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ЧЭ ШЫР СКІЯ 
КАЗ КІ

сім ва ліч ны мі азна чэн ня мі яны і да гэ туль пры цяг ва юць сва ім 
сха ва ным сэн сам да след чы каў. Фі ло ла гі вы ву ча юць най ба-
га цей шы моў ны пласт ска ры наў скіх кніг.

Не бу дзе пе ра боль шан нем, ка лі ска жу, што з імем Фран-
цыс ка Ска ры ны бе ла ру сы вый шлі з гіс та рыч на га не быц ця, 
ка лі ў XVІІІ ста год дзі яго ная по стаць пры цяг ну ла ўва гу да-
след чы каў. Яго нае імя свед чы ла аб вы со кай куль ту ры прод-
каў бе ла ру саў. Яно ста ла ў ХІХ ста год дзі свое асаб лі вым па-
ро лем бе ла ру саў у су свет най куль тур най пра сто ры, на шым 
го на рам у гіс то рыі. Яно прай шло з бе ла ру са мі дра ма тыч нае 
ХХ ста год дзе ў час змроч ных рэ прэ сій на цы я наль най куль-
ту ры і гіс то рыі. Яго вы крэс лі ва лі з гіс то рыі, але не змаг лі 
вы кі нуць з яе. Зрэш ты, да во дзі ла ся пры зна ваць яго нае 
куль тур на-гіс та рыч нае зна чэн не для ўсіх ус ход не сла вян скіх 
на ро даў. Бе ла ру сам «да зво лі лі» мець Ска ры ну! Яго нае імя 
ўклю чы лі ў пад руч нік па гіс то рыі СССР — адзі нае, апроч 
Кан стан ці на Ка лі ноў ска га, імя бе ла ру са. Але і гэ та га бы-
ло да стат ко ва для свед чан ня аб на шай гіс то рыі. З'я ві лі ся
мас тац кія тво ры, пры све ча ныя Ска ры ну, на ват фільм «Я — 
Фран цыск Ска ры на» з ма ла дым та ды Але гам Ян коў скім
у га лоў най ро лі. На рэш це ў пер шыя га ды не за леж най Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь га лоў ны ста ліч ны пра спект (бы лы Ле нін скі) 
на зы ваў ся пра спек там Фран цыс ка Ска ры ны, а ця пер яго 
імя но сіць ву лі ца ка ля бу дын ка На цы я наль най біб лі я тэ кі, 
дзе ста іць і пом нік пер ша дру ка ру. Той, хто пры свя ціў ся бе 
па шы рэн ню ся род лю дзей «мудрости, умения, ра зу му и 
науки», вар ты не толь кі па ша ны, але і на ша га го на ру. І з 
да лё кіх ча соў гу чыць яго муд ры за клік: «Да со вер шен бу дет 
че ло век Божий и на вся ко доб ро уго то ван!»

Ві таўт ЧА РОП КА.

Гра вю ра з пра жскіх вы дан няў Ска ры ны
1517 го да.

ДА ГАР ЛА ЧЫ КАЎ
га на тое, што мы ча ка лі па ба чыць, 
не знай шлі.

Ба ла зе наш анёл Сяр гей у ад ну 
са шмат лі кіх су стрэч ужо па спеў 
па кі нуць свой ну мар тэ ле фо на. Мы 
па зва ні лі яму, каб вы свет ліць, ку-
ды тра пі лі. Ад нак тое, што па чу лі ў 
ад каз, бы ло вель мі не ча ка ным:

— Што вы ро бі це там? Гэ та ж 
гіб лае мес ца! Хут чэй едзь це прэч!

— А мос цік? — ці ха па пра сі ла 
спы таць я. Хут чэй не з ці каў нас-
ці, а з жа дан ня атры маць ней кую 
яс насць.

У ад каз на гэ та пы тан не мы па-
чу лі:

— Лепш не суй це ся ні на якія 
мос ці кі. Я ка лі быў там, дык па по-
яс пра ва ліў ся, а ро вар вы но сіў на 
са бе на ру ках.

Што ж, ка лі з ці ка він ка мі не 
скла ла ся, трэ ба бы ло ру шыць да-
лей і са праў ды вы бі рац ца ад туль.

Вя чэ ра ў сон цы
Вяр нуў шы ся на рэш це на асноў-

ную да ро гу (па да ро зе пад сіл ка-
ваў шы ся чар ні ца мі), мы па вяр ну лі 
на пра ва — на ас фаль та ва ную тра-
су, па якой еха лі ад па чат ку. Да Са-
каў шчы ны, дзе зна хо дзі ла ся на ша 
мер ка ва нае мес ца нач ле гу, трэ ба 
бы ло пе ра адо лець яшчэ кі ла мет-
раў во сем. Да рэ чы, вёс ка ака за ла-
ся да во лі доў гай — да вя ло ся пра-
ехаць яе на скрозь, кі ру ю чы ся да 
Са каў шчын ска га ва да схо ві шча. Па 
яго ўзбя рэж жы мы па еха лі ўле ва, 
па куль не тра пі лі на рэш це ў до мік 
для ра ва рыс таў, які збу да ва лі гас-
па да ры ся дзі бы «За мас точ кам» 
Дзміт рый і Іры на На ка неч ныя.

На вя лі кім роў ным га зо не ка ля 
до мі ка мы лі та раль на ўпа лі без сіл. 

І хві лін двац цаць прос та ся дзе лі ці 
ля жа лі на тра ве не ру хо ма. Ад нак 
да лей па чаў ад бы вац ца чар го вы 
цуд на шай ванд роў кі. Па да моў ле-
нас ці гас па да ры пры га та ва лі для 
нас абед, ад нак ужо бы ла па ло ва 
на сё мую ве ча ра, та му ён пе ра тва-
рыў ся ў вя чэ ру...

Яр кае лет няе сон ца зра бі ла-
ся ла год ным і па ці ху хі лі ла ся да 
не ба краю, па сы ла ю чы шчод рыя 
пром ні. Мы вя чэ ра лі на ад кры тай 
тэ ра се, яна бы ла вель мі пры го жа 
асвет ле на. Ежу па да лі ў зграб ным 
пар ца ля на вым по су дзе — з зя лё-
ны мі ўзо ра мі, пад ко лер тра вы. 
Ка лі га ро ха вы суп мож на лі чыць 
фір мо вай стра вай, то гэ та быў аку-
рат той вы па дак. Слоў не хо піць, 
каб пе ра даць, на коль кі ён ака заў-

ся смач ны. Бу тэрб ро ды з ка бач-
ка мі і жоў ты мі па мі до ра мі, са ла та 
са све жай га род ні ны — не бу ду 
пе ра ліч ваць уся го — а рап там вы 
яшчэ не елі?..

Да лей бы ло ку пан не пад зо ра мі 
і ме ся цам у Са каў шчын скім ва да-
схо ві шчы. Нач ныя раз мо вы ка ля 
вог ні шча. Ра ні цай — за плыў ся род 
гар ла чы каў па Іс ла чы.

Марш рут «Ва ло жын скія гас цін-
цы» раз лі ча ны на тры дні. Мы ж 
вы ра шы лі ўклас ці ся ў два вы хад-
ныя, та му іс тот на ска ра ці лі яго і на 
дру гі дзень да мяс цо вых сла ву тас-
цяў не за яз джа лі.

Скла ла ся так, што раз мо ра ныя 
со ней кам, пры ем най ва дой, смач-
най ежай, мы вы еха лі ў зва рот-
ны шлях да элект рыч кі на га дзі ну 
паз ней, чым пла на ва лі. Та му да-
вя ло ся ім чац ца з ве лі зар най хут-
ка сцю. Быў вы бар: ас фаль та ва ная 
да ро га, але на во сем кі ла мет раў 

даў жэй шая, ці вяс ко вая, але ка-
ра цей шая. Вы бра лі дру гі ва ры янт. 
На элект рон най кар це пра ста ві лі 
пунк ты, праз якія трэ ба пра ехаць, 
і та кім чы нам ру шы лі на пе рад.

На па чат ку ў ку ку руз ным по лі 
тра пі лі ў ту пік, да вя ло ся вяр тац-
ца. У ас тат нім усё бы ло глад ка.
У пэў ны мо мант мы з дву ма 
знаёмымі пры ад ста лі. Па тэ ле фа-
на ва ла на ша сяброўка, якая бы ла 
на пе ра дзе, і ска за ла: «У ле се ка-
ля ка на пы па ва роч вай це на пра ва 
ў ку ку ру зу». Най перш па да ло ся, 
што гэ та прос та на бор слоў. Ад-
нак паз ней вы свет лі ла ся: усё так 
і ёсць. На ўскрай ку ле су ста іць 
ка на па (ары гі наль ны ары ен цір). 
А на су праць яе праз ку ку ру зу 
са праў ды ідзе да ро га. Да лей мы 
зноў еха лі ле сам, по лем, яшчэ раз 
ле сам. Пра яз джа лі доў гую ляс ную 
вё сач ку Ку ця ня ты. Ад геа стан цыі 
тра пі лі на мост, пра еха лі яго, звяр-
ну лі на ле ва і па ас фаль та ва най да-
ро зе яшчэ коль кі ча су еха лі прос-
та, ні ку ды не зва роч ва ю чы.

На рэш це даб ра лі ся ў па трэб ную 
нам вёс ку Га родзь кі. Ака за ла ся, 
што чы гу нач ная стан цыя, якая на-
зы ва ец ца Ва ло жын, зноў жа зна хо-
дзіц ца на яе су праць лег лым краі.

Уся го мы еха лі га дзі ну со рак пяць 
хві лін на вя ліз най хут ка сці, амаль не 
спы ня ю чы ся. Але. Ды зель па ма хаў 
нам хвас том і знік у кі рун ку Мін ска. 
Да вя ло ся вы свят ляць на стан цыі, 
ці мо жам мы пра вез ці ро ва ры ў па-
са жыр скім цяг ні ку? На рэш це атры-
ма лі ста ноў чы ад каз. На бы лі па два 
бі ле ты — на ся бе і на «жа лез на га 
ка ня». Да рэ чы, каб пра вес ці ро вар 
бяс плат на, трэ ба ад кру ціць ад но 
ко ла (ка лі ён га ба рыт ны), каб даў-
жы нёй быў не бо лей за 1,2 мет ра, і 
за кру ціць цэ ла фа на вай плён кай — 
мож на па прос ту на дзець ча хол для 
ро ва ра, ка лі ён ма ец ца. У нас жа не 
бы ло ні та го, ні дру го га.

Дзве га дзі ны ў Га родзь ках 
прай шлі да во лі пры ем на: мы на-
рэш це рас сла бі лі ся і ні ку ды не 
спя ша лі ся.

У па трэб ны час, ка лі прый шоў 
пра мы цяг нік да Мін ска, за гру зі-
лі ро ва ры ў ва гон і са мі зай шлі 
сле дам. А ў тым са мым ва го не 
ся дзеў... Хто б вы ду ма лі? Наш 
анёл Сяр гей. З вя ліз ным ру ло нам 
цэ ла фа на вай плён кі.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Ва ло жын скі ра ён



Як ска заў хтось-

ці са зна ка мі-

тых: «Не мес-

ца ўпры гож-

вае ча ла ве-

ка, а ча ла век 

мес ца». Ча сам 

цал кам звык лыя квар та лы, 

да мы, пад' ез ды дзі вос ным 

чы нам пе ра ўва саб ля юц ца 

пад уз дзе ян нем рук ча ла-

ве ка, яго твор ча га по гля ду і 

ідэй. І хо чац ца пры гад ваць 

та кія пры кла ды.

Пач нём з са ма га прос та — з 
пад' ез даў. Вель мі рэд ка, але ча-
сам уда ец ца тра піць у та кія, дзе 
прос та дух за хоп лі вае ад та го, 
якую пры га жосць мож на ўба чыць 
на во кал. Гэ та як не вя ліч кі хат ні 
фі лі ял му зея. Ну, хі ба што мас тац-
тва тут мо жа быць пры мі тыў ным — 
але ад та го яно не пе ра стае
быць мас тац твам. Ад мет ныя воб-
ра зы, яр кія ко ле ра выя спа лу чэн-
 ні, ча сам на ват дзіў ныя фі гу ры. 
Шэ ра ў та кім пад' ез дзе дак лад-
на не бу дзе. На гле дзеў шы ся на 
бу ян ства фар баў, на пэў на ж за-
хо чац ца і ва ўлас най ква тэ ры да-
даць яск ра вых дэ та ляў, зра біць у 
звык лым ін тэр' еры но выя сме лыя 
вы ра шэн ні. Ася род дзе ўплы вае на 
нас. Усве дам ля ем мы гэ та ці не.

Пры га жосць па ча ла з'яў ляц ца 
і звон ку на шых шмат ква тэр ных 
да моў, на фа са дах. Зрэд ку мож на 
па ба чыць пры го жыя ма за і кі, зроб-
ле ныя не каль кі дзе ся ці год дзяў та-
му. І гэ та — са мыя са праўд ныя 
тво ры мас тац тва, па куль што 
ашчад на за ха ва ныя ча сам.

У апош нія га ды на га рад скіх 
да мах па ча лі ак тыў на з'яў ляц ца 
му ра лы — вя лі кія вы явы на сце-
нах. Іх мож на па ба чыць у са мых 
роз ных га ра дах — і на ват гэ тым 
яны ад мет ныя. У кож ным на се ле-
ным пунк це пра соч ва юц ца свае 
тэ мы, агуль ныя воб ра зы. На ват не 
жы ву чы ў го ра дзе, а па бы ваў шы 
ў ім адзін раз, па ба чыў шы та кія 
ад мыс ло выя гра фі ці на сце нах, 
па чы на еш лепш ад чу ваць ат мас-
фе ру, уяў ляць, чым тут жы вуць, 
што пер ша снае і што важ нае для 
га ра джан.

Ужо коль кі га доў у бе ла рус-
кай ста лі цы на сце нах з'яў ля юц-
ца ўні каль ныя му ра лы, вя ліз ныя 
ма люн кі па ме рам на ўсю сця ну 
шмат па вяр хо ві ка. Іх ства ра юць 
пе ры я дыч на дзя ку ю чы арт-пра ек-
ту Urban Myths. Яго аў та ры за пра-
ша юць за меж ных мас та коў, якія 
ма лю юць ра бо ты ў за леж нас ці ад 
атры ма ных ура жан няў аб кра і не: 
ні я кіх эс кі заў і пад рых тоў кі. У вы-

ні ку ў іх атрым лі ва юц ца са праў ды 
ары гі наль ныя вы явы: з ад на го бо-
ку, яск ра ва пра соч ва юц ца на шы 
на цы я наль ныя ма ты вы, а з дру-
го га, яны па да дзе ны ў ці ка вай су-
час най фор ме.

Не як спра чаў ся са мной адзін 
зна ё мы і ка заў, што му рал — гэ та 
не мас тац тва. Маў ляў, ча со вая та-
кая вы ява, не веч ная, не па ста ян-
ная — ку ды ёй быць мас тац твам? 
Ад нак па мне ўсё, што ро біць жыц-
цё лю дзей леп шым, — і ёсць мас-
тац тва. І штось ці больш су час нае 
і ак ту аль нае ў мас тац кай сфе ры 
ця пер скла да на знай сці.

Ад мет на, што му ра лы за звы чай 
ства ра юць у спаль ных ра ё нах — 
мас тац кіх му зе яў і га ле рэі па блі зу 
ня ма. Та му та кія ўзо ры твор час ці, 
хай са бе і ву ліч най, знач на ўзба га-
ча юць тых, хто ба чыць яе кож ны 
дзень.

Не так даў но бы ла ў Кі е ве, на-
ве да ла трох га дзін ную эк скур сію 
па ўкра ін скай ста лі цы. І най больш 
ура зі ла мя не... дзі ця чая пля цоў ка! 
Зна хо дзіц ца яна по бач з Пей заж-
най ву лі цай. Праў да, гэ та не са-
мая звы чай ная пля цоў ка. Ма ла ды 
ўкра ін скі скульп тар Кас тусь Скры-
туц кі пе рад тым як ства рыць яе, 
доў га шу каў свой стыль. Спа чат ку 
ра біў скульп ту ры з дрэ ва. Зна хо-
дзіў і ін шыя спо са бы бюд жэт на га 
стрыт-ар ту. Але ў вы ні ку па чаў вы-
клад ваць ма за і ку — і ра біць гэ та 
не так, як ін шыя, па-свой му.

Скры туц кі зра біў на дзі ця чай 
пля цоў цы вя ліз ныя га ло вы Чэ-
шыр скіх ка тоў і са му Алі су, якая 
ні бы та ся дзіць на пля цоў цы, Ма-

лень ка га прын ца і яго Лі са. Тут 
жа мож на па ба чыць ла вач кі і гор кі 
ў фор ме роз ных звя роў. Так са ма 
сця ну ў вы гля дзе спі ны ка та. А на 
ўва хо дзе су стра ка юць усіх ма-
лень кія тру ба ду ры, якія ся дзяць 
на вя ліз ных сто сах па ду шак. І ўсё 
на во кал — гэ та фі гур кі, аб лі ца ва-
ныя ма лень кай роз на ка ля ро вай 
ма за і кай. Так, на гэ тай пля цоў цы, 
без умоў на, доб ра дзе цям. Ад нак 
да рос лыя, якія ў рэ аль нас ці за-
звы чай не су ты ка юц ца з каз ка мі... 
тут ад чу ва юць ся бе прос та вы дат-
на! Вось ён, ча ра дзей ны свет, але 
свет рэ аль ны.

Усё ге ні яль нае прос та. Мы са мі 
ства ра ем сваю рэ аль насць. Упры-
гож ва ем пад' ез ды, ро бім вя лі кія 
па но на ўсю сця ну. Ча сам уклад-
ва ем ка ва лач кі ду шы ў дзі ця чую 
пля цоў ку ці квет нік пад акном. Усё 
прос та. Усё так прос та.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ



Са каў шчын скае ва да схо ві шча.

Дзі ця чая пля цоў ка 
ка ля Пей заж най ву лі цы
ў Кі е ве.


