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Вёс ка За азер'е, пра якую я ха чу рас ка заць у гэ тых 

фо та здым ках, зна хо дзіц ца по бач з да ро гай Сян но — Чаш ні кі. Тут 

жы вуць толь кі пяць ча ла век, тым не менш яна жы вая і па-свой му 

ці ка вая, най больш вя до мая з усіх ча ты рох сен нен скіх За азер' яў. 

Спра ва ў тым, што тут уз нік ла ад на з пер шых у ра ё не аг ра ся дзіб. 

«Спад чы най» за праў ляе ча ла век з за ла ты мі ру ка мі — май стар 

разь бы па дрэ ве Ула дзі мір Віль чын скі. Фі гу ры жы вёл, пту шак, 

а най больш ты па жы ся лян, зроб ле ныя разь бя ром, гус тоў на 

аздаб ля юць пад во рак аг ра ся дзі бы, на да юць гас ця вой ат мас фе ры 

ўтуль насць і вя сё лы на строй.

— Ча му та кая наз ва ў аг ра ся дзі бы — «Спад чы на»? — 

пы та ец ца Віль чын скі пры су стрэ чы і тут жа ад каз вае. — Гэ та 

не толь кі по бы та выя рэ чы вяс коў цаў, якія я са браў, як му зей ныя 

экс па на ты, але і са ма вёс ка — яе не муд ра ге ліс тая ар хі тэк ту ра, 

ланд шафт ны ася ро дак, пры ро да — гэ та так са ма спад чы на для 

нас, хто ад сюль ро дам. Лепш за ўсіх ска заў наш пяс няр Ян ка 

Ку па ла ў сва ім вер шы «Спад чы на» — быц цам пра на шу вёс ку.

Ула дзі мір Віль чын скі як са праўд ны края зна вец ашчад на 

за хоў вае кож ную звест ку пра вёс ку як важ ную і каш тоў ную рэч. 

Яго ра зу ме юць ін шыя жы ха ры, якія і вы бра лі яго ста рас там вёс кі. 

За азер'е мае толь кі ад ну ву лі цу — пас ля ва ен ная пла ні роў ка 

(у вай ну вёс ка бы ла спа ле на нем ца мі). На ад ным кан цы жы вуць 

два пча ля ры — Ула дзі мір Гу шча і Аляк сандр Хры та но віч. 

На дру гім — Га лі на Арол. У цэнт ры па се лі шча ў ма ту лі най ха це 

ха лас ця куе Аляк сандр Ка жар скі. Але ў са да ві на-га род нін ны 

се зон у За азер'е ў баць коў скія ха ты вяр та юц ца, ні бы та птуш кі 

з да лё ка га вы раю, бы лыя жы ха ры, каб уво лю ад па чыць і на брац ца 

сіл, на ды хац ца род ным па вет рам. Пры гэ тым на пра ца вац ца і 

вы рас ціць ура джай. І — чар го вы раз па кі нуць род нае гняз до. 

Га лі на Па лі ты ка і яе сын Ры гор з ня вест кай Ка ця ры най кож нае 

ле та «пра піс ва юц ца» пад да хам дзе да вай ха ты.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Больш здым каў гля дзі це на сай це «Звяз ды».

ПАРТ РЭ ТЫ ПАРТ РЭ ТЫ 
Ў ІН ТЭР' ЕРЫ Ў ІН ТЭР' ЕРЫ 
СПАД ЧЫ НЫСПАД ЧЫ НЫ

Знеш ні вы гляд Ула дзі мі ра ВІЛЬ ЧЫН СКА ГА заў сё ды ад па вя дае змес ту ка лек цыі 
бе ла рус кай эт на гра фіі.

Бы лы трак та рыст і ляс нік, а ця пер — воль ны пча ла вод Аляк сандр ХРЫ ТА НО ВІЧ.

Га лі на ПА ЛІ ТЫ КА ў ін тэр' еры ха ты свай го дзя цін ства.

Ула дзі мір ГУ ШЧА пе ра ехаў у За азер'е, каб ад во дзіць ду шу на мя до вай па се цы. Аляк сандр КА ЖАР СКІ і яго ся бар — лай ка Цюк.


