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У Ста рых Вой ка ві чах, вёс цы з 

ці ка вай гіс то ры яй, за ста ло ся 

зу сім ма ла жы ха роў. За рэ гіст-

ра ва на пяць, а па ста ян на пра-

жы ва юць трое. Ле там яшчэ 

дач ні кі бы ва юць на ез да мі. Ды 

боль шасць на сель ніц тва вёс кі 

скла дае сям'я: Аль бін Ба ляс-

ла ва віч Вяр біц кі і яго дач ка 

Ро за. Ро за Аль бі наў на пас ля 

вы ха ду на пен сію пе ра еха ла ў 

вёс ку, бо баць ку, яко му за 80, 

ад на го не па кі неш, яму па тра-

бу ец ца да па мо га.

ТРА ДЫ ЦЫІ БА БУ ЛІ 
АЛЕ НЫ

Але яшчэ ледзь не да сё лет няй 

вяс ны 86-га до вы дзя ду ля Аль-

бін ез дзіў на служ бу ў ста ло віц кі 

кас цёл на ўлас ным «жы гу лён ку». 

Кал гас ны ша фёр амаль з 40-га-

до вым ста жам тэх ні ку лю біць і ў 

ма шы не па чу ва ец ца ні бы ры ба ў 

ва дзе. Толь кі вось апош нім ча сам 

зда роўе па гор шы ла ся, і дзе ці не 

да зва ля юць яму са мо му са дзіц ца 

за руль. Ця пер, ка лі вы па дае, сын 

во зіць баць ку на ня дзель нае бо-

га слу жэн не.

Ро за Аль бі наў на ўсё жыц цё ад-

пра ца ва ла ў га лі не куль ту ры Ба-

ра на віц ка га ра ё на, куль ту ры пры-

свя ціў ся бе і яе брат Ка зі мір. Гэ та 

ў іх, пэў на, ад баць коў. Яны хоць 

і пра ца ва лі ў кал га се, вя лі сваю 

вя лі кую гас па дар ку, але не пра-

пус ка лі ні вод ных вя чо рак, лю бі лі 

спя ваць, тан ца ваць, заў сё ды бы лі 

ап ты міс та мі па жыц ці, рас каз вае 

дач ка. А ў до ме ўсім кі ра ва ла ба-

бу ля Але на, баць ка ва ма ці — гэ-

та ўжо ўспа мі ны дзя цін ства Ро зы: 

«Ба бу ля ве да ла ўсе ма літ вы, рэ лі-

гій ныя аб ра ды. І кож ны ве чар у нас 

збі ра лі ся на «ма ё ву». Так на зы ва-

ла ся вя чэр няя су мес ная ма літ ва. 

Су се дзі ўпра вяць хат нія спра вы, 

да гле дзяць ска ці ну, як у нас ка-

за лі, «пад ро бяц ца», і пры хо дзяць 

да нас на чыс тую па ла ві ну до ма. 

Там ба бу ля ўзна чаль ва ла ма літ-

ву — па це ры. По тым, звы чай на, 

па ся дзяць, па га во раць. Я яшчэ 

ма лая бы ла, не вель мі маг ла аца-

ніць тыя па ся дзел кі, але ма ма паз-

ней га ва ры ла, што раз мо вы бы лі 

вель мі доб рыя, без ані я кіх плё так, 

аб мяр коў ва лі ўлас ную гас па дар ку, 

да ва лі ад но ад на му па ра ды. Ці ка-

ва, што не толь кі ка то лі кі збі ра лі-

ся на «ма ё ву», пры хо дзі лі і пра ва-

слаў ныя вяс коў цы. Друж на жы лі, 

хо ра ша».

— Ад ной чы быў ду жа смеш ны 

вы па дак, — пра цяг вае Ро за Аль бі-

наў на. — Да ма лод шай баць ка вай 

сяст ры пры хо дзіў хло пец з су сед-

няй вёс кі, пра ва слаў ны. Дык вось 

ад ной чы ён зай шоў ве ча рам, уба-

чыў, як жан чы ны мо ляц ца і ад ра зу 

за крыў дзве ры. «Вой, нех та па мёр, 

а я і не ве даў», — ска заў ён сва-

ёй ня вес це, яна ў ад каз толь кі за-

смя я ла ся. По тым яны па жа ні лі ся з 

Алі най, і ён на пра вах чле на сям'і 

ўдзель ні чаў у тым лі ку і ў вя чэр ніх 

ма літ вах.

Усе збі ра лі ся ў нас, зна чыць, 

жа но чая па ло ва сям'і ста ран на 

са чы ла за чыс ці нёй і па рад кам у 

до ме, так бы ло за ве дзе на ба бу ляй 

Але най. Ця пер усве дам ляю, што 

гэ та і бы ло част кай на ша га вы ха-

ван ня ся мей най тра ды цыі. По тым 

ма ма пад трым лі ва ла дом, а ця пер 

вось — я.

ЯК АД НА СЯМ'Я
Гас па ды ня па каз вае вы шы тыя 

аб ру сы і па кры ва лы, па душ кі — 

усё яна ста ра ец ца вы ка рыс тоў-

ваць, каб мёрт вым ця жа рам не 

ля жа ла ў ша фах. І па коі, рас кве-

ча ныя вы ра ба мі ўме лых рук бы лых 

гас па дынь, вы гля да юць кры ху свя-

точ на-ўра чыс та. Звяр таю ўва гу на 

экс клю зіў ную драў ля ную мэб лю. 

Аказ ва ец ца, усё зроб ле на яшчэ 

дзе дам Ро зы Аль бі наў ны. На пра-

па но вы прад стаў ні коў ма ла дзей-

ша га па ка лен ня сям'і змя ніць ін-

тэр' ер на су час ны га рад скі яна не 

пад да ец ца. Хай бу дзе, як ра ней. 

А ў два ры ка ля сця ны хля ва ця пе-

раш няя гас па ды ня зра бі ла неш та 

на кшталт эт на гра фіч на га му зея. 

Са бра ла ста ра даў нія пры ла ды 

пра цы, рэ чы, ін стру мен ты — хоць 

эк скур сіі сю ды ва дзі.

Двор Вяр біц кіх па та нае ў квет-

ках, Ро за Аль бі наў на са ма пры-

дум вае ма лыя ар хі тэк тур ныя фор-

мы і ўва саб ляе іх у жыц цё. Па вод-

ле слоў стар шы ні Ста ло віц ка га 

сель ска га Са ве та Мі ка лая ГРЫ-

БА ВА, ле тась на кон кур се-агля-

дзе пад вор каў Вяр біц кія атры ма лі 

дып лом пе ра мож цаў.

— Так бы ло за ве дзе на не толь кі 

ў ма іх баць коў, але і ў су се дзяў, ва 

ўсіх жы ха роў на шай вёс кі, — раз-

ва жае Ро за Вяр біц кая. — Па ра дак 

не толь кі ў до ме, але і на пад вор-

ку — гэ та нор ма для доб ра га гас-

па да ра.

Яшчэ яна рас ка за ла, што вель-

мі друж ныя ў іх лю дзі бы лі заў сё-

ды. Лю бое вя сел ле, хрэсь бі ны, 

па ха ван не ста на ві ла ся спра вай і 

кло па там усёй вёс кі. 

— Як у нас па мёр дзед, зі ма 

бы ла снеж ная, на мя ло, зда ец ца, 

па по яс, — ус па мі нае Ро за Аль-

бі наў на. — Прый шлі ледзь не ўсе 

муж чы ны з вёс кі з ла па та мі і рас-

чыс ці лі да ро гу. Пры гэ тым ні хто іх 

не пра сіў за га дзя. Гэ та бы ло са мо 

са бой зра зу ме ла. І так ва ўсім. Мо-

жа, та му на шы Ста рыя Вой ка ві чы 

ў ва ко лі цы і на зы ва лі «Вар ша вай», 

а не толь кі та му, што пе ра важ ная 

боль шасць на сель ніц тва скла да-

лі ка то лі кі. А яшчэ, ві даць, та му, 

што ў мяс цо вых лю дзей у па ша не 

бы лі пісь мен насць, аду ка цыя. Усе 

імк ну лі ся дзя цей вы ву чыць на-

ват у цяж кія пас ля ва ен ныя га ды. 

Коль кі ад мет ных лю дзей вый шла 

з на шай вёс кі! У нас са мыя рас-

паў сю джа ныя проз ві шчы Вяр біц кія 

і Ка ла соў скія. Ды ка го ні вазь мі: 

на прык лад, Ста ні слаў Ка ла соў скі 

вы га да ваў двух сы ноў. Ба гус лаў 

Ста ні сла ва віч быў доў гі час га-

лоў ным дзяр жаў ным са ні тар ным 

ура чом Мін ска, яго брат Вац лаў 

кі ра ваў ап тэ ка мі Мін ска і Мін скай 

воб лас ці, праў да, да во лі даў но. 

А сын Вярж біц ка га Эду ар да (па ло-

ву вёс кі за пі са лі як нас Вяр біц кі мі, 

дру гую па ло ву на поль скі ма нер 

Вярж біц кі мі) быў да пен сіі га лоў-

ным ура чом Бя ро заў скай ра ён най 

баль ні цы, па сут нас ці бу да ваў яе, 

ства раў. У куль ту ру пай шлі не 

толь кі мы з бра там, ёсць і ін шыя 

ка ле гі ся род ад на вяс коў цаў.

Ця пер, ка лі на ма лую ра дзі му 

за зі рае хто з на шчад каў ра ней-

шых жы ха роў, су стра ка ем ся ні бы 

з род ны мі. Ста ра юся пры ве ціць, 

стол на крыць, як не ка лі ма ма ра-

бі ла. Вось і ня даў на зай шоў адзін 

мін ча нін-зям ляк і пра сіў: «Не на-

клад вай, Ро за ў пры го жыя та лер-

кі, не за сці лай аб ру сы, да вай мы 

па-бе ла рус ку, як дзя ды ра бі лі, на 

круж ку за ку сім». Ну і на рэ за ла 

на круг лай дош цы са ла то нень ка, 

агур ка так са ма, кі лі ша чак на лі ла, і 

так хо ра ша мы па ся дзе лі, ус пом ні-

лі дзя цін ства. Баць кі не ка лі мно га 

і цяж ка пра ца ва лі, а як вы па да ла 

ней кая на го да, маг лі ху цень ка ар-

га ні за ваць вось та кі стол.

— А ця пер што, — раз га ва-

ры ла ся гас па ды ня, — за ста лі ся 

ўспа мі ны ды род ныя ма гі лы. Мы з 

бра там да гля да ем 14 ма гіл, усе ас-

тат нія сва я кі да лей жы вуць, пры яз-

джа юць раз у год на па мі наль ныя 

дні... А мы вось з баць кам тут за-

ста ём ся, бо ён і слу хаць не хо ча, 

каб ку ды са сва ёй ха ты вы ехаць. 

Да ро гу нам зі мой рас чы шча юць, 

аў та кра ма пры хо дзіць, што яшчэ 

трэ ба для нар маль на га жыц ця?

ДЛЯ ТУ РЫС ТАЎ 
І ДАЧ НІ КАЎ

— Мяс ці ны пры го жыя, як на мой 

по гляд, дык для дач ні каў, ад па чы-

валь ні каў тут рай, — пра цяг вае 

апо вед Ро за Аль бі наў на. — А гэ-

тым ле там ці ка вы ча ла век за ві таў 

на мой пад во рак. Спы ніў ся, вый-

шаў з ма шы ны, па пра сіў ва ды па-

піць з ка лон кі. З ім дзе ці бы лі, то я 

за пра сі ла ў ха ту, каб не вель мі ха-

лод ную ва ду пі лі. А ён прай шоў па 

ха це і вы клаў не зу сім звы чай ную 

прось бу: «Пе ра яз джай це, ка жа, на 

лет нія ме ся цы ў маю ква тэ ру, а мы 

з сям' ёй пры е дзем сю ды, мае дзе-

ці хоць па бе га юць». А я ска за ла, 

што ў мя не і свая ква тэ ра ў го ра-

дзе ёсць, я б яму ўсту пі ла ха ту, 

але баць ка не па го дзіц ца, бо для 

яго «на па вер се ся дзець» за ка ру 

хі ба толь кі.

Пры яз джа юць сю ды і ту рыс ты. 

Не так да лё ка — вя до мы кан цэнт-

ра цый ны ла гер ча соў вай ны — Кал-

ды чэ ва. Ро за пры гад вае рас ка зы 

ба бу лі, як ба я лі ся лю дзі ў вай ну, 

на ват ямы-зям лян кі для схо ван кі 

ка па лі, ка лі па вет ра на паў ня ла ся 

ед кім ды мам, у Кал ды чэ ве па лі лі 

лю дзей... Але пра нес ла, Ста рыя 

Вой ка ві чы аку пан ты не за ча пі лі. 

А вось у Пер шую су свет ную вай ну 

тут вя лі ся цяж кія баі. Ёсць гіс та-

рыч ныя звест кі пра Скро ба ва-Га-

ра дзі шчан скую апе ра цыю ле там 

1916 го да, у якой за гі ну ла ка ля 

7000 сал дат ра сій скай ар міі. Пры 

гэ тым бы ло за хоп ле на ўся го толь кі 

ад но ня мец кае ўма ца ван не на краі 

вёс кі Ста рыя Вой ка ві чы. У на па-

мін аб тых па дзе ях у ле се ста іць 

пом нік. А па ўсёй ва ко лі цы за ха-

ва лі ся до ты ад тых жорст кіх ба ёў. 

«Не так даў но, — рас каз вае на ша 

ге ра і ня, — на ма та цык лах пры еха-

ла вя лі кая гру па мо ла дзі. Ду маю: 

бай ке ры на ад па чы нак, на пры вал 

са бра лі ся. А яны па ста ві лі сваю 

тэх ні ку, вы стра і лі ся у рад, на вя лі 

па ра дак ва кол пом ні ка. Вось якая 

ў нас доб рая і свя до мая мо ладзь. 

Гэ та я для тых, хто лю біць ла яць 

бай ке раў, маў ляў, лё та юць без 

тар ма зоў у га ло вах, ра вуць ма то-

ра мі. Як від но, уся ля кія і ся род іх 

бы ва юць... Ле там у нас, вя до ма, 

ве ся лей. Бо на сель ніц тва па вя ліч-

ва ец ца ў ра зы».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

«У ВА КО ЛІ ЦЫ 
НАС НА ЗЫ ВА ЛІ 
ВАР ША ВАЙ»

Аль бін ВЯР БІЦ КІ з дач кой Розай.

У га рад скім па сёл ку Ко пысь Ар шан-

ска га ра ё на Міт ра па літ Мін скі і За слаў-

скі Па вел, Па тры яр шы Эк зарх усяе 

Бе ла ру сі асвя ціў храм Пра аб ра жэн ня 

Гас под ня га. Для ту тэй шых гэ та ста ла 

са праўд ным свя там. Каб пры няць уд-

зел у лі тур гіі, вер ні кі пры еха лі з су сед-

ніх вёса к, Ор шы і на ват Ві цеб ска.

Ся род афі цый ных гас цей бы лі стар шы-

ня Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

Ула дзі мір Ця рэнць еў, на мес нік стар шы ні 

Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір Пе нін, 

стар шы ня Ар шан ска га рай вы кан ка ма Ігар 

Іса чан ка і ін шыя.

Вяс коў цы з удзяч нас цю ўспа мі на лі Прэ-

зі дэн та, бо ме на ві та ка лі ён на вед ваў сваю 

ма лую ра дзі му, яны пра сі лі яго аб рэ кан-

струк цыі хра ма. І вось ця пер па сё лак упры-

гож вае но вы. На огул у Ко пы сі шмат ро біц ца 

для та го, каб умо вы для жыц ця бы лі не гор-

шыя, чым у го ра дзе.

Як па ве да міў ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 

на ста я цель хра ма, про та і е рэй Сер гій 

ВА РАБ' ЁЎ, но вую царк ву па бу да ва лі ме-

ней чым за год на мес цы, дзе быў храм у 

ава рый ным ста не. Да рэ чы, на гэ тым мес цы 

пер шы драў ля ны храм з'я віў ся яшчэ ў па чат-

ку XVІІІ ста год дзя.

Па вод ле слоў ар хі епіс ка па Ві цеб ска га 

і Ар шан ска га Дзі міт рыя, ка лісь ці ў Ко пы сі 

бы ло сем хра маў. Ця пер дзей ні ча юць два. 

Праў да, ёсць яшчэ ад на ста рая кап лі ца, 

якую ка лісь ці па бу да ва лі па прось бе ра бот-

ні каў каф ля ных за во даў.

Па тры яр шы эк зарх па дзя ка ваў усім, 

хто пры маў удзел у рэа лі за цыі пра ек та: 

пра ек ці роў шчы кам, бу даў ні кам, даб ра чын-

цам. Ся род тых, хто фі нан са ва да па мог 

у па бу до ве хра ма, — се на тар, ге не раль-

ны ды рэк тар кі ру ю чай кам па ніі хол дын га 

«Бе ла рус кая гар бар на-абут ко вая кам па нія 

«Мар ко» Мі ка лай Мар ты наў. Яго Па тры яр-

шы Эк зарх уз на га ро дзіў ор дэ нам свя той 

пра па доб най Еф ра сін ні По лац кай. Між ін-

шым, Міт ра па літ ад зна чыў уз на га ро да мі і 

ін шых ме цэ на таў.

— Но вая царк ва — яшчэ ад на кры ні ца 

свя той ва ды, лас кі Свя то га Ду ха. Храм — 

гэ та не ба на зям лі. Той, хто хо ча да кра нуц ца 

да не ба, хай пры хо дзіць сю ды на су стрэ чу 

з Бо гам...

Да рэ чы, юнае на сель ніц тва ў Ко пы сі, 

дзе жы вуць ка ля 850 ча ла век, з за да валь-

нен нем на вед вае гур ток гіс то рыі і куль ту ры 

пра ва слаўя. Тры сяст ры мі ла сэр нас ці гру пы 

мі ла сэр нас ці пры хра ме па ста ян на на вед-

ва юць па цы ен таў баль ні цы га рад ско га па-

сёл ка і тых, хто жы ве ў да мах-ін тэр на тах у 

Якаў ле ві чах і Ба бі ні чах.

Уся го ў Ві цеб скай воб лас ці на ліч ва ец ца 

265 куль та вых аб' ек таў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Ар шан скі ра ён — Ві цебск.

НО ВЫ ХРАМ У ГЛЫ БІН ЦЫ
Год ма лой ра дзі мыГод ма лой ра дзі мы

Вёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха рыВёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха ры

Ста рыя Вой ка ві чы 
Ба ра на віц ка га ра ё на


