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Што ёсць сёння?
Ста ра жыт ны шля хец кі 

комп лекс не каль кі га доў та-

му на быў на аў кцы ё не ра сій-

скі біз нес мен з бе ла рус кі мі 

ка ра ня мі Па вел Пад ка ры-

таў. Ка жуць, што ён вель мі 

за ці ка віў ся гіс то ры яй мяс цо-

вай элі ты і на ват вы ву чыў 

бе ла рус кую мо ву. Але ўсі мі 

ра бо та мі кі руе яго да ве ра-

ная асо ба, мяс цо вы на ву-

ко вец, гіс то рык і пе да гог 

Анд рэй Ко лас. Ён рас ка заў, 

што маён так, хоць і на ліч вае 

больш за 500 га доў, не ад-

на ра зо ва раз бу раў ся і быў 

амаль поў нас цю ад бу да ва-

ны ў ХІХ ста год дзі апош нім 

ула даль ні кам Янам Ота Бох-

ві цам, лёс яко га тра гіч на за-

вяр шыў ся на пя рэ дад ні Дру-

гой су свет най вай ны. Пры ім 

з'я ві лі ся дру гі па верх і ба ка-

выя па коі. Ве ліч ны ма ён так 

атры маў наз ву «Фла ры я но-

ва» ў го нар баць кі гас па да-

ра — вя до ма га на той час 

фі ло са фа і пе да го га Фла-

ры я на Бох ві ца, які на пі саў 

не каль кі фун да мен таль ных 

фі ла соф скіх і пе да га гіч ных 

тво раў аб вы ха ван ні і па-

чуц цях.

Пад час Пер шай су свет-

най вай ны ма ён так быў 

спа ле ны і ад сюль усё па вы-

но сі лі, за ста лі ся толь кі сце-

ны. У са вец кі час тут бы ла 

шко ла, а за тым кал гас ная 

кан то ра. Флі гель ад да лі пад 

ква тэ ры, але дом пры зна лі 

ава рый ным і жы ха ры з'е ха-

лі. У та кім пры бліз на ста не 

ся дзіб ны комп лекс быў вы-

куп ле ны.

Трэ ба ска заць, што ён 

ней кім чы нам амаль поў-

нас цю за ха ваў ся. Асаб лі ва 

ўраж вае ве ліч ная бра ма, 

якая вя дзе да ра да во га гняз-

да. Праў да, ува ход ная гру па 

за раз у бу даў ні чых рыш та-

ван нях, ідзе кан сер ва цыя 

той част кі бра мы, якая кры-

ху раз бу ра на. Яе за ма цу юць 

і рас кры юць, ка жа Анд рэй 

Ко лас, бо бра ма з'яў ля ец ца 

свай го ро ду ві зі тоў кай ся-

дзі бы.

Так са ма на тэ ры то рыі 

част ко ва за ха ва ла ся ста-

рая стай ня і бу ды нак бы лой 

куз ні. Нель га не ад зна чыць 

і ўтуль ную пар ка вую зо ну 

з клё на мі і лі па мі. З больш 

рэд кіх па род — явар, чор ная 

ка рэль ская бя ро за, аме ры-

кан ская лі па. Уся го ка ля 500 

дрэў, з іх па пра ек це трэ ба 

за ха ваць 370. Дрэ вы ма юць 

па 80—100 га доў. Су раз моў-

нік за пэў ніў, што сек чы ста-

рыя дрэ вы па куль не ма юць 

на ме ру. У пар ку пра кла дуць 

сцеж кі і тро хі акуль ту раць.

Ка вяр ня 
ў бы лой стай ні

Па коль кі комп лекс лі-

чыц ца гіс то ры ка-куль тур-

най спад чы най, ра бо ты 

пра вод зяц ца па ўзгад нен ні 

з Мі ніс тэр ствам куль ту ры. 

Рэ стаў ра цыя вя дзец ца ў 

тры эта пы.

На па чат ку ад но вяць ста-

рую куз ню, дзе раз мес ціц ца 

су ве нір ная кра ма. За раз тут 

аздаб ля ец ца па мяш кан не, 

вы клад ва ец ца пліт ка. Уво-

сень за вя зуць аб ста ля ван-

не і ад кры юць кра му для 

ту рыс таў.

За вяр ша юц ца ра бо ты на 

рэ стаў ра цыі бы лой стай ні, 

дзе ў са вец кі час бы лі га ра-

жы. Ця пер улас ні кі рас пра-

ца ва лі пра ект пад ка вяр ню, 

раз лі ча ную на 24 на вед-

валь ні кі. Аб' ект да во лі ці ка-

вы — су час ны мо дуль «уціс-

ну ты» ў ста ра жыт ныя ру і ны. 

Фун да мент ума ца ва ны вя-

лі кі мі ка мя ня мі. Бу даў ні чыя 

ра бо ты тут за вер ша ны, за-

ста ло ся толь кі аздаб лен не і 

доб ра ўпа рад ка ван не.

По бач з «зі мо вай» ка-

вяр няй уз ве дзе на лет няя 

тэ ра са на 100 па са дач ных 

мес цаў. Зда лёк гэ ты аб'-

ект мож на пры няць за ста-

ра жыт ны. Ака за ла ся, што 

тры ва лы драў ля ны на вес з 

доў гі мі ста ла мі і лаў ка мі — 

на ва дзел і па бу да ва ны ле-

тась. Але са праў ды, на ўрад 

ці драў ля ная тэ ра са за ха ва-

ла ся б да гэ тай па ры.

Між ін шым, на тэ ры то рыі 

комп лек су зна хо дзіц ца да-

ва ен ная аль тан ка, так са ма 

драў ля ная. Ва кол яе бы ло 

шмат спрэ чак. І хоць яна не 

лі чыц ца гіс та рыч най каш-

тоў нас цю, гас па да рам не аб-

ход на ад ра ман та ваць яе ў 

ад па вед нас ці з мі ну лай эпо-

хай, а ра бо ты ўзгад няць з 

Мін куль там. Мяр ку ец ца, што 

да во се ні аль тан ку адра ман-

ту юць, а ўжо на ле та ўсе рэ-

сур сы пла ну ец ца кі нуць на 

гас ці ні цу.

Му зей 
і по стаць 
На по ле о на

За дзя сят кі мет раў ад 

па ла ца ста іць бы лы флі-

гель, у якім жы лі слу гі, а на 

дру гім па вер се — ака ном, 

ці, як ка жуць ця пер, — за-

гад чык гас па дар кі. Бу ды нак 

не мае ні я кіх ар хі тэк тур ных 

асаб лі вас цяў, але пас ля рэ-

кан струк цыі на бу дзе больш 

прэ зен та бель ны вы гляд. 

Тут з'я віц ца гас ці ні ца на 

28 мес цаў. За тым дой дзе 

чар га да са мо га ма ёнт ка і 

пар ка. Пры клад ная да та — 

2020 год. Тэр мі ны ад цяг ва-

юц ца з-за роз ных пра ект ных 

ака ліч нас цяў.

Анд рэй Ко лас пра во дзіць 

па бы лых па ко ях ма ёнт ка, 

якіх тут на ліч ва ец ца 27. 

У боль шас ці ме лі ся ка мі ны, 

не ка то рыя з іх бу дуць ад-

ноў ле ны. Пла ну ец ца, што 

ў ад ным кры ле раз мес ціц-

ца эліт ны га тэль кош там за 

ну мар ад 20 еў ра і вы шэй. 

На пер шым па вер се бу дуць 

біб лі я тэ ка, кан фе рэнц-за ла, 

ін шыя па мяш кан ні. У ад ным 

з іх на вя ліз ным ста ле раз-

ме шча ны ма кет ма ёнт ка ў 

маш та бе 1:250 і раз ве ша-

ны гер бы ра да ві тых ся мей-

стваў.

Асаб лі вас цю ся дзі бы 

ста не ства рэн не пер ша га 

ў кра і не му зея бе ла рус кай 

шлях ты. Гэ ту ідэю, да рэ чы, 

пра па на ваў ра сій скі біз нес-

мен, а па плеч нік Анд рэй Ко-

лас го ра ча пад тры маў яго. 

Ама тар даў ні ны пры но сіць у 

бу ду чы му зей ста ра жыт ныя 

кні гі XVІІ—XVІІІ ста год дзяў, 

за паль вае свеч кі і рас каз-

вае аб гіс то рыі шля хец ка га 

ро ду ту рыс там, якія сю ды 

за язд жа юць.

— У па ля каў та кі му зей 

ёсць, ва ўкра ін цаў — му зей 

ка за коў, у ра сі ян — ба яр, 

а мы што, гор шыя? У та кіх 

ма ёнт ках жы ла на ша бе-

ла рус кая шлях та. Да рэ чы, 

не да лё ка, у Ру жа нах, жыў 

Леў Са пе га, які на пі саў Ста-

тут ВКЛ, — ад зна чае су раз-

моў нік.

Му зей шлях ты — не адзі-

ная «фіш ка» ся дзі бы. Но выя 

гас па да ры лі чаць, што ту-

рыс таў за ці ка віць по стаць 

На па ле о на, які, ёсць та кая 

вер сія, спы няў ся ў ма ёнт ку. 

У Па да рос ку на ват вы свет-

лі лі, у якім кан крэт на па коі 

на ча ваў фран цуз скі пал-

ка во дец пад час кампаніі 

1812 го да. Тут раз-

мес ціц ца ад па вед-

ная экс па зі цыя.

— Згод на з за-

пі сам — у са мым 

даль нім ле вым па коі, вось 

мы тут і зна хо дзім ся. Я па-

гля дзеў у ін тэр нэ це, як вы-

гля даў ло жак На па ле о на. 

Гэ та па куль ча со вая пры-

ла да, каб прос та бы ло што 

па ка заць. У мя не есць люс-

тэр ка ста ра даў няе, ма не кен 

На по ле о на. Між ін шым, у 

Ваў ка выс ку ва ен ныя дзе-

ян ні вя ла дру гая ар мія Баг-

ра ці ё на, у рай цэнт ры ёсць 

ад па вед ны му зей, — за зна-

чае Анд рэй Ко лас.

Трэ ба ска заць, што пры 

свеч ках ма ён так вы гля дае 

над звы чай та ям ні чым. А яны 

не аб ход ны ў тых па ко ях, дзе 

ня ма вок наў. Гэ тым у свой 

час ска рыс та лі ся ка жа ны, 

якія раз-по раз вы ля та юць, 

каб сха вац ца ад свят ла. Іх 

тут на лі чы лі больш за два 

дзя сят кі.

Ма ён так — 
част ка клас та ра

На ся дзі бе бу дзе ство-

ра ны ту рыс тыч на-рэ крэ а-

цый ны комп лекс. Анд рэй 

Ко лас з'яў ля ец ца ды рэк та-

рам уні тар на га прад пры ем-

ства «Ма ён так «Па да роск». 

Хоць да кан ца рэ кан струк-

цыі далёка, тут раз ва жа юць 

аб тым, як раз ві вац ца ў бу-

ду чым. Раз гля да ец ца пы-

тан не аб на быц ці бу дын ка 

бы ло га па жар на га па ста, 

у якім ёсць ідэя ства рыць 

хос тэл.

Да рэ чы, ся дзіб ны комп-

лекс мо жа стаць ад ным са 

зна ка вых аб' ек таў но ва-

га клас та ра. Ту рыс тыч ны 

марш рут бу дзе да во лі ці ка-

вы, лі чыць Анд рэй Ко лас, 

бо прой дзе па тэ ры то рыі 

Бе ла веж скай пу шчы, на 

мя жы з якой зна хо дзіц ца і 

сам ма ён так. Да та го ж у су-

сед ніх з Па да рос кам вёс ках 

Іза бел ін і Ве ру сі но пры ват-

ныя гас па да ры вы куп ля юць 

ста ра жыт ную пі ва вар ню і 

сі на го гу. Ад ноў ле ныя аб' ек-

ты ста нуць част кай но ва га 

клас та ра. Бу дуць за дзей ні-

ча ны і аг ра ся дзі бы.

— Я сам гіс то рык, вы кла-

даю спе цы яль ныя ту рыс тыч-

ныя дыс цып лі ны у Ваў ка-

выс кім ка ле джы, — рас каз-

вае Анд рэй Ко лас, — у нас 

ёсць су пол кі ў са цы яль ных 

сет ках, мы ад кры тыя да гра-

мад ства і за ці каў ле ны, каб 

раз ві ваць ту рызм.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ



На шы дзя ды
май стра мі,

Пэў на, бы лі 
ад Бо га:

Ка мень 
ка ло лі ру ка мі,
Каб пры га жэ ла да ро га.

Гэ ты сак рэт да лё кі
Ве да лі ўсе па ка лен ні:
Бу дзе да ро га лёг кай —
Важ кім бру куй 

ка мен нем.

Ме лі ад ну над зею
Ты ся чы стом ле ных 

рук:
Бу дзе слу жыць 

на дзей на
По там па лі ты брук.

Мне яна — 
ні бы спад чы на,

Не пад улад на га дам,
Дзе бру ка ван ку 

ба чу я —
Дзя куй ка жу дзя дам.

Бра ма, якая вя дзе ў ту рыс тыч ны комп лекс 
«Ма ён так «Па да роск».

«МА ЛА ДОСЦЬ»: 
су стрэ ча ста год дзяў і куль тур

«Нам за ста ла ся спад чы на...»
Шыль да.

Анд рэй Анд рэй КО ЛАСКО ЛАС ка ля бу ду ча га ка фэ. ка ля бу ду ча га ка фэ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Жні вень скі ну мар лі та ра тур на-

мастац ка га ча со пі са «Ма ла досць», 

які дня мі вый дзе з дру ку, па яд наў 

на ро ды і куль ту ры. І на ват па яд наў 

роз ныя гіс та рыч ныя ад рэз кі ча су. 

На ста рон ках вы дан ня, вы пуск яко га 

пры мер ка ва ны да Дня бе ла рус ка га 

пісь мен ства, у пе ра кла дзе на 

бе ла рус кую мо ву зме шча ны тво ры 

паэ зіі і про зы з роз ных на цы я наль ных 

лі та ра тур: Ін дыі, Банг ла дэш, Кі тая, 

Кыр гыз ста на, Ра сіі, Турк ме ні ста на, 

Та джы кі ста на...

Што пры кмет на вы лу чае гэ ты «ма ла до-

сцеў скі» ну мар, дык гэ та жа дан не рэ дак цыі і 

пе ра клад чы каў па шы рыць пра сто ру ста сун-

каў бе ла рус ка га сло ва з усім све там. Ка лі Ра-

бінд ра на та Та го ра ве да юць у Бе ла ру сі яшчэ з 

ся рэ дзі ны 1920-х га доў (пер шы пе ра клад чык 

лаў рэ а та Но бе леў скай прэ міі ў га лі не лі та ра-

ту ры, ін дый ска га кла сі ка — на род ны пяс няр 

Бе ла ру сі Якуб Ко лас), то ад крыц цём з'яў ля-

ец ца пе ра клад вер ша ці на ват паэ мы «Мя-

цеж нік» Ка зі На зру ло Іс ла ма з Банг ла дэш. 

Мак сат Бя шы маў з Турк ме ні ста на з апа вя-

дан нем «Свя та» — гэ та маг чы масць «за зір-

нуць» у ма ла дую 

турк мен скую про-

зу. Ла ік Шэ ра лі ў 

пе ра кла дах На-

ву ма Галь пя ро-

ві ча прад стаў ляе 

Та  д ж ы  к і  с т а н . 

Ура жаль най пуб-

лі ка цы яй па да-

ец ца паэ ма баш кір скай пісь мен ні цы Зуль фіі 

Ха на на вай «Ачаг» (пе ра клад чы ца — Ма рыя 

Ко бец). Ан вар бек Кул та еў (яго зна ё міць з бе-

ла рус кім чы та чом Мі ко ла Мят ліц кі) рас каз вае 

ў вер шах пра лёс на гай ска га на ро да. Сам 

па эт жы ве і пра цуе ў Да ге ста не, Ма хач ка ле. 

Ра сій скую Фе дэ ра цыю прад стаў ля юць яшчэ 

і на род ны пісь мен нік Та тар ста на Ро берт Мі-

ну лін, ма ла ды рус кі пра за ік з Маск вы Але на 

Ту лу ша ва.

Вы пуск пе ра клад но га ну ма ра ча со пі-

са «Ма ла досць» бу дзе прэ зен та ва ны ў час 

пра вя дзен ня між на род на га круг ла га ста ла 

бе ла рус кіх і за меж ных пісь мен ні каў, які прой-

дзе ў Іва наў скім ра ё не Брэсц кай воб лас ці 

лі та раль на ў пя рэ да дзень Дня бе ла рус ка га 

пісь мен ства — 1 ве рас ня.

Сяр гей ШЫЧ КО.


