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У 2000 годзе гэты чалавек перанёс 
складаную аперацыю. Урачы не маглi 
паставiць дыягназ, а ў яго адымалiся 
ногi, былi моцныя начныя болi. З'явiлiся 
думкi, што надышоў час памiраць (i 
гэта ў 44 гады), а нiчога яшчэ быц-
цам не зрабiў… Урэшце праблему 
выявiлi, яго прааперыравалi. У гэты ж 
час памёр бацька, што таксама стала 
моцным ударам для Васiля Юршы. Ён 
узгадвае:

— Мой тата вельмi iмкнуўся 
падтрымлiваць роднасныя сувязi. 
Калi я яшчэ быў малым, ён мяне 
заўсёды браў з сабой i мы ездзiлi да 
сваякоў у вёскi. Але калi я пытаўся, 
што гэта за родныя, ён не мог патлу-
мачыць — радня i радня, а якая, па 
кiм — не ведаў.

Калi стаў папраўляцца, зразумеў, 
што мае патрэбу штосьцi зрабiць, каб 
сабраць разам, сiстэматызаваць усе 
звесткi пра сваю радню. Пачаў дасы-
лаць лiсты i працаваць у архiвах:

— Спачатку даследаваў радаво-
ды ўласнай сям'i, знайшоў вывад-
ную справу сваiх родных у лiтоўскiм 
архiве. Аказалася, яны падавалi 
на дваранства ў 1819 годзе. Вiленскi 
дваранскi дэпутацкi сход прызнаў 
старажытнасць нашага шляхецка-
га роду. Аднак усе дакументы пас-
ля гэтага iшлi ў Пецярбург на раз-
гляд сената па герольдыi. А там 
у тыя часы праводзiлася палiтыка, 

накiраваная на абмежаванне 
колькасцi шляхты. Бо ў Вялiкiм 
Княстве Лiтоўскiм было каля 10% 
шляхты, а ў Расiйскай Iмперыi два-
ранства — толькi каля 2%. Матывую-
чы адсутнасцю на той момант улас-
нага фальварка, прыгонных сялян, 
нашай сям'i адмовiлi, як i дзясяткам 
тысяч iншых шляхцiцаў. Яны былi 
пераведзены спачатку ў разрад 
аднадворцаў, а пасля паўстання 
1863 года — у разрад сялян. Па-
мяць паступова сцiралася. Пасля 
Кастрычнiцкай рэвалюцыi ўзгадваць 
пра сваё паходжанне было страшна i 
небяспечна. Людзi забылiся. Зараз, 
калi падысцi на вулiцы да чалавека, 
вам яшчэ могуць назваць бабулю, 
дзядулю, а вось прадзядулю i праба-
булю, кiм яны былi, — наўрад цi.

Тады ж Юрша пачаў пiсаць вер-
шы. Ён расказвае, што мае вялiзную 
колькасць праглядаў у iнтэрнэце, пiша 
кароткiя фiласофска-гумарыстычныя 
творы, аднак сам сябе называе «сум-
ным клоўнам». Юрша кажа, што ця-
пер жыве на гэтых двух палюсах: калi 
стамляецца ад гiсторыi, пераходзiць 
на паэзiю, калi стамляецца ад паэзii, 
пераходзiць да гiсторыi (хаця мае ён i 
ўласны бiзнес). «Гэтыя дзве батарэйкi 
мяне i сiлкуюць», — кажа ён i вяртаец-
ца да аповеду пра свой радавод:

— Па дакументах я высветлiў, 
што ў 1650-х гадах мой прапрапра… 

дзед Ян Сымон Скiрмант-Юрша 
за слаўныя дзеяннi атрымаў зямлю 
ў Ашмянскiм павеце i «пабудаваў 
фартэцыю (крэпасць), Юршаны зва-
ную». Вiдавочна, што назва Юршаны 
ўтворана ад прозвiшча Юрша. Гэта 
як Гольша — Гальшаны, Лукша — 
Лукшаны, Рукша — Рукшаны — 
iснавала такая традыцыя, калi боль-
шасць вёсак называлi па прозвiшчы 
ўладальнiкаў цi заснавальнiкаў. 
У 1800-х гадах мае продкi пераехалi 
пад Салечнiкi Вiленскага павета. 
Праз 30 год яны вярнулiся, аднак 
Юршаны засталiся па лiнii iншага 
родзiча, у якога былi толькi дочкi, — 
прозвiшча змянiлася. А мае продкi, 

вярнуўшыся, сталi жыць у суседняй 
вёсцы. З памяцi сцёрлася, чаму Юр-
шаны маюць такую назву. Сёння ў 
гэтай вёсцы толькi два дамы. Калi 
прыязджаеш туды, пытаешся, чаму 
Юршаны, — нiхто не ведае. I толькi з 
дакументаў вынiкае, калi i чаму ўсё 
пачалося.

Займацца гэтымi даследаваннямi 
Васiлю Юршу было надзвычай цiкава, 
бо ён адшукаў некаторыя судовыя ма-
тэрыялы. У мiнскiм архiве на вулiцы 
Крапоткiна захавалiся дакументы 
ашмянскiх судоў — гарадскога i зем-
скага. Дзякуючы iм удалося развеяць 
некаторыя гiстарычныя мiфы, зра-
зумець, чым сапраўды жылi людзi ў 

тыя або iншыя часы. У архiвах вельмi 
шмат iнфармацыi, бо шляхта варага-
вала, сварылася, часта мела зямель-
ныя спрэчкi. I ўсе гэтыя сведчаннi 
даволi добра захавалiся, нягледзячы 
на тое, што ў 1830-я гады ў Ашмянах 
быў пажар i частка архiва загiнула. Ад-
нак iснуюць ускосныя рэестры, у якiх  
змяшчаюцца згадкi пра пэўныя спра-
вы, што маглi знiкнуць.

Ёсць чалавек, якi з'яўляецца для 
Юршы вялiкiм аўтарытэтам, — гэта 
Чэслаў Янкоўскi. Ён нарадзiўся 
на 100 гадоў раней за яго, у 1856 годзе, i 
жыў у Палянах пад Ашмянамi. Янкоўскi 
стварыў 4-томную кнiгу «Ашмянскi па-
вет». Падчас працы над ёй аўтар ездзiў 
па вёсках, сустракаўся з уладальнiкамi 
маёнткаў, даследаваў iх асабiстыя 
архiвы, выпiсваў гiсторыю роду. Пасля 
шматлiкiх войнаў — Першай сусветнай, 
Грамадзянскай, Другой сусветнай — 
многiя архiвы загiнулi, а ўсё, што было 
сабрана i выдадзена ў кнiзе, застало-
ся. Таму праца Янкоўскага з'яўляецца 
прызнанай гiстарычнай крынiцай. Гэта 
кнiга натхнiла Юршу на асабiстыя 
пошукi. Ён тлумачыць, чаму выбар, 
куды прыкласцi свае намаганнi, паў 
менавiта на генеалогiю:

— Мяне хваляваў сэнс жыцця. 
Мне было незразумела, напрыклад, 
чаму памiраюць малыя або нена-
роджаныя дзецi, чаму сыходзяць 
добрыя людзi. Бо, калi ў iншы свет 
заўчасна адпраўляецца пэўны зло-
дзей, можна думаць, што хтосьцi яго 
пакараў. I каб зразумець сэнс жыц-
ця, я паспрабаваў знайсцi адказ, зай-
маючыся гiсторыяй родаў. Часта па-
давалася, што наблiжаешся да яе — 
вось-вось — адгадка блiзка. Аднак 

яна ўвесь час некуды сплывала… Як 
матэматык, я паспрабаваў падысцi 
да вялiкiх лiчбаў — не на прыкла-
дзе аднаго жыцця спрабаваць зра-
зумець «Для чаго ён?» (гэта вельмi 
складана), — а прааналiзаваць сотнi i 
тысячы бiяграфiй. Я размаўляў са 
знакамiтымi, старымi людзьмi, каб 
даведацца, што яны пра гэта ду-
маюць. Аказалася, многiя нiчога 
не думаюць, проста жывуць, не ста-
вячы перад сабой задачы адказаць 
на такое пытанне. Многiя кажуць, 
што жывуць дзеля дзяцей. Калi пы-
таешся: «А дзецi навошта?» — ад-
казваюць, што дзецi — дзеля сваiх 
дзяцей. Атрымлiваецца, пытанне 
проста адкладваецца на пасля… 
Узнiкала такое рашэнне: хтосьцi з 
гэтага ланцужка «выстралiць». Як 
Аляксандр Македонскi, як Чэслаў 
Янкоўскi, — да iх i пасля iх усе былi 
звычайнымi, а яны здолелi зрабiць 
моцны прарыў…

Другое, што мяне хвалявала: 
усе надзвычай шмат ведаюць пра 
знакамiтых людзей i нiчога не ве-
даюць пра простых. Праходзiць 
час, i людзi абсалютна сцiраюцца з 
памяцi i гiсторыi, нават на могiлках 
слядоў не застаецца. Дык няўжо 
яны былi не патрэбны?! Я ўнутрана 
пратэставаў супраць гэтага. Працую-
чы i збiраючы iнфармацыю ў архiвах, 
я спрабаваў вярнуць памяць пра 
кожнага. Калi я пра iх штосьцi ведаю, 
значыць, ужо аднаму чалавеку яны 
патрэбныя. Калi яшчэ хтосьцi прачы-
тае — некалькi будзе iх ведаць i яны 
не знiкнуць бясследна.

Працуючы з архiвамi, Юрша 
ўбачыў, што сямейныя спрэчкi былi 

заўсёды. Нават родныя браты i сёстры 
часта судзiлiся памiж сабой. Напры-
клад, бацька адпiсаў дочкам пасаг, 
а сыну фальварак, якi i павiнен быў 
выплацiць усё пасля яго смерцi. Ад-
нак маглi здарыцца пэўныя цяжкасцi 
(напрыклад, неўраджай) i брат не мог 
аддаць усяго ў тыя тэрмiны, якiя хаце-
лася сёстрам. Узнiкала такая спрэч-
ка, яны выклiкалi роднага чалавека 
ў суд пазывам. Дарэчы, пазывы ра-
ней былi вельмi распаўсюджанымi — 
гэта абазначае, што на чалавека 
падавалi скаргу, пасля якой ён рабiў 
усё магчымае, каб неяк улагодзiць 
сварку i не давесцi справу да суда. I 
сапраўды, спрэчкi пасля пазыву часта 
вырашалiся мiрам.

Васiль Юрша адзначыў, што, займа-
ючыся генеалогiяй, немагчыма не вы-
вучаць гербы. Ён нават пачаў ствараць 
уласную калекцыю. Спачатку сваiмi 
рукамi, пасля з дапамогай тэрмадру-
ку ён вырабiў каля 50 гербоў. Цяпер 
атрымлiвае асалоду ад iх выяў у сваёй 
кватэры. Але iмкнецца знаёмiць з iмi i 
грамадскасць. Часам выстаўляе калек-
цыю ў Ашмянскiм музеi, у мясцовых 
школах, ездзiць на фестывалi сярэдня-
вечнай культуры, але, заўважае Васiль 
Юрша, хоць публiка на такiх сустрэчах 
падрыхтаваная, не вельмi шмат лю-
дзей разумее, што гэта i для чаго, — i 
яшчэ менш ведае свой герб.

Нiна ШЧАРБАЧЭВIЧ, фота аўтара.
Ашмянскi раён
P. S. У наступным выпуску 

«Iгуменскага тракта» чытайце пра 
тое, як Васiлю Юршу ўдалося адшу-
каць 7 невядомых раней кален роду 
Ф. Багушэвiча

� 

Тра ды цыiТра ды цыi  ��

Дзень свя та бе ла рус ка га i ўсход-
не сла вян ска га кнi га дру ка ван ня, па-
ча та га Ге ор гi ем Ска ры нам (док та-
рам Фран цыс кам) «У старомъ Мεстε 
Празъскомъ Л та По на рожεнию
Г[о]с[по]да їс[уса] Хр[и]ста Сы на 
Божи , Изъ прεчисты  Дεвици матεри божи
Мари  Тысεщъного П тъсотого И сεдъмаго 
на дεсεтъ М[ε]с[ε]ца Сεп]тεври  дн  
Дεс т о го » або 23 ве рас ня (10-га — па 
ста рым сты лi).

Гэ та бы ла кнi га «Свя то га Íава» аб па-
ку тах i вы ра та ван нi ле ген дар на га пер са-
на жа. Яна як гiмн унут ра на му па знан ню 
Бо га i па хва ла пра муд рас цi Бо жай бы ла 
вы бра на Ска ры нам з ка на нiч на га шэ ра гу 
кнiг Бiб лii з-за глы бо ка га рэ лi гiй на-фi ла-
соф ска га змес ту, якi сфар мi ра ваў ся яшчэ 
ў да бiб лей скiя па тры яр халь ныя ча сы. Пра 
гэ та свед чыць той факт, што пер са на жы 
Íаў i яго сяб ры (на гра вю ры зле ва на-
пра ва Со фар-Софаръ Нааманитъскый, 
Вiл дад-Валъдафъ Сухемъскый i Елi фаз-
Елифасъ Θεманитъскый) ка рыс та юц ца 
сло ва мi «Бог» i «Усе ма гут ны», у той час 
як аў тар за пi са на га цi то ў ча сы Май сея, 
цi то Са ла мо на ка на нiч на га тэкс ту, ка-
рыс та ец ца iме нем «Ях ве». Гас под вы пра-
боў вае ве ру Íава, i «Дияволъ з допущεния 
Божия погубил всε имεниε εго • И ча да εго 

» Сяб ры i жон ка шмат па кут на га Íава 
за клi ка юць яго спраў дзiць прад ка зан нi 
Са та ны, што ён слу жыць Бо гу вы ключ на 
дзе ля свай го даб ра бы ту i на рэш це па зба-
вiц ца па кут (у сю жэ це гра вю ры Д'я бал 
бi чуе па кут нi ка). «Па ху лi Бо га i па мры 
(Iаў 2, 9), — за клi кае яна. — Ён пры бя рэ 
ця бе i скон чац ца твае му чэн нi». Ад нак 
змест кнi гi не ў асэн са ван нi iх пра вед нi-
кам, а ў глы бо кiм да сле да ван нi ду хоў на га 
раз вiц ця ча ла ве ка на шля ху Бо га па знан-
ня — ма гiст раль най тэ мы Ска ры на ва га 
асвет нiц тва: «Пе ра цяр пеў шы да кан ца 
— вы ра ту ец ца».

На не ка то рых эк зэмп ля рах гэ тай i дру-
гiх ран нiх кнi г ёсць iн тэр па ля цыi ад ру кi 
аб удзе ле ў iх вы дан нi Баг да на Вон ка ва: 
«А накладомъ Богдановымъ Онковымъ 
зъ Вилεнско го м ста», — i з не ка то ры мi 
да баў лен ня мi ў паз ней шай рэ дак цыi, у 
тым лi ку i на «Псал ты ры»: «А то с  ста ло 
накладомъ Бог да на Он ко ва [сы на] радци 
м [ε]ста Вилεнско го».

Як цьмя нае ўсве дам лен не ча су з'яў-
лен ня яе ў кор пу се «Пi сан няў», так i да-
та вы дан ня Ска ры нам яе пе ра кла ду, не 
асэн соў ва ец ца ка рэкт на.

«Все врут календари» — сак ра мен-
таль ная фра за Фа му са ва з ка ме дыi 
А.С.Гры ба е да ва «Го ра ад ро зу му», пры-
дат ная для на шай тэ мы ме на вi та та му, 
што апiс вае за блы та нае ста но вi шча з 

да та ван нем пер ша дру каў Ска ры ны ́ ака-
дэ мiч ным до сцi пам, якi лi чыў i лi чыць, што 
пер шым вы да ваў ся «Псал тыр» 6 жнiў ня 
1517 го да, а не «Íаў» 10 ве рас ня 1517 
го да. Гiс то ры кi кан' юнк тур на па праў ля-
юць хра на ло гiю па дзей дзе ля та го, каб 
па ка заць Ска ры на ву «пра грэ сiў насць» i 
за ход не еў ра пей скую ары ен та ва насць на 
на ву ку. Ка лян дар вы ха ду яго па леа ты паў 
трак ту ец ца та кiм чы нам, што кнi гi, вы да-
дзе ныя з ве рас ня ўключ на па сне жань 
кож на га го да па вод ле ве рас нё ва га сты лю 
го да (ад ве рас ня да жнiў ня) па мыл ко ва 
ста вяц ца не па пе ра дзе, а пас ля ас тат нiх, 
на дру ка ва ных у тым жа го дзе. Ад бы ва ец-
ца гэ та з-за та го, што яны штуч на пе ра но-
сяц ца з ве рас нё ва га ў сту дзень скi стыль 
ка лен да ра (ад сту дзе ня па сне жань). Так, 
кнi гi ве рас ня, за мест та го, каб уз на чаль-
ваць лiст вы дан няў го да, вы пiх ва юц ца ў 
ка нец яго. I яшчэ ад на асаб лi васць: ка лi 
су ад нес цi да ту 10 ве рас ня 1517 ве рас нё-
ва га сты лю го да з сту дзень скiм сты лем 
ка лен да ра, то яна бу дзе ад па вя даць яшчэ 
не за кон ча на му 1516 го ду.

У эн цык ла пе дыч ным ар ты ку ле «Ка-
лян дар» зна чыц ца: «Ска ры на вы ка рыс-
тоў ваў два ка лен дар ныя сты лi. У пра жскiх 
вы дан нях ён ужы ваў сту дзень скi стыль 
(год па чы наў ся з 1 сту дзе ня)...» Ка лi б 
гэ та бы ло так, то аў тар не па паў у ха ле пу 
з да та ван нем апош нiх пра жскiх вы дан-
няў, да каз ва ю чы, што Ска ры на ́ ў 1519 
го дзе пас ля кнi гi «Суд дзяў» (15 снеж ня 
1519) не мог вы даць кнi гi «Дру гi за кон», 
«Плач Ера мii», якiя ча мусь цi па да юц ца 
за не да та ва ныя. (Да вед ка: кнi га «Дру-
гi за кон» на дру ка ва на «По воплощении 
Сло ва Божия ... Л тъ Тысеща П тьсотъ 
И Дев то го на де сеть (1519 г. — У.А.)», 
а кнi га «Плач Ера мii» на дру ка ва на «Л та
Хр[и]ст[о]ва тысеща П ть сотъ и θi» (так-
са ма 1519 г. — У.А.).) Да лей «пас ля доў-
ны» аў тар ро бiць сме ха твор нае «ад крыц-
цё», што яны i «боль шасць... не да та ва ных 
вы дан няў бы ла на дру ка ва на ў 1520 г.» 
а не ў ве рас нё вы год з 15.04.1519 да 
31.12.1519. Рэ дак та ры не пя рэ чаць лух це 
ў Бел ЭН, ЭГБ i БЭ (дзе па леа ты пы вы да-
юц ца за iн ку на бу лы, ад мыс ло вы кнiж ны 
тэр мiн «ар гу мент» за «ка ла фон»).

У кан' юнк тур ным трак та ван нi фак та 
вы дан ня «Псал ты ра» ў жнiў нi ме ся цы не-
ка то рыя да след чы кi iмк нуц ца пра са чыць 
пе да га гiч ную мэ та згод насць. Спры чы нi-
ла ся па мыл ко вае ўяў лен не аб быц цам 
бы па чат ку «на ву чаль на га го да» з 1 ве-
рас ня, а не так, як бы ло, г.зн. 1 лiс та па да 
на дзень свя тых бяс срэб ра нi каў Кас мы 
(Козь мы) i Да мi я на (Демь я на) (Кузь мы 
i Дзям' я на), ка лi са праўд ны па чы на ла-
ся на ву чан не ў цар коў ных шко лах пас ля 
цык ла сель ска гас па дар чых ра бот. Iнер-

цыя мыс лен ня на тхнi ла на iдэа ла ге му аб 
тым, што па коль кi «ўсход не сла вян скiя 
на ро ды з даў нiх ча соў вы ка рыс тоў ва лi 
«Псал тыр» як кнi гу для на ву чан ня гра-
ма це» (а ча му не ўсе хрыс цi я не?), то i 
Ска ры на ́ «пад мi ту сiў ся» пе рад ве рас нем, 
каб даць дзет кам гэ тую кнi гу аку рат да 
па чат ку на ву чаль на га го да. Ня пра вiль-
на, да рэ чы, iн фар му ец ца, быц цам Ска ры-
наў пе ра клад «Псал ты ра» змя шчае 150 
псал моў, што ха рак тэр на для За ход ня га 
ка но на. У Ска ры ны ́ ёсць у зго дзе з Ус-
ход нiм ка но нам 151 псалм, апош нi з якiх 
— «псал мом... вън  числа» пе ра кла дзе ны 
з грэ час кай мо вы. Яго «Псал тыр» сле да-
ван ная або «Псал тыр» з па сле да ван нем 
ёсць перш за ўсё бо га слу жэб ная кнi га, 
якую скла да юць 151 пса лом, i па здзе ле-
ная на двац цаць ка фiз маў, з ука зан нем 
тра па роў i ма лiт ваў, што чы та юц ца пас ля 
ка фiз маў; у кан цы мо гуць змя шчац ца ча-
сас лоў i ме ся цас лоў.

Су ад ня сен не дат вы ха ду кнiг Ска ры-
ны ́ з ка лен да ром эпо хi звя за на з iн фар-
ма цы яй аб не вя до мых за раз, але пэў на 
вы да дзе ных па леа ты пах, што iс тот на 
мя няе ўста ля ва ныя по гля ды аб iх коль-
кас цi i чар го вас цi з'яў лен ня. Сiс тэ ма 
кан кар дан су ў вы дан нях, дзе ўпа мi на-
юц ца па раў на ннi з тэкс та мi кнiг, якiя нам 
яшчэ не  вя до мы (на прык лад, еван гел лi 
ад «Матεея», «Мар ко», «Луки», «Iо а на», 
«Апокалїпсїсъ», ма лых пра ро каў i не ка на-
нiч ныя «Исусъ Сираховъ» i iнш.), не як жа 

свед чыць, што яны бы лi пад рых та ва ны 
i вы да дзе ны, бо iнакш на вош та бы ло б 
спа сы лац ца на iх у кан кар дан сах «Бiвлии 
Рус кай», за ду ма най як адзi ны звод.

За мест эн цык ла пе дыч най рас пра цоў-
кi хра на ла гiч най тэ ма ты кi, прын цы по вай 
для ра зу мен ня той аль бо iн шай з'я вы, 
пры кла ды ар ты ку лаў з Эн цык ла пе дыi 
гiс то рыi Бе ла ру сi (ЭГБ) пры блiз ныя. Так, 
ня ма ар ты ку лаў «Iн дыкт», «Iн дык ты ён», 
«Ка лен дар», «Ле таз лi чэн не», «Пас-
ха лiя», «Хро нас», «Хро нi ка». За мест 
iх па да юц ца ар ты ку лы «Ка лен да ры ́», 
«Хро ́нi кi» цi «Хро ́нi ка ВКЛ» або на ват 
«Хро ́нi ка ўся го ́ све ́ту» з iн фар ма цы яй 
не аб на ву цы асэн са ван ня i вы лi чэн ня 
ча су, а аб жан ры вы дан няў, i пi шуц ца 
не пра фе сiй ны мi гiс то ры ка мi, а фi ло ла-
га мi. Цi атры мае чы тач уяў лен не аб гэ-
тых ка тэ го ры ях хра на ло гii, пад крэс лiм, 
прын цы по вых для ЭГБ? На ша алю зiя 
пры зва на па ка заць, што i ў ска ры наз-
наў стве спрэс па доб ная па леа тыў насць 
i не дак лад насць.

Пра вiль нае ра зу мен не праб ле мы ка-
лен да ра, яко га пры трым лi ваў ся Ска ры на ́, 
вы яс няе не толь кi пы тан не аб па чат ку i 
чар зе яго вы дан няў. Пры ма ю чы ве рас-
нё вы стыль за пра яў лен не «сла вя на-пра-
ва слаў ной ад асоб ле нас цi», не ка то рыя 
ву чо ныя ру пяц ца «ад ма заць» док та ра на-
вук ад та ко га рэ лiк ту i та му да ту пер ша га 
вы дан ня — кнi гi Свя то га Iа ва 10 ве рас ня 
1517 г. па ве рас нё вым сты лi ста вяць пас-
ля вы дан ня «Псал ты ра» 6 жнiў ня 1517 г.

Але ж та ды i Кан цы ля рыю Вя лi ка га 
Княст ва Лi тоў ска га, Рус ка га i Жа мой цка-
га, i па рыж скую Сар бо ну трэ ба па пра-
кнуць у рэт ра град стве, бо яны, як i па ло ва 
Еў ро пы, па чы на лi но вы год, ад лiк 15-га-
до ва га Iн дык ту, а так са ма цыкл iн дык-
таў у Iн дык ты ё не — з ве рас ня. A дарэчы, 
пры вяз ка па дзей да ка лен да ра па вод ле 
«пра грэ сiў на га прын цы пу» спры чы нi ла ся 
да та го, што факт на ра джэн ня бу ду ча га 
На род на га паэ та ў пе ры яд лет ня га сон-
ца ста ян ня, якое яго дзя ды Iван i Ануф рый 
свят ка ва лi на Ку па лу ў чэр ве нi, пе ра нес лi 
на 7 лi пе ня...

Та кiм чы нам, тым, хто жы ве па вод ле 
сту дзень ска га сты лю, а мы за раз так i 
жы вём, трэ ба па ча так Ска ры на ва га кнi га-
дру ка вань ня ад зна чаць 23 (10-га па вод ле 
ст.ст.) ве рас ня, якi па чы на ла «Книга си ,
С[вя]т[о]го Иова • C помощию бо га въ 
троици единаго • Пов лением Пра цею 
И Выкладомъ • Изъбранъного Му жа в
л каръскыхъ наукахъ Докътора Франъци-
ска, Скоринина сы на с Полоцъка».

Ула дзi мiр АГI Е ВIЧ,
кан ды дат фi ла соф скiх на вук
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У народзе лiчылася, калi на Багач добрае 
надвор'е — значыць, i восень будзе цё-
плая. Сёлета свяцiла сонейка, а ў паветры 
павольна лёталi серабрыстыя павуцiнкi. 
Такое цудоўнае надвор'е 21 верасня стала 
добрай нагодай, каб наведаць Дзяржаўны 
лiтаратурны музей Янкi Купалы ў Вязынцы, 
дзе Студэнцкае этнаграфiчнае таварыства 
зладзiла восеньскi фестываль Багач.

…Па дарозе да музея расцягнулiся людзi ў на-
родных строях. «Сёння, мабыць, нейкае свята?» — 
спытаў адзiн з пасажыраў электрычкі. «Багач», — з 
усмешкаю адказалi дзяўчаты ў iльняных кашулях.

Гасцей свята сустракалi сябры Студэнцкага 
этнаграфiчнага таварыства ды прапаноўвалi тым, 
хто не захапiў з сабою жменьку зерня, маленькiя 
«багачыкi» з жытам, пшанiцай цi аўсом. Але многiя, 
у каго былi «запасы», набылi сабе i гэтыя палатня-
ныя мяшэчкi з прыгожымi лiнарытамi Тамары Дзя-
менцьевай.

На дудачны найгрыш Яўгена Барышнiкава 
да сцэнiчнай пляцоўкi падыходзiлi гледачы i 
выступоўцы — пачынаўся галоўны абрад свята… 
Усе прысутныя ссыпалi зерне ў лубок з падпаленай 
свечкай — i з агульным «багачом» абышлi ўвесь 
двор музея, спяваючы жнiўныя песнi. Потым яго 
аддалi гаспадынi, каб тая паставiла «багач» на по-
куць i захавала да наступнага года — гэта прынясе 
ў яе дом багацце ды шчасце.

На Багач нашы продкi падводзiлi вынiкi сваёй 
летняй дзейнасцi. «Багач, што ўсяго багата… Гаспа-
дар падлiчвае свае скарбы: што сабраў з поля, што 
ў агародзе вырасла», — кажа Ганаэфа Маркевiч з 
вёскi Збрашкi Шчучынскага раёна. Да гэтага свята 
завяршалi ўсе работы ў полi, старалiся пачысцiць i 
схаваць да вясны земляробчы iнвентар, якi называўся 
«рагачом». У народзе казалi: «Прыйшоў багач — 
кiдай рагач, бяры сявеньку — сей памаленьку». «Ба-
гачом» называлi таксама кошык цi лубок з жытам i 
свечкаю, з якiм абыходзiлi ўсе двары ў вёсцы.

Пасля завяршэння гэтага старадаўняга абраду 
госцi музея пачулi традыцыйныя жнiўныя i восеньскiя 
спевы. Першым выступiў гурт «Горынь» (дарэчы, 
так на Беларусi называюць адмысловыя чырвоныя 
нiткi для вышыўкi). Потым сцэнiчную пляцоўку занялi 
спявачкi з вёскi Студзераўшчына Дзятлаўскага ра-
ёна. Задорная песня «Выйшла замуж маладою» 
настолькi спадабалася гледачам, што гурт папрасiлi 
праспяваць i па-за сцэнай. Першую частку спеваў 
завяршылi гурты «Варган» i Gudа.

Яшчэ а дванаццатай гадзiне на тэрыторыi музея 
разгарнуўся кiрмаш традыцыйных рамёстваў — 
можна было набыць вырабы з саломы i лазы, дзет-
кам вельмi спадабалiся глiняныя свiстулькi. Сямей-
ная майстэрня «Поўня» парадавала прысмакамi 
ды «мядовым бодзi-артам». Падчас перапынку 
можна было паўдзельнiчаць у майстар-класах па 
ткацтве паясоў, лозапляценнi, кавальстве, наву-
чыцца рабiць беларускую ляльку ды плесцi вянкi 
з восеньскiх лiстоў. А сямейны клуб Студэнцкага 
этнаграфiчнага таварыства падрыхтаваў для дзе-
так гульнявую пляцоўку. Не забылiся сябры СЭТ i 
на гастранамiчную праграму: на свяце можна было 
пакаштаваць стравы традыцыйнай беларускай 
кухнi — напрыклад, з'есцi праснак ды выпiць дух-
мянага крупнiку.

Пасля таго як госцi падсiлкавалiся, да сцэнiчнай 
пляцоўкi iх запрасiў гук дуды — праграму працягнулi 
традыцыйныя мужчынскiя спевы. Гурт хлопцаў, якiя 
толькi нядаўна пачалi збiрацца, каб спяваць, выйшаў 
пакуль без назвы. У гурце «Рада» аб'ядналiся людзi 
з глыбокай цiкавасцю да беларускай традыцыi, 
хоць i не звязаныя з этнаграфiяй i культуралогiяй 
прафесiйна. Завяршыў песенную частку фестывалю 
Раман Яраш з палескай песняй, якую ён выканаў 
пад гiтару. Пасля запрошаныя музыкi зайгралi жва-
выя беларускiя песнi — i перад сцэнай утварылася 
танцавальная пляцоўка… А «Багач» будзе стаяць 
на покуцi да новага багатага ўраджаю!

Юлiя КIРЭЙЧЫК, фота аўтара
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Гiсторыя i лёс Гiсторыя i лёс   ��

ДЗЕНЬ ПА ЧАТ КУ,
аль бо Ка лi Ска ры на вы даў пер шую кнi гу?

РАДНЯ З ЧАТЫРОХ СТАГОДДЗЯЎ 
У пошуках сэнсу жыцця ўраджэнец Ашмян стварае радавод усяго раёна 

Ме на ві та так аца ніў края знаў чую пра цу 
«Ігу мен ска га трак та» ды рэк тар вы да-
вец тва «Бе ла рус кая Эн цык ла пе дыя імя 
Пет ру ся Броў кі» Ула дзі мір Аляк санд-
раў, які аса біс та ўру чаў шы коў ныя 
кніж ныя па да рун кі пе ра мож цам кон-
кур су «Мяс ці ны, зні та ва ныя з ду шой».

Ула дзі мір Аляк санд раў па дзя ка ваў газе-
це «Звязда» за вя лі кую па дзвіж ніц кую дзей-
насць, за тое, што журналісты збіраюць ва кол 
ся бе края знаў цаў, гіс то ры каў, эт ног ра фаў, ды 
і ўсіх, ка му не абы яка вая на ша спад чы на, што 
да па ма га юць іх тво рам дай сці да шы ро ка га ко-
ла чы та чоў. Уру ча ю чы каш тоў ныя кні гі, Аляк-
санд раў па тлу ма чыў:

— «Стру каў. Аль бом ма люн каў. 1864—
1867» — гэ та па за мі ну лае ста год дзе, на ша 
даў ні на ва ўва саб лен ні аў та ра. Вель мі ра ры-
тэт нае вы дан не, ка рыс та ец ца вя лі кай па пу-
ляр нас цю і за ме жа мі кра і ны. У кні зе «По-

лацк. 1150» ста ра жыт ны го рад ад люст ра ва ны 
з глы бінь ста год дзяў і да на шых дзён. Вы дан не 
атры ма ла Гран-пры на Мас коў скім між на род-
ным кніж ным кір ма шы.

Атры маць каш тоў ныя па да рун кі ў рэдак-
цыю «Звязды»пры еха лі Ма рыя Храм люк з 
вёс кі Лой кі Гро дзен скай воб лас ці і Тац ця на 
Грын ке віч з Ба ра на віч. Жан чы ны бы лі над звы-
чай уз ра да ва ны і ўсхва ля ва ны та кой ува гай, 
ка за лі, што ра ней ні чо га не вый гра ва лі. Доб-
рыя сло вы пра іх края знаў чую пра цу на рэш це 
атры ма лі ма тэ ры яль нае ўва саб лен не. Ця пер 
да сле да ваць свой край і пі саць пра яго яны 
бу дуць яшчэ з боль шым ім пэ там, яшчэ бо лей 
зні тоў ва ю чы са сва ёй ду шой усё, што ад бы-
ва ец ца на во кал.

На га да ем, што кон курс пра цяг ва ец ца, бо не 
па він ны спы няц ца доб рыя спра вы. Умо вы чы-
тай це ў «Ігу мен скім трак це» за 10 ве рас ня.

Нiна ШЧАРБАЧЭВIЧ
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Васiль Юрша стварыў радавод сваёй сям'i: дакапаўся аж да 1650-х 
гадоў. Усё змясцiў у сямейнай «Фамiльнай кнiзе», якая выйшла 
невялiкiм тыражом: на ёй напiсана, што прызначаецца родным i 
ўсiм аматарам гiсторыi. Працягваючы працу над уласным рада-
водам, стаў вывучаць i лёсы сямей суседзяў — так i атрымалася, 
што Юрша даследуе генеалогiю многiх родаў былога Ашмян-
скага павета… Ён прызнаўся, што гiсторыя — гэта адзiн з двух 
кiтоў, на якiх трымаецца яго жыццё, хоць па адукацыi ён iнжынер-
сiстэматэхнiк. I сапраўды, каб заняцца вывучэннем i стварэннем 
радаводу, у Васiля Юршы была вельмi сур'ёзная матывацыя…

Він шу ем пе ра мож цаўВін шу ем пе ра мож цаў  ��

«Вый гра юць ад гэ та га ўсе!»

УСЯ ГО БА ГА ТА
ТА КО ГА АБ РА ДУ НЯ МА Ў СУ СЕД НIХ НА РО ДАЎ!..
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«Багач» будзе стаяць «Багач» будзе стаяць 
на покуці.на покуці.

ПоглядПогляд  ��

Гаспадары падлічвалі свае скарбы.Гаспадары падлічвалі свае скарбы.
(Злева направа) Ніна (Злева направа) Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧШЧАРБАЧЭВІЧ, , 
Уладзімір Уладзімір АЛЯКСАНДРАЎАЛЯКСАНДРАЎ, Таццяна , Таццяна ГРЫНКЕВІЧГРЫНКЕВІЧ, Марыя , Марыя ХРАМЛЮКХРАМЛЮК..


