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Мы ста ім у са мым цэнт ры 

Кар зу ноў — на мес цы, дзе 

ка лісь зна хо дзі ла ся па чат ко-

вая шко ла, у якую ха дзіў наш 

ге рой. Ця пер тут зі ха цяць 

кры жы не вя лі кай кап лі цы ў 

го нар Аў гус тоў скай іко ны Бо-

жай Ма ці. За зір нуў шы ўнутр, 

ра зу ме еш, што гэ та не зу сім 

кап ліч ка, а свое асаб лі вая 

«царк ва-пом нік»: ёсць ал тар 

з іка на ста сам, на сце нах — 

гра ніт ныя дош кі з ім ёна мі вяс-

коў цаў, за гі ну лых на фран тах 

Вя лі кай Ай чын най вай ны.

— Па ло ва з гэ тых лю-

дзей — мае сва я кі, я быў 

аба вя за ны ўве ка ве чыць іх 

па мяць. Да рэ чы, за гі ну лі на-

шыя му жы кі і хлоп цы ў ба ях 

пад поль скім го ра дам Аў гус-

та вам. Ме на ві та там, дзе ў 

Пер шую су свет ную Бо жая 

Ма ці з'я ві ла ся пе рад сал-

да та мі рус кай ар міі. Та му і 

кап лі цу ў го нар Аў гус тоў скай 

іко ны асвя ці лі.

Па куль ідзём ад цэнт ра 

да ха ты, ар хі ерэй пры гад-

вае, як ра ней тая ці ін шая 

кар зу ноў ская ву лі ца ў на ро-

дзе на зы ва ла ся, ві та ец ца з 

зем ля ка мі. Ён тут свой ча ла-

век, хоць і не жы ве ў вёс цы з 

па чат ку 70-х га доў.

Аку рат ны дом на два па коі 

су стра кае цяп лом. На пе чы — 

«хат ні му зей». Ста ра даў ні 

прас, ве ра ця но і ін шыя рэ чы, 

якіх у су час ным по бы це не су-

стрэ неш. Пад акон нік упры гож-

вае та лер ка з вы явай Яку ба 

Ко ла са, тут жа ля жаць яго кні гі. 

Чап ля ец ца по зірк за бя лют кія 

руч ні кі з чыр во най вы шыў кай 

і ка рун ка мі, да мат ка ны аб рус. 

«Ба бу лі ныя», — не без го на ру 

за ўва жае ўла ды ка. На сця не 

два чор на-бе лыя парт рэ ты: 

муж чы на ў галь шту ку і жан-

чы на ў тра ды цый ным строі. 

Баць кі?

— Дзед Ва сіль і ба ба Ага-

па. Ім гэ ты дом і на ле жаў. 

Дзя ду лю я не пом ню, ён 

за гі нуў у 44-м, але па кі нуў 

мне спа дчы ну, — ар хі ерэй 

да стае «дзе да ву бух гал тар-

скую па пку».

Ся род па пя ро ва га ба гац-

ця па свед чан ні аб за кан чэн ні 

шко лы і за клю чэн ні шлю бу, 

пра цоў ныя спра ва зда чы, пі-

са ныя на па чат ку 30-х га-

доў та раш ке ві цай, па дзя кі 

ад сту дэн таў-прак ты кан таў, 

па жоў клыя гру па выя фо та-

карт кі, га зе та з на ві ной пра 

кру шэн не суд на, на якім 

слу жыў дзе даў брат, ліс ты з 

фрон ту. Усё до ра га ўну ку.

— «Ка лі да до му не вяр ну-

ся, зра бі це ка ля ха ты клум бу 

з ма і мі лю бі мы мі квет ка мі. 

Ці не ра бі це...» — за чыт вае 

ўла ды ка рад кі ад ной з апош-

ніх вес так. — Дзед Ва сіль 

вель мі лю біў брат кі. Зір ні це 

на яго ны парт рэт: ён як раз 

упры го жа ны гэ ты мі за су ша-

ны мі квет ка мі.

ЧА ЛА ВЕК 
АД ЗЯМ ЛІ

Свец кае імя ар хі епіс ка-

па Сця фа на — Ігар Кор зун. 

Род яго ны — ся лян скі, на 

Чэр вень скай зям лі вя до мы 

з кан ца XVІІІ ста год дзя.

— Мы лю дзі прос тыя, 

вяс ко выя. Ха ця да ву чо бы 

здоль ныя. Той жа дзед бух-

гал та рам стаў. І мне ха це-

ла ся ву чыц ца. Ра ней дзе ці 

іш лі ў шко лу ў сем га доў, 

але я, узяў шы сшы так з 

алоў кам, прый шоў у пер шы 

клас на год ра ней. «Не да-

рос яшчэ», — асту дзі лі за пал 

на стаў ні кі і ад пра ві лі да моў. 

Сло ва мі не пе ра даць, як я 

та ды га ла сіў! — з усмеш кай 

пры гад вае су раз моў нік. — 

Пас ля шко лы, доў га не ду-

ма ю чы, па сту піў у сель ска-

гас па дар чы тэх ні кум. Зда ва-

ла ся, жыц цё вы шлях вы зна-

ча ны — бу ду аг ра но мам.

Ка лі ва ўла ды кі за пы тац-

ца, як ён прый шоў да ве ры, 

аба вяз ко ва па чу еш жар таў-

лі вы ад каз: «Да ма наст ва па-

чаў рых та вац ца ў ар міі. Тры 

га ды пра вёў ся род турк мен-

скіх пус тынь».

— Слу жыць бы ло ці ка ва. 

Пер шы год да вя ло ся быць 

стра я вым сал да там у вой-

сках су праць па вет ра най 

аба ро ны, а пас ля мя не пры-

зна чы лі стар шым ва жа тым 

служ бо вых са бак, вар та ваць 

па зі цыю на шай час ці. Уся го 

ба гац ця — сем ху дзень кіх 

сві нак, хоць рэ бры пе ра-

ліч вай. Ад ной чы азер бай-

джа нец, што іх да гля даў, 

за хва рэў. Су ткі вай ско вая 

ска цін ка ста я ла га лод ная. 

А ра ні цай мне, як вяс ко ва-

му хлоп цу, да лі ка ман ду — 

кар міць па рсюч коў. Па куль я 

слу жыў, ста так вы рас да ся-

мі дзя сят каў лад ных сві ней. 

Ні ко лі не за бу ду, як ге не ра-

лы, перш чым пра вя раць па-

зі цыі, за хо дзі лі па лю ба вац ца 

на сві на фер му.

Пас ля служ бы ма ла ды 

аг ра ном вяр нуў ся на ра дзі-

му. Пра ца ваў на зям лі, як і 

яго ныя прод кі, але жа дан не 

звя заць лёс са слу жэн нем 

Бо гу не па кі да ла. Упо тай кі 

ез дзіў у мін скія хра мы.

— Ка лі до ма да ве да лі ся, 

што я па даў да ку мен ты ў ду-

хоў ную се мі на рыю, увесь 

ра ён пад ня ўся: вы клі каў 

сак ра тар рай ка ма пар тыі, 

у мі лі цыю за бра лі і на ват 

ха це лі ад пра віць на вай ско-

выя збо ры. «Та кі ча ла век, 

аг ра ном доб ры, і ву чыц ца 

на па па за ду маў!» Але з Бо-

жай да па мо гай і пад трым-

кай сям'і абы шоў усе пе ра-

шко ды. Праў да, у да ро зе да 

Маск вы ба яў ся пры пын каў: 

ду маў, вось-вось нех та зой-

дзе ў ва гон, возь муць мя не 

пад ру кі і зды муць з цяг ні ка. 

Ка лі ад ву чыў ся і пры ехаў у 

Мінск, у мя не за пыт ва лі ся, 

хто рых та ваў да па ступ лен-

ня ў се мі на рыю. Я, ка неш-

не, ім ёны свя та роў, з які мі 

быў зна ё мы, не на зваў. Вы-

кру ціў ся так: «У кні гар ні на 

пра спек це вя ліз ны ад дзел 

атэ іс тыч най лі та ра ту ры, кніг 

там ад пад ло гі да са мае сто-

лі. Уваж лі ва чы таў іх і ўся му 

не аб ход на му на ву чыў ся».

МО ВА. КО ЛАС. 
ПА ЛЕС СЕ

У до ме ну мар 5 па ву лі-

цы Ака дэ міч най у Мін ску 

ар хі ерэя Сця фа на ве да юць 

доб ра. Лі та ра тур на-ме ма-

ры яль ны му зей Яку ба Ко ла-

са ён час та на вед вае, там 

на ват на род збі ра ец ца, каб 

яго па слу хаць. У 2016 го дзе 

на Ка ля ды ўла ды ка пры вёз 

у му зей не звы чай ны па да-

ру нак — «Но вую зям лю», 

«вы да дзе ную» ў адзі ным эк-

зэмп ля ры. Су пра цоў ні кі ха-

це лі па гар таць ста рон кі кні гі, 

ды дзе там — яна ака за ла ся 

тор там! Вы свет лі ла ся, што ў 

1938-м, ка лі Якуб Ко лас і яго 

жон ка ад зна ча лі 25-год дзе 

шлю бу, дзе ці так са ма па да-

ры лі ім торт у фор ме кніж кі. 

Су па дзен не здзі ві ла і ар хі-

ерэя, і ўсіх пры сут ных.

«Мі сі я не рам род най мо-

вы» ўла ды ку Сця фа на ўпер-

шы ню на зва лі на ад ной з му-

зей ных су стрэч і, што на зы-

ва ец ца, пры ля пі ла ся.

— Гэ та ўсё жар ты, ка-

неш не. Ні чо га вы ключ на га 

я ў гэ тым не ба чу. Як баць кі 

мя не на ву чы лі, так і га ва ру. 

А ча го са ро мец ца? Па спры я-

ла і бе ла рус ка моў ная шко ла. 

Да гэ туль па мя таю на пеў нае 

маў лен не сва іх на стаў ніц 

Тац ця ны Ва сі леў ны Са ка-

ло вай і Ма рыі Ар цё маў ны 

Бу рак. Ся дзеў на за ня тках 

і за слух ваў ся.

— А ў се мі на рыі Вам бе-

ла рус кае маў лен не не пе-

ра шка джа ла?

— Там ву чы ла ся шмат на-

шых хлоп цаў, з імі раз маў ляў 

па-бе ла рус ку. А вось на за-

ня тках па цар коў на сла вян-

скай мо ве, вя до ма, пры хо-

дзі ла ся ўвесь час за сва ім 

язы ком са чыць. Па спра буй 

«акні» — эк за мен не зда сі!

— Ад куль узя ла ся лю-

боў да твор час ці на род на-

га пес ня ра?

— А як яго мож на не лю-

біць? Вер шы, паэ мы лёг кай 

мо вай на пі са ныя, доб ра за-

па мі на юц ца. «Не ся дзіц ца ў 

ха це хлоп чы ку ма ло му: клі ча 

яго рэч ка, цяг нуць сан кі з до-

му...» — кож на му са шко лы вя-

до мыя. Ён пі саў пра тое, што 

бліз ка кож на му бе ла ру су. Да 

та го ж быў з на шых, вяс ко вых. 

Пра ва слаў ны. За ўсё гэ та Ко-

лас мне і спа да баў ся.

— Ка лі б з'я ві ла ся маг-

чы масць за даць пы тан не 

паэ ту...

— Мя не ці ка віць ду хоў ны 

бок яго жыц ця. Се ля ні на без 

ве ры ўя віць не маг чы ма, а ён 

быў з ся лян. «Без Бо га — не 

да па ро га» — ка жуць у на ро-

дзе. І ка лі ў пер шых тво рах 

мы гэ та доб ра ад чу ва ем, то 

паз ней пад ціс кам са вец кай 

атэ іс тыч най рэ ча іс нас ці, 

Яку бу Ко ла су прый шло ся гэ-

та ха ваць. Ці ка ва мне, якой 

бы ла ву чо ба ў Ня свіж скай 

на стаў ніц кай се мі на рыі. Да 

та го ж у жон кі ён узяў дач ку 

пса лом шчы ка.

— Пэў на, вы ўсе ко ла саў-

скія мяс ці ны аб' ез дзі лі?

— А як жа! Да рэ чы, знач-

ная іх част ка да Пін ска-Лу-

ні нец кай епар хіі ад но сіц ца. 

Лю сі на, Лу ні нец і Пін ка ві-

чы — ма ла ды Якуб Ко лас 

пра ца ваў на стаў ні кам на Па-

лес сі і па кі нуў свой след.

— Ён сваё ба чан не па ле-

шу коў па ка заў у тры ло гіі 

«На ро ста нях». А да якіх 

вы сноў за 28 га доў служ бы 

на Па лес сі прый шлі вы?

— Ці ка вы на род па ле шу кі. 

Як па лю бяць, дык на заў сё-

ды. Але ка лі не спа да ба еш ся 

ім, то ўця кай на ўсе ча ты ры 

ба кі! Яшчэ ад на важ ная ры-

са мяс цо ва га лю ду — ма ла 

ядуць, але та кія пра ца ві тыя. 

Бы ла ў ма ім жыц ці ад на гіс-

то рыя, звя за ная з іх ця гай 

да зям лі. За пра сі лі мя не 

не як на пра столь нае свя та 

ў Свя та-Мі ка ла еў скую царк-

ву ў Ка жан-Га ра док. Ка нец 

мая, го ра ча на два рэ, пчол кі 

ў са дах гу дуць. Пе рад служ-

бай за ста ва ла ся кры ху ча су. 

Ду маю, перш чым зай сці ў 

храм, дай прай ду ся па ва-

ко лі цах. Сцеж ка пры вя ла 

мя не да по ля. На ім жан чы-

ны бу ра кі па ло лі. «Доб ры 

дзень! — ка жу. — Бог вам 

у по мач! Але ж сён ня свя та, 

Мі ко ла. Вы сваю спра ву па-

кінь це, ідзі це ў царк ву па ма-

лі це ся». І пай шоў да лей. На-

зад з пра гул кі вяр таў ся праз 

гэ тае ж по ле, ад нак жан чын 

там не ўба чыў, іх быц цам 

ка ро ва зліз ну ла. Доб ра, 

ду маю, па слу ха лі ся. Стаў 

пра віць служ бу і чую шэпт 

за спі наю. Пры слу хаў ся, а 

ў на ро дзе чут кі ідуць, што 

сам свя ты Мі ко ла з'я віў ся і 

жан чын з по ля пра гнаў. Ох, і 

смя яў ся я та ды! Пе ра ка наць 

жан чын у тым, што гэ та я па 

по лі ха дзіў, не атры ма ла ся. 

Там і ця пер мно гія ду ма юць, 

што да іх свя ты пры хо дзіў.

ДЛЯ ПАЭ ТА 
І ЯГО «ЗО РАЧ КІ»

Сён ня на зва ні цы Свя та-

Вар ва рын ска га са бо ра ў Пін-

ску мож на ўба чыць шыль ду, 

якая на гад вае аб вян чан ні 

Яку ба Ко ла са з Ма ры яй Ка-

мен скай. З'я ві ла ся яна не 

так даў но — у 2015 го дзе.

— Кож ная на цыя мае ге-

ро яў, якія ра бі лі ўсё маг чы-

мае для ста наў лен ня свай го 

на ро да. У рус кіх — Аляк-

сандр Пуш кін, ва ўкра ін-

цаў — Та рас Шаў чэн ка, а ў 

нас — Якуб Ко лас. Па ле шу кі 

мо гуць га на рыц ца тым, што 

на род ны пяс няр пэў ны час 

жыў на іх зям лі, — лі чыць 

ула ды ка Сця фан. — На мас-

коў скім хра ме Ушэс ця Гас-

под ня даў но ві сіць шыль да 

ў па мяць аб вян чан ні Пуш кі-

на з На тал ляй Ган ча ро вай. 

Вось я і па ду маў: а чым Пінск 

гор шы за Маск ву? Так са ма 

ста лі ца, толь кі па лес кая. За-

ха це ла ся, каб і пра вян чан не 

на ша га кла сі ка ве да лі. Так у 

нас шыль да і з'я ві ла ся.

Ці ка ва, што ў Пін ску Ко-

лас не прос та па вян чаў ся з 

Ма ры яй Дзміт ры еў най. Ме-

на ві та тут яны па зна ё мі лі ся, 

раз горт ва ла ся гіс то рыя іх ка-

хан ня. Ма рыя бы ла пер шай 

пры га жу няй на на стаў ніц кіх 

кур сах, якія вёў Кан стан цін 

Мі хай ла віч. Не за ўва жыць 

яе бы ло не маг чы ма. Ма ла ды 

пісь мен нік пра во дзіў дзяў чы-

ну да до му, пры свя чаў вер шы, 

але пра па но ву ажа ніц ца... 

зра бі ла са ма Ка мен ская!

У дзён ні ках і ліс тах Якуб 

Ко лас на зы ваў сваю жон ку 

не толь кі ка ха най, але і «доб-

рай дру жач кай», «зор кай», 

«свя ты няй». На схі ле дзён ён 

на пі ша: «Та кія жан чы ны, як 

яна, па па да юц ца не час цей, 

як ад на на 10 000 жан чын. 

На ма ёй да ро зе трап ля ла-

ся мно га пры го жых дзяў чат 

і ма ла дзіц. Шмат кім з іх я 

глы бо ка за хап ляў ся, але пе-

рад Ма ры яй Дзміт ры еў най я 

быў чыс ты. Ска жу бо лей (а 

Ва ша спра ва — па ве рыць ці 

не па ве рыць): і да жа ніць бы, 

і пас ля жа ніць бы я ні ко лі не 

здра дзіў сва ёй жон цы...»

Ган на КУ РАК.

УЛА ДЫ КА І ПЯС НЯР

Споў ні ла ся 70 га доў турк мен ска-

му пра за іку, паэ ту, пе ра клад чы ку 

Ага гель ды АЛА НА ЗА РА ВУ.

Ка ле гу па твор чым цэ ху па він ша ва лі і 

пісь мен ні кі Бе ла ру сі — у ад рас ша ноў на га 

юбі ля ра па ля це лі пры ві тан ні з вы да вец тва 

«Мас тац кая лі та ра ту ра», ад рэ дак цый лі та-

ра тур на-мас тац кіх вы дан няў на шай кра і ны, 

ад Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі. Па він ша-

ва ла з юбі ле ем турк мен ска га лі та ра та ра і 

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь. Аў тар дзя сят каў кніг, вы да дзе ных у 

Ашха ба дзе і ін шых га ра дах све ту, аў тар 

пуб лі ка цый у пе ры я дыч ным дру ку на турк-

мен скай і яшчэ мно гіх мо вах на ро даў све-

ту, Ага гель ды Ала на за раў ства рыў мас тац кі 

парт рэт Турк ме ні ста на. І ру піў ся, і пра цяг вае 

ру піц ца аб гэ тым доб рых паў ве ка. Толь кі 

ў Мін ску вы да дзе ны па-бе ла рус ку тры кні гі 

вер шаў турк мен ска га паэ та. Пе ра клад чы-

кі яго тво раў — Ра і са Ба ра ві ко ва, Вік тар 

Гар дзей. Ад на з апош ніх кніг — «Вя сё лая 

аз бу ка» — па ба чы ла свет у Вы да вец кім до-

ме «Звяз да». У ча со пі сах, га зе це «Лі та ра ту-

ра і мас тац тва» на дру ка ва ны паэ зія і про за 

А. Ала на за ра ва ў пе ра кла дах Мі ко лы Мят ліц-

ка га, Юліі Алей чан кі, Іры ны Ка чат ко вай.

І сам турк мен скі лі та ра тар у роз ныя га ды 

пра яў ляў ува гу да бе ла рус ка га мас тац ка га 

све ту: пе ра клаў на сваю род ную мо ву вер-

шы Паў ла Мар ці но ві ча, Ва лян ці на Лук шы, 

Ле а ні да Шы ры на. Не ад ной чы вы сту паў у 

бе ла рус кім дру ку з ін тэр в'ю, гу тар ка мі па 

гіс то рыі бе ла рус ка-турк мен скіх су вя зяў, па 

ад но сі нах на шых лі та ра тур і куль тур, на шых 

на ро даў. У 2017 го дзе Ага гель ды Ала на за-

раў удзель ні чаў у Між на род ным сім по зі у ме 

лі та ра та раў «Пісь мен нік і час», які па тра-

ды цыі пра хо дзіць у Мін ску ў лю тым.

Да зва ніў шы ся да юбі ля ра ў Ашха бад, 

вось што ўда ло ся ад яго па чуць:

«Вель мі люб лю Бе ла русь і бе ла ру саў. 

Шмат з кім з іх сяб ра ваў і сяб рую. У свой 

час, яшчэ ў 1980-я, па зна ё міў ся з бе ла рус-

кім пуб лі цыс там Мі ко лам Ка лін ко ві чам, які 

жыў і пра ца ваў у Турк ме ні ста не, вы даў у 

Ашха ба дзе не каль кі сва іх кніг. Сяб ра ваў я і 

з ура джэн цам Ма гі лёў шчы ны — паэ там Мі-

ха сём Кар пен кам, які быў га лоў ным рэ дак-

та рам ад ной з аб лас ных га зет на шай рэс-

пуб лі кі — «Та ша уз ской пра вды». Па ме ры 

сва іх сціп лых сіл і на да лей бу ду раз ві ваць 

бе ла рус ка-турк мен скія лі та ра тур ныя ад но сі-

ны. І заў сё ды ра ды ў Ашха ба дзе бе ла рус кім 

гас цям. Ка лі бе ла ру сы пры яз джа юць на тра-

ды цый ную кніж ную вы стаў ку ў на шу кра і ну, 

гэ тыя дні для мя не з'яў ля юц ца са праўд ным 

свя там!»

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Пры ві тан не ў Туркменістан
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