
Сціп лы і ці хі, на пер шы 

по гляд, ку ток на рэ чцы Цна, 

якая пра ця кае ў Лу ні нец кім 

ра ё не, — Ка жан-Га ра док, 

сё ле та ад зна чыў 525-год-

дзе. Ка лі ве рыць ар хі віс там, 

пер шая згад ка пра на се ле-

ны пункт з'я ві ла ся ў 1493 го-

дзе. Але скру пу лёз ныя ар хе-

о ла гі «ад ка па лі» ра ней шую 

гіс то рыю га рад ка і сцвяр-

джа юць, што ён іс на ваў ужо 

ў VІ—VІІ ста год дзях на шай 

эры. Свед кі гэ тай даў ні ны — 

га ра дзі шчы ран ніх пе ры я-

даў жа лез на га ве ку, на якіх 

сён ня па стаў ле ны ахоў ныя 

зна кі. А яшчэ ў ва ко лі цах Ка-

жан-Га рад ка за ха ваў ся вя-

лі кі кур ган, у якім, па вод ле 

мяс цо вай ле ген ды, па ха ва-

ны ста ра жыт на рым скі па эт 

Аві дзій На зон. Та му кур ган 

на зы ва юць Ві дзіж-га рой.

Пра ка жан-га ра доц кія 

сла ву тас ці мне рас каз ваў і 

ва дзіў па за па вед ных сця-

жын ках стар шы ня сель ска га 

Са ве та Іван Зуб ко — мяс цо-

вы жы хар, бы лы ды рэк тар 

ся рэд няй шко лы, на стаў нік 

бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту-

ры. Дзя ку ю чы не раў на душ-

на му да гіс то рыі і су час нас ці 

стар шы ні я, зда ец ца, па-но-

ва му ўба чыў тра ды цый ную 

ар хі тэк ту ру і па лес кую пры-

ро ду. Ад ны толь кі во ла ты-

ду бы ча го вар тыя! А пом нік 

драў ля на га дой лід ства — 

Мі ка ла еў ская царк ва, якую 

па бу да ва лі без адзі на га цві-

ка і якой сё ле та спаў ня ец ца 

дзвес це га доў!.. Жы ха ры 

бы ло га мяс тэч ка га на рац-

ца сва ім мі ну лым, хоць лёс 

ча сам абы хо дзіў ся з іх няй 

ма лой ра дзі май ня лі тас ці ва. 

Але з го на рам яны на зы ва-

юць ся бе ка жан-га рад чу ка-

мі. Пра іх гэ ты фо та рэ пар-

таж.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.

Больш здым каў 

гля дзі це на сай це 

www.zvіаzdа.bу».
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Скарыстайцеся 
вашым смартфонам, 
каб адсканаваць 
QR-код і ўбачыць 
больш фота.
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