лі ўсе ра зам — гэ та так са ма не над та 

да па маг ло. На ту раль на, на зі раць за імі бяс кон ца я 

не ста ла. Але на на ступ ны дзень за ўва жы ла, што 

клум бы ўсё-та кі ўста ля ва ныя на мес цы спі лаў дрэў. 

Хоць бы тое пры ем на, што пас ля столь кіх вы сіл каў 

муж чы ны свай го да маг лі ся!

Яшчэ праз коль кі ча су клум бы аздо бі лі квет ка мі, 

а не вя ліч кія ка ва лач кі зям лі, што за ста ва лі ся ва-

кол іх, ста ран на ўска па лі і за сеялі травой. Прай шоў 

ты дзень ці два — і по бач з бе тон ны мі квет ні ка мі 

з'я ві ла ся і не каль кі на вяс ных, шмат' ярус ных. Мі ну ла 

па ру на ступ ных тыд няў — і ва кол з'я ві лі ся пры го жыя 

бліс ку чыя па рэ нчы — аку рат та кія ж зна хо дзяц ца 

не па да лёк. Усё ста ла вы гля даць быц цам ідэа льна. 

І ўжо ні хто не зда га даў ся б, што ка лісь ці на гэ тых 

мес цах рас лі два дрэ вы... Па мяць жы ве толь кі на 

ма іх фо та здым ках і на ней чых паш тоў ках, аку рат на 

зроб ле ных у гэ тым пры го жым мес цы ста лі цы.

Ці ка ва, што ж на са мрэч ад бы ло ся? Мо жа быць, 

гэ та прос та ра зы гра ла ся мая фан та зія, да ма лёў-

ва ю чы гіс то рыю спі ла ва ных дрэў? Ці са праў ды су-

пра цоў ні кі ка му наль ных служ баў спа ло ха лі ся, зра-

зу ме лі, што не вар та прос та так пі ла ваць дрэ вы, і 

па спра ба ва лі сха ваць зроб ле нае? На на ступ ную 

ра ні цу пас ля гэ та га спі лу ў прэ се па ча лі цы та ваць 

сло вы кі раў ні ка кра і ны аб тым, што нель га зні шчаць 

зя лё ныя на са джэн ні. «Не ты са дзіў гэ тыя дрэ вы — не 

та бе іх спі лоў ваць. Па спра буй вы рас ціць но вае!» — 

гэ тыя ска зы ста лі амаль кры ла ты мі. Ад нак зроб ле-

на га ўжо не вер неш.

Два дрэ вы — не та кая і вя лі кая стра та. Хоць і гэ та 

важ ны ак цэнт, ён быў клю ча вым у ства рэн ні зя лё-

на га ланд шаф ту. А што ра біць, ка лі па спя ша лі ся і 

вы сек лі цэ лы парк, кі ру ю чы ся ней кі мі быц цам бы 

леп шы мі мэ та мі? За мас кі ра ваць спі лы і ўсе іх зра-

біць су цэль най вя лі кай клум бай бу дзе ўжо скла да-

на. А што, ка лі бы лі зне се ны бу дын кі мі ну лых эпох, 

са праў ды пры го жыя і вар тыя та го, каб за стац ца?.. 

Дзя куй бо гу, уда ло ся ад ста яць ста ліч ны ра ён Асма-

лоў ку. Ад нак па сё лак Трак тар на га за во да ўжо па нёс 

іс тот ныя стра ты. Пры чым ад мет ныя бу дын кі зно сі лі 

прос та так — «бо пус тую пля цоў ку больш ах вот на 

на бу дзе ін вес тар». Што ра біць на іх мес цы, ка лі 

ста не зра зу ме лым: знес лі па мыл ко ва. За ка таць ас-

фаль там тэ ры то рыю (гэ та так са ма не ма лыя гро шы)? 

Ад даць хоць ка му-не будзь і ска заць: «Зра бі це там 

хоць што-не будзь»?

Два спі ла ва ныя дрэ вы бы лі вар тыя та го, каб 

пра іх на пі саць, та му што ад каз насць па чы на ец-

ца з не вя лі ка га. З ад на го кус ці ка, па са джа на га ў 

два ры ка ля до ма. І з ней ча га квет ні ка, вы тап та на-

га ко ла мі ма шы ны. З та го, каб кож ны год са дзіць 

ма лень кія дрэў цы на пус тцы ў Ка мен най Гор цы. І з 

та го, каб да зва ляць сва ім дзе цям іх што год ла маць, 

каб быц цам не зна рок чап ляць. Ад каз насць па ля-

гае ў тым, каб знай сці спо саб і за кон ныя аб грун-

та ван ні, каб за ха ваць бу ды нак з доў гай гіс то ры яй 

(хоць ён та бе і не на ле жыць). І ў тым, каб у адзін 

мо мант ска рыс тац ца сва ім пра вам на ра шэн не, а 

не на ўлас насць — і ад даць рас па ра джэн не аб яго 

зно се. Ці не?...

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ



Гіс то рыя ка хан ня Бар ба ры Ра дзі віл і вя лі ка га кня-

зя лі тоў ска га і поль ска га ка ра ля Жы гі мон та Аў гус та 

ра ман тыч ная і дра ма тыч ная. Не пя ро ге ні яль на га 

дра ма тур га, а са мо жыц цё на пі са ла яе сю жэт. На 

фо не па лі тыч ных інт рыг і ам бі цый най ба раць бы са-

ма люб стваў ка хан не Бар ба ры і Жы гі мон та Аў гус та 

па ка за ла, на коль кі ўсё гэ та ня знач нае і мі ма лёт нае 

ў па раў на нні са свет лы мі і шчы ры мі пра ява мі ду шы. 

Ка хан не вы шэй шае за ўла ду, яно — да ра жэй шы за 

ба гац це свет лы бо жы дар!

Су час ні кі па раў ноў ва лі Бар ба ру з ан тыч най пры-

га жу няй Але най Тра ян скай, бо за яе ледзь не ўспых-

ну ла вай на. Во ра гі га ні лі яе імя, ачар ня лі яе год насць, 

а па чуц цё зне ва жа ла ся злос ны мі на мо ва мі.

Дач ка ад на го з са мых ба га тых і ўплы во вых маг-

на таў у Вя лі кім Княст ве Лі тоў скім Юрыя Ра дзі ві ла 

Бар ба ра сла ві ла ся сва ёй пры га жос цю, воль ным ха-

рак та рам і ча роў най ваб нас цю. Маг чы ма, яе лёс 

склаў ся б інакш, каб яна ра на не аў да ве ла. Яе муж, 

на ва град скі ва я во да Ста ні слаў Гаш тольд, ад да ваў 

больш ува гі дзяр жаў ным спра вам і прос та сва ім муж-

чын скім ін та рэ сам, чым сва ёй юнай жон цы (Бар ба ры 

бы ло ўся го 14 га доў, ка лі яна ў 1537 го дзе па бра ла ся 

шлю бам). Так што ні мужчынскай лас кі і ўва гі, ні ра-

дас цяў ка хан ня Бар ба ра не зве да ла. Смерць му жа 

ў 1542 годзе вы зва лі ла Бар ба ру ад сум на га ся мей-

на га адзі ноц тва. Пэў на, Бар ба ры пе ра даў ся па чуц-

цё ва-чул лі вы ха рак тар яе ма ці Бар ба ры Ка лон скай, 

якую па да зра ва лі ў лю боў ных су вя зях з ка ра лём 

Жы гі мон там Ка зі мі ра ві чам. Вя сё лая і жыц ця ра дас-

ная ўда ва ня доў га тры ма ла жа ло бу. Ге ра нён скі за-

мак, дзе жы ла Бар ба ра, ах вот на на вед ва ла ма ла дая 

знаць. Ды і са ма Бар ба ра пры яз джа ла ў Віль ню на 

вя сё лыя пры двор ныя ба ля ван ні, якія ла дзіў у сва ім 

шы коў ным па ла цы ма ла ды вя лі кі князь Жы гі монт Аў-

густ. Вось там яны і па зна ё мі лі ся. Па коль кі гас па дар 

быў жа на ты, дык ад кры та пра яўляць свае па чуц ці да 

Бар ба ры ён не мог. І мы мо жам толь кі зда гад вац ца, 

што ме на ві та та ды па між імі на ра дзі ла ся ка хан не, 

мацнейшае за плёт кі і пе ра шко ды. Знай шоў шы пры-

дат ную на го ду, Жы гі монт Аў густ пры ехаў у Ге ра нё-

ны, дзе пра жыў не каль кі тыд няў. Для апраў дан ня ён 

спа сы лаў ся на эпі дэ мію, маў ляў, ха ваў ся ад яе. Але 

для лю дзей да свед ча ных бы ло зра зу ме ла, што Жы-

гі монт Аў густ, за ча ра ва ны «па ва ба мі і пя шчо та мі» 

Бар ба ры, па ка хаў яе і, як згадваў адзін са свед каў, 

«з за па лам яе па жа даў».

Смерць жон кі Эль жбе ты Габс бург у 1545 годзе 

вы зва лі ла Жы гі мон та ад ся мей ных ланцугоў. Не 

абы шло ся і без зла слі вых па га ло сак, што вя лі кую 

кня гі ню атру ці лі з на мо вы Бар ба ры. Так чор ная ня-

сла ва па ча ла ахут ваць свет лы арэ ол, за якім неў-

за ба ве бу дзе цяж ка раз гле дзець і са му по стаць 

жан чы ны.

Зда ва ла ся, ця пер ні што не маг ло пе ра шка джаць 

за ка ха ным. Бар ба ра пе ра бра ла ся з Ге ра нёнаў у Віль-

ню і жы ла ў баць коў скім до ме не па да лёк ад вя лі ка-

кня жац ка га па ла ца. Па за га дзе Жы гі мон та Аў гус та 

абод ва па ла цы злу чы лі кры тай га ле рэ яй, па якой 

ён мог на вед ваць сваю ка ха ную. Не абы шло ся без 

спры ян ня ма ці Бар ба ры. А вось яе бра ты — род ны 

Мі ка лай Ру ды і стры еч ны Мі ка лай Чор ны Ра дзі ві-

лы — не вель мі пры хіль на гля дзе лі на ка хан не гас па-

да ра да іх сяст ры. Сла ва гас па дар скай па лю боў ні цы 

га ні ла ро да вую год насць Ра дзі ві лаў. У вы ні ку бра ты 

пад ла ві лі Жы гі мон та Аў гус та пад час яго на га чар го-

ва га ві зі ту да Бар ба ры і ка тэ га рыч на запа тра ба ва лі, 

каб «не сла вы до му их не чинил». Жы гі монт Аў густ 

па абя цаў не пры хо дзіць да іх сяст ры, але не змог 

стры маць свай го сло ва. Ка хан не ака за ла ся вы шэй-

шым і за ма нар шае абя цан не, і за раз важ лі васць, 

і за пры стой насць. І ка лі ён зноў на ве даў Бар ба ру, 

дык пад ціс кам Ра дзі ві лаў зга дзіў ся ажа ніц ца з ёй. 

Ад ра зу ж у па ла ца вай кап лі цы ад бы ло ся та ем нае 

вян чан не. Для та га час на га гра мад ства ад бы ло ся 

ней ма вер нае — ма нарх ажа ніў ся са сва ёй пад да най, 

чым зня ва жыў не толь кі свой ма нар шы го нар, але і 

вы со кае зна чэн не ма нар хіі.

Ка лі на Літ ве змі ры лі ся са шлю бам іх гас па да ра, 

то ў Поль шчы яго па лі чы лі аб ра зай. Яшчэ пры жыц ці 

баць кі Жы гі монт Аў густ быў вы бра ны поль скім ка-

ра лём, а та му пы тан не яго жа ніць бы лі чы ла ся най-

важ ней шай па лі тыч най спра вай. Поль скія маг на ты 

ба я лі ся ўплы ву Ра дзі ві лаў на Жы гі мон та Аў гус та, іх 

ан ты поль скіх на стро яў і асаб лі ва не га тыў на га стаў-

лен ня да уніі Поль ска га ка ра леў ства і Вя лі ка га Княст-

ва Лі тоў ска га. Так што гэ ты шлюб на быў па лі тыч нае 

зна чэн не, Жы гі мон ту Аў гус ту да вя ло ся пе ра жыць 

шмат не пры ем нас цяў і вы пра ба ван няў, аба ра ня ю чы 

свой вы бар. Ста ры ка роль усё ж па га дзіў ся са шлю-

бам сы на, а вось ма ці ка ра ле ва Бо на пад ня ла су-

праць Бар ба ры ўсю Поль шчу. Кра і ну на вад ні лі бруд-

ныя паск ві лі, дзе Бар ба ру на зы ва лі са мы мі апош ні мі 

сло ва мі, прад стаў ля ю чы яе ва ві лон скай блуд ні цай. 

Абу ра ла ся та кім вы ба рам бу ду ча га свай го гас па да ра 

шлях та, інт ры га ва ла пан ства, жа да ю чы да маг чы ся ў 

сму це вы гад для ся бе. І пе рад баць ка мі, і пе рад сва і мі 

пад да ны мі, і пе рад па тра ба ван ня мі сой маў Жы гі монт 

Аў густ быў цвёр дым і не вы рак ся сва ёй жон кі.

З тры во гай ча ка ла Бар ба ра вы ра шэн ня свай го 

лё су. Ад пе ра жы ван няў яна час та тра ці ла пры том-

насць. У знер ва ва най жан чы ны заў час на на ра дзі-

ла ся не жы вое дзі ця. Толь кі пас ля смер ці баць кі ў 

1548 годзе Жы гі монт Аў густ змог ад кры та ўвес ці 

Бар ба ру ў вя лі ка кня жац кі па лац і пры люд на на зваць 

сва ёй жон кай.

А ў Поль шчы па-ра ней ша му не пры зна ва лі шлю бу 

свай го ка ра ля. Жы гі монт Аў густ га то вы быў ад мо віц-

ца ад поль скай ка ро ны і хай «у апош няй ка шу лі, але 

за стац ца ра зам са сва ёй жон кай». Ён за пра сіў яе ў 

Поль шчу і з вя лі кай па ша най і ўра чыс тас ця мі пры вёз 

у Кра каў, ад куль дэ ман стра тыў на з'е ха ла ка ра ле ва 

Бо на. За тое прос ты на род шчы ра ві таў вы бран ні цу 

свай го гас па да ра, які асы паў жон ку ка ра леў скі мі мі-

лас ця мі. У сва ім пры ві леі ён пі саў, што жы ве з «на-

милешою мал жон кою на шою... в почтивости и мило-

сти правдивой мал жен ской». Не дру гі ка ра леў ска га 

шлю бу зра зу ме лі 

да рэм насць сва-

ёй упарт асці. Ка-

хан не ка ра ля бы-

ло мац ней шым 

за іх ня на вісць. 

Ка хан не на да ва-

ла яму сі лы для 

пе ра адоль ван ня 

ўсіх пе ра шкод да 

шчас ця, на тхня ла яго 

да ры цар скай пач ці вас-

ці да «най яс ней шай пани» 

свай го сэр ца.

На рэш це апа зі цыя зда ла ся і пры зна ла Бар ба ру 

жон кай ка ра ля. Ця пер во ра гі зра бі лі ся сяб ра мі і кры-

ча лі: «Хай бу дзе за бі ты той, хто яе не хо ча мець за 

па ні». Бар ба ру ўра чыс та 7 снеж ня 1550 года ка ра-

на ва лі. Ад нак яна ні бы та ад чу ва ла свой хут кі дра ма-

тыч ны ка нец. «Да ін шай ка ро ны Пан ня бес ны мя не 

во ліць. Пра сі це яго за мя не, каб за мя ніў зям ны ця жар 

на ня бес ны вя нец, а мі ла га му жа май го пас ля мя не 

су це шыў у жа ло бе». Не ўза ба ве Бар ба ра, пад ко ша-

ная хва ро бай, зляг ла ў ло жак.

Ня гле дзя чы на ўсе на ма ган ні ле ка раў, зна ха роў 

і на ват ча ра дзе ек, здароўе па гар ша ла ся. Па да зра-

ва лі, што Бар ба ру атру ці лі па на мо ве ка ра ле вы Бо-

ны. Ня шчас ны Жы гі монт Аў густ, ве ра чы ў вы зда-

раў лен не ка ха най, дзень і ноч пра во дзіў ка ля яе. 

Пе рад смер цю Бар ба ра су ця ша ла му жа і пра сі ла 

яго ажа ніц ца, каб пра доў жыць род Яге ло наў. 8 мая 

1551 го да на ва чах у Жы гі мон та Аў гус та Бар ба ра 

па мер ла. Вы кон ва ю чы яе прось бу, ка роль па ха ваў 

Бар ба ру ў Віль ні. Да кан ца свай го жыц ця ён на сіў 

жа ло бу па сва ёй ка ха най. У яе го нар ён па бу да ваў 

у Віль ні кас цёл Свя той Ган ны і Бар ба ры і за вя шчаў 

па ха ваць ся бе ў ім по бач з Бар ба рай, каб смерць 

зноў злу чы ла іх у веч нас ці.

Ві таўт ЧА РОП КА.

Сва і мі сло ва міСва і мі сло ва мі  

(Ня)слё зы 
аб двух дрэ вах

БАР БА РА РА ДЗІ ВІЛ (26.11.1523 — 08.05.1551)

ВАНД РОЎ КА 
Ў ЭТ НА КАЗ КУ

Стаю ка ля му зея лі та ра ту ры і края знаў ства ў Гу-

дзе ві чах, дзе слаў нае мі ну лае су тык ну ла ся з ця-

жа рам су час на га і — трэ ба ж! — яго пе ра маг ло. 

Знай шлі ся і спон са ры, і пра гра мы раз віц ця, а з 

імі — вя лі кія гро шы. Зра бі лі ра монт, ку пі лі еў ра-

пей скае аб ста ля ван не. І сё ле та вяс ко вы му зей, які 

раз мя няў шос ты дзя ся так, пра па ноў вае нам ужо 

якас на ін шую, кам форт ную ванд роў ку ў эт на каз ку.

Ула дзі мір Ка рат ке віч, Ва сіль Бы каў, Іван Ме леж, 

Пі мен Пан чан ка ў свой час атры ма лі гу дзе віц кія 

па ясы і за клад кі ў па да ру нак. Што і ка заць! Кла-

сі кі бе ла рус кай лі та ра ту ры ве да лі да ро гу ў гэ тую 

ста ра жыт ную вёс ку ў Мас тоў скім ра ё не, што на 

Гро дзен шчы не. Час та сту па лі яны па гэ тых сцеж-

ках у бар вах бэ зу. А сён ня та кая маг чы масць 

ёсць у вас.


