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— Ад тых, хто но сiць проз вi шча Даў-
гя ла, да вя ло ся не як чуць, што яно ўвас-
хо дзiць да ХIV ста год дзя i звя за на з Яге-
лам (Ягай лам). Ад сюль i вi да воч ная су-
гуч насць гэ тых проз вi шчаў. Цi са праў ды 
гэ та так, ця пер мы не вы зна чым. 

З ХVI ста год дзя гэ та проз вi шча за фiк-
са ва на ў ад па вед ных да ку мен тах, якiя за-
хоў ва юц ца ў аса бiс тым фондзе Змi це ра 
Даў гя лы ў ад дзе ле ру ка пi саў бiб лi я тэ кi 
Вi лен ска га ўнi вер сi тэ та. Па сло вах былой 
ас пi рант кi гiст фа ка БДУ Воль гi Iва но вай, 
якая пра ца ва ла з дакументамі Даў гя лы 
ў кра са вi ку 2007 го да, фонд па сту пiў ту-
ды ў 1929-м ад ней ка га Л. Ба цян ска га 
(хто ён та кi, нам не ўда ло ся да ве дац ца) 

i на лiч вае ка ля паў ты ся чы да ку мен таў 
ХVI — ХХ стст. Боль шая iх част ка ад-
но сiц ца да ро ду Даў гя лаў. Пер шы 
яго прад стаў нiк, якi згад ва ец ца ў 
да ку мен тах 1585 го да, — Ма тэ вуш 
Даў гя ла.

Дак лад ная да та яго на ра джэн ня 
Змi це ра Даў гя лы вя до мая — гэ та 
20 каст рыч нi ка 1868 го да. Што ж ты-
чыц ца да ты смер цi, то гэ та пры блiз на 
1941–1942 гг. У да сла ным iм 26 лiс-
та па да 1941 го да з мес ца вы сыл кi 
(кiш лак Па хта — Арал, Паў дзен ны Ка-
зах стан) лiс це на iмя бы ло га рэк та ра 
БДУ Ула дзi мi ра Пi чэ ты (якi сам толь кi 
ў 1935 го дзе вяр нуў ся з вы сыл кi ў Вят-

ку — Ва ро неж) Даў гя-
ла пi саў: «Я ад чу ваю 
ся бе не вель мi. Але 
яшчэ ту паю. Больш 
ча су пра во джу ў лож-
ку. Дрэн на з сэр цам. Дрэн-
на ўво гу ле пра цуе ар га нiзм. 
Па ста ян на ба лiць га ла ва». 
Да лей Даў гя ла дзя ка ваў 
Пi чэ ту за да сла ныя гро шы, 
пi саў, што да яго збi ра ец ца 
пры ехаць жон ка Але на, рас-
каз ваў пра лёс сва iх сы ноў i 
да чок…

У 2002 го дзе я пад рых-
та ваў не вя лiч кую, у паў та-
ры сот нi ста ро нак кнi жач ку 

пад наз вай «Ар хi вiст i 
ар хе ог раф Змi цер Iва-
на вiч Даў гя ла», якая 
бы ла вы да дзе на мi-
зэр ным ты ра жом у 
100 асоб нi каў. Я пра-
цяг ваю зай мац ца вы-
ву чэн нем на ву ко вай 
дзей нас цi Даў гя лы, бо 
мя не пры ваб лi ва е асо-
ба гэ та га та ле на вi та-
га ча ла ве ка, якi шмат 
зра бiў для бе ла рус ка га 
гра мад ства. 

На ра дзi ме, на жаль,  
бы ла вель мi сцiп ла ад-
зна ча на яго на ву ко вая i 
гра мад ская дзей насць. 
Гэ та асаб лi ва кi да ецца 
ў во чы пры па раў на ннi 
з ад зна ка мi за слуг яго 
на шчад каў, якiя жы лi ў 

Ра сii, ва Укра i не. 
Ня ўжо па цвяр джа ец-

ца вы слоўе: «Ня ма пра-
ро ка ў сва ёй Ай чы не»? 
Цi, як пi са ла мне ў са ка вi-

ку 2011 го да ўнуч ка Змi це ра Даў гя лы Ма-

ры я на Смрчэк, якая жы ве ў Санкт-Пе цяр-
бу гу, спа сы ла ю чы ся на вя лi ка га рус ка га 
паэ та, «мы ля нот ныя i не цi каў ныя»?

Я па спра ба ваў уста на вiць су вя зi са 
сва я ка мi Змi це ра Даў гя лы. I гэ та мне 
ўда ло ся дзя ку ю чы пад трым цы ка лег, 
укра iн скiх ар хi вiс таў. Вя лi кую да па мо гу 
мне ака за ла i пра цяг вае аказ ваць вы-
шэй зга да ная Ма ры я на Смрчэк. Дзя ку-
ю чы ёй ста ла вя до ма пра ста рэй ша га 
сы на Змi це ра Iва на вi ча — Мi ка лая, якi 
быў пра фе са рам Да не цка га ме ды цын-

ска га iн сты ту та, за сна валь нi кам i пер шым 
за гад чы кам ка фед ры нар маль най ана-
то мii iн сты ту та (ця пер Да не цка га на цы я-
наль на га ме ды цын ска га ўнi вер сi тэ та iмя 
Мак сi ма Гор ка га). Яго iмя но сiць сту дэнц-
кае на ву ко вае та ва рыст ва ўнi вер сi тэ та, а 
побач з кафедрай, якую стварыў Мікалай 
Даўгяла, зме шча на ме ма ры яль ная дош ка 
ў яго го нар.

Пад час чар го вай су стрэ чы з Ма ры я най 
у кра са вi ку гэ та га го да на гiст фа ку БДУ 
я атры маў ад яе маг чы масць зра бiць лiч-
ба выя ко пii ары гi наль ных фо та здым каў 
Змi це ра Даў гя лы i яго род ных; не ка то рыя 
з iх пра па ну ю да ўвагі па ва жа ных чы та чоў 
«Звяз ды».

Па да ец ца, яны ўяў ля юць свое асаб лi вы 
фо та ле та пiс сла ву та га ро ду Даў гя лаў i 
свед чаць пра тое, што ёсць яшчэ ў на шых 
аса бiс тых ар хi вах шмат ча го цi ка ва га не 
толь кi для гiс то рыi асоб ных сем'яў, ро ду, 
але i для гiс то рыi ўсёй кра i ны. Ду маю, 
трэ ба па чаць за хоў ваць i па пу ля ры за ваць 
та кiя гiс та рыч ныя кры нi цы. 

Ме на вi та так, як у свой час ра бiў Змi-
цер Даў гя ла. Бо ён зай маў ся гэ тым пра-
фе сiй на, пра цу ю чы ў кан цы ХIХ — па чат ку 
ХХ ста год дзяў ар хi ва ры у сам Вi цеб ска-

га ар хi ва ста ра жыт ных ак таў, 
стар шы нёй Вi лен скай ар хеа гра-
фiч най ка мi сii, за гад чы кам Ма гi-
лёў ска га гу берн ска га ар хi ва, ву-
чо ным сак ра та ром Ар хеа гра фiч-
най ка мi сii Iн сты ту та бе ла рус кай 
куль ту ры (Бе ла рус кай ака дэ мii 
на вук).

Цi не прый шоў ужо час зра-
бiць «На род ны ар хiў», у якi маг-
лi б пры мац ца i там за хоў вац ца 
ўся ля кiя да ку мен ты? I не толь кi 
тыя, што аб ме жа ва ны роз ны мi 
ты по вы мi i ве да мас ны мi «пе ра лi-
ка мi». Iна чай по тым да вя дзец ца 
зай мац ца «по шу ка мi стра ча на-
га». Сам Змi цер Даў гя ла ка заў 
пра гэ та яшчэ ў 1927 го дзе, вы-
сту па ю чы на 2-й на ра дзе ар хiў-

ных пра цаў нi коў Бе ла ру сi: «Доб ра бы ло 
б iх [ма тэ ры я лы да рэ ва лю цый ных ар хi-
ваў — М. Ш.] за хоў ваць на мес цах, каб 
па сту по ва i па ме ры маг чы мас цяў яны 
вы ка рыс тоў ва лi ся мяс цо вы мi пра цаў нi-
ка мi-края знаў ца мi». Тым са мым ён iнi цы-
я ваў мяс цо вую гра мад скасць звяр нуць 
ува гу на тое, што ёсць по бач, уклю ча ю-
чы ўлас ныя, ня хай i да стат ко ва сцiп лыя, 
аса бiс тыя «ар хi вы». Я ўпэў не ны, што ён 
ве даў тое, пра што га ва рыў…
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Я ці каў лю ся гіс та рыч ным мі ну лым свай го Шар-
каў шчын ска га краю. Та му ха це ла ся да ве дац ца 
па хо джан не наз вы Ра дзю кі. У вёс цы і на ва кол лі 
жы вуць так са ма лю дзі з проз ві шчам Ра дзюк. Ве-
даю, што гэ та проз ві шча су стра ка ец ца і ў ін шых 
мес цах Бе ла ру сі.

Ха чу пра па на ваць свае дзве вер сіі па хо джан ня 
наз вы вёс кі. Пер шая — мая, паэ ты за ва ная. Ад ба-
бу лі чу ла сло ва «ра дзець» у зна чэн ні «ста рац ца, 
дбаць, быць руп лі вым». Ка за лі: «Ну, ні коль кі не ра-
дзее, жы ве: пус ці — па ва лю ся, пад ні мі — уста ну» 
(пра ня дбай на га гас па да ра).

Па ду ма ла ся: ка лісь ці ў даў нія ча сы жыў на ўзлес-
сі ча ла век. Араў, ска ра дзіў, се яў жы та, кі даў авёс у 
гразь, тры маў ка ло ды пчол, ха дзіў на зве ра.

Пад ні вы ля ды рас чы шчаў, ледзь днее,
Пша ні цу ма ла ціў і апра цоў ваў лён.
Ка за лі лю дзі: «Ён ста ра ец ца, ра дзее»,
Бо бач ны быў ад дбай най пра цы плён.
Ад ран ку шчы ра ваў ён на ся лі бе,
Не шка да ваў ні ног, ні вуз ла ва тых рук.
Не ба чыў у ім, зда ец ца, ні хто хі баў.
І да лі яму проз ві шча Ра дзюк.
Ён бу да ваў жыт ло, ця пер ужо з сы на мі,
З ду бо ва га бяр вен ня на вя кі.
Іх лю дзі на зы ва лі Ра дзю ка мі,
А вёс ку, што ўзнік ла, — Ра дзю кі.
Мо жа, і мае да чы нен не той руп лі вы і дбай ны 

Ра дзюк да ма ёнт ка Ра дзю кі на ўзбя рэж жы Бя ро-
заў кі, які ў 1825 го дзе ку піў у гра фоў Бе рас тоў скіх 
прад стаў нік і па чы наль нік зна ка мі та га шля хец ка га 
ро ду Ба роў скіх, ула даль ні каў гер ба «Яст ра бец», 
Ан тон Ба роў скі… Пра даў жаль ні кі ро ду Ба роў скіх 
ця пер жы вуць у Поль шчы і ма юць сваю вер сію па-
хо джан ня наз вы Ра дзю кі. Хут чэй за ўсё, гэ та ле ген-
да. Прад стаў ні ца іх ро ду па ні Дзю ка (ад жа но ча га 
імя Ядзюнь ка), ча роў ная і пры ваб ная, пе ра тва ры ла 
ра дзін нае гняз до ў са праўд ны рай скі ку ток: аран жа-
рэі, эк за тыч ныя рас лі ны, цу доў ны сад, алеі з бэ зу, 
яз мі ну.

Пту шы ны спеў у пар ка вых пры са дах,
Аль тан кі ся род бэ зу і яз мі ну.
У ма ён так за пра шэн ню бы лі ра ды,
І доў га ўсіх не па кі да лі ус па мі ны.
Пры ем най, даб ра дзей най бы ла па ні.
З ма ёнт каў Лон ка, Мо са ры і Бу кі
Ба роў скіх вот чы на най пры га жэй шаю
    пры зна на.
З ах во тай гос ці еха лі ў рай Дзю кі.
Са праў ды, па-поль ску гучыць Ра дзю ́кі (на ціск 

па дае на пе рад апош ні склад). Маг чы ма, з ця гам 
ча су ад бы ло ся вы па дзен не гу ка «й». Але гэ та толь кі 
вер сіі. Я і ўсе ра дзю коў цы бу дзем ча каць ад ка зу ад 
спе цы я ліс та.

ТЛУ МА ЧЭН НЕ НА ША ГА ЭКС ПЕР ТА:
Кож нае бе ла рус кае па се лі шча мае не паў тор ны лёс 

і ад мет ную гіс то рыю, цес на звя за ную з са цы яль на-эка-
на міч най гіс то ры яй кра і ны. Кож ная наз ва на поў не на 
глы бо кім гіс та рыч ным сэн сам. Па се лі шча Ра дзю кі — 
не вы клю чэн не. Яно ад но сіц ца да лі ку ста ра жыт ных 
бе ла рус кіх на се ле ных пунк таў. Наз ва вёс кі з'яў ля ец ца 
ро да вым най мен нем і ў мі ну лым аба зна ча ла зя мель-
ны на дзел і мес ца, дзе па ся лі лі ся прад стаў ні кі ад на го 
ро ду, па чы наль ні кам яко га быў ча ла век з іме нем або 
проз ві шчам Ра дзюк. Тое, што гэ та ро да вая наз ва, 
па цвяр джае і факт су па дзен ня проз ві шчаў жы ха роў 
вёс кі і яе наз вы. Да рэ чы, на тэ ры то рыі Бе ла ру сі на-
ліч ва ец ца вя лі кая коль касць па се лі шчаў, наз вы якіх 
су па да юць з проз ві шча мі жы ха роў. Та кая з'я ва шы ро-
ка ад зна ча ла ся і ў ста ра жыт ных пісь мо вых кры ні цах, 
якія за ха ва лі ма тэ ры я лы пе ра пі су лю дзей з ука зан нем 
наз вы вёс кі, ад куль яны па хо дзяць. Так, у гіс то ры ка-
юры дыч ных ма тэ ры я лах Ві цеб шчы ны і По лач чы ны 
2-й па ло вы XVІІ ста год дзя да во лі час та су стра ка юц ца 
та по ні мы, у якіх фор ма множ на га лі ку аба зна чае наз ву 
ка лек ты ву па ро да вай мя нуш цы за сна валь ні ка ро ду 
або пер ша па ся лен ца.

Най мен не Ра дзю кі па хо дзіць ад аса бо ва га імя 
Ра дзюк, якое ўяў ляе са бой гу тар ко вую бе ла рус кую 
фор му цар коў на га пра ва слаў на га імя Ра дзі вон. Гэ тая 
фор ма іме ні бы ла над звы чай па пу ляр ная ся род бе ла-
ру саў. Па цвяр джэн нем та му слу жыць па пу ляр насць 
проз ві шча Ра дзюк і яго ад на ка ра нё вых ва ры ян таў на 
тэ ры то рыі су час най Бе ла ру сі. Проз ві шчы Радзь ко, 
Радзь коў, Радзь кін, Радзь ко віч, Радзь коў скі, Ра дзю ке-
віч, Ра дзюль, Ра дзюн, Ра дзюш, Ра дзян ка, Рад ка вец, 
Рад ке віч, Рад ко віч, Рад коў, Рад коў скі ад зна ча юц ца ў 
боль шас ці ра ё наў на шай кра і ны. Та по ні мы з ас но вай 
Ра дзюк, Радзь ко су стра ка юц ца на Ві цеб шчы не (Шар-
каў шчын скі, Бе шан ко віц кі, По лац кі, Ле пель скі ра ё ны), 
Гро дзен шчы не (На ва груд скі, Во ра наў скі, Аст ра вец кі, 
Мас тоў скі, Гро дзен скі ра ё ны), Мін шчы не (Мя дзель скі, 
Ва ло жын скі, Са лі гор скі ра ё ны), Брэст чы не (Ка мя нец кі 
ра ён), Ма гі лёў шчы не (Бы хаў скі ра ён), Го мель шчы не 
(Хой ніц кі, Пет ры каў скі, Ак цябр скі ра ё ны).

Акра мя на ву ко вай дум кі, мае поў нае пра ва на 
іс на ван не ва ша паэ тыч ная вер сія па хо джан ня наз-
вы. Та кія тлу ма чэн ні звы чай на з'яў ля юц ца ў лю дзей, 
улю бё ных у свой край, у тых, хто імк нец ца апаэ-
ты за ваць гіс то рыю род ных мяс цін. Сло ва радети 
ад но сіц ца да лі ку ста ра жыт ных сла вян скіх слоў. 
Яно су стра ка ла ся (у фор ме радити) у агуль на ўсход-
не сла вян скай мо ве (ХІ ста год дзе) у зна чэн ні «кла-
па ці ца». У гэ тым жа зна чэн ні дзея слоў радети быў 
вя до мы і ў ста ра бе ла рус кай мо ве ў XІV — XVІІІ 
ста год дзях. Па-свой му зай маль ная ле ген да прад-
стаў ні коў ро ду Ба роў скіх. Гэ тая ле ген да, хоць і не 
мае пад са бой на ву ко вых пад стаў, але ці ка вая як 
факт на род най твор час ці і мо жа вы ка рыс тоў вац ца 
на за ня тках у шко ле або ў края знаў чай ра бо це.

Жы хар ка Бы ха ва, член Са ю за на род ных май строў Бе ла ру сi Iры на Ге надзь еў на КУХ ЦI НА 
ву чыць дзя цей пра ца ваць з са лом кай у шко ле на род ных ра мёст ваў i мас тац тваў.

Ана то ль КЛЕ ШЧУ К. Фота аўтара
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Вы стаў ле на больш за 700 аў-
тэн тыч ных пом ні каў тра ды цый-
най куль ту ры. На прык лад, мож-
на ўба чыць, як ка лісь ці ла дзі лі 
вя сел ле. Ста яць куф ры з па са-
гам і по суд, з яко га пі лі і елі, ба-
лю ю чы, гос ці.

Над звы чай шмат тут прад-
стаў ле на на цы я наль най воп рат-
кі. Усё са ма роб нае, ство ра нае 
ру ка мі май стрых, якія жы лі ста-
год дзе ці больш та му. Ад мыс-
ло вы па крой, тка ні на, спо са бы 
ўпры гож ван ня, а так са ма ра зу-
мен не кож на га, як зра біць так, 
каб бы ло зруч на. Па раў ноў ва-
ю чы бе ла рус кі на род ны строй 
з адзен нем ін шых на ро даў, 

па чы на еш ба чыць і ра зу мець, 
чым мы ад мет ныя і ўні каль ныя, 
а чым па доб ныя да сва іх су се-
дзяў.

Му зыч ная куль ту ра так са ма 
не па кі не ні ко га абы яка вым. 
Шмат лі кія дуд кі, раж кі, жа лей-
кі, ча рот кі, ва бі кі — які на род 
на чым іг раў, зда га дай це ся… З 
уся го вы ні кае, што лю бі лі на шы 
прод кі ў воль ную ча сі ну да стаць 
з-за па зу хі та кі ін стру мент ды 
зай граць не скла да ную ме ло-
дыю. Ёсць і на шмат больш «ма-
гут ныя» му зыч ныя ін стру мен ты: 
вя ліз ныя ро гі, пры ста са ва ныя, 
ві даць, да пры го жа га ме ла дыч-
на га по клі чу.

Гле дзя чы на ра мес ныя прад-
ме ты, мож на толь кі здзіў ляц-
ца, як жы лі ка лісь ці на ро ды. 
Ка валь ства, дрэ ва ап ра цоў ка, 
ган чар ства — без гэ та га лю-

дзям даў ней абы сці ся бы ло 
не маг чы ма, та му і ра бі лі ўсё з 
ду шой, на дзей на — так, што і 
да на ша га ча су вы дат на за ха-
ва ла ся.

Аб ру сы ды ін шыя тка ныя 
рэ чы, са мыя роз ныя ма дэ лі на-
мі так, вы тан ча ныя пры го жыя 
вя ноч кі… Ці не знай шла б і су-
час ная мод ні ца, чым на тхніц ца 
тут?

Ар тэ фак ты з бе ла рус кіх зя-
мель скла да юць асно ву вы ста-
вы. Ад нак і па меж ныя кра і ны 
прад стаў ле ны да во лі ба га та. 
Прад ме ты пры ве зе ны з Ра сій-
ска га эт на гра фіч на га му зея, які 
лі чыц ца ад ным з найбуй ней шых 
эт на гра фіч ных му зе яў Еў ро пы. 
Та му вы ста ву са праў ды мож на 
на зваць уні каль най. Так шмат 
уся го за ха ва ла ся ў кра і ны-су-
сед кі, усё апі са на і сіс тэ ма ты за-
ва на. Па да ец ца, ска рыс таў шы 
во пыт Ра сіі, не аб ход на ства раць 
і ўлас ны дзяр жаў ны эт на гра фіч-
ны му зей.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ,
фо та аў та ра
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Вы ста ва Вы ста ва   ��

Этнічныя прыкметы адзінства

Народныя ўмельцыНародныя ўмельцы  ��

«Са ла мя ныя» ўро кi ад Iры ны Кух цi най

Радавод Радавод   ��

ПАМЯЦЬ У АСОБАХ
Час ства рыць «На род ны ар хiў»

Род ныя та по нi мыРод ныя та по нi мы  ��

Ге не а ло гія — ад на з най ці ка-
вей шых га лін гіс то рыі, бо ад-
люст роў вае час і па дзеі праз 
аса біс тыя лё сы лю дзей, зна-
ка мі тых і не вель мі.
Жыц цё бе ла рус ка га гіс то-
ры ка, ар хі віс та, ар хе ог ра фа, 
края знаў цы Змі це ра Даў гя-
лы — гэ та шмат па кут ная гіс-
то рыя Бе ла ру сі па чат ку XX 
ста год дзя. Праз яго жыц цё 
прай шлі і ва ен ныя дзе ян ні 
Пер шай су свет най, і рэ ва лю-
цыя, на цы я наль ны ўздым, 
па лі тыч ныя рэ прэ сіі су праць 
бе ла рус кай ін тэ лі ген цыі ў 
трыц ца тых га дах, вы сыл ка 
за ме жы Бе ла ру сі.
Та кія ім ёны — наш го нар, 
па мяць і агуль ная гіс то рыя. 
Аб сва ім да сле да ван ні ра-
да во ду Даў гялы з чы та ча мі 
«Звяз ды» па дзя ліў ся кан ды-
дат гіс та рыч ных на вук Мі ха іл 
ШУ МЕЙ КА:

Сям'я Даў гя лаў. Нiж нi рад (зле ва на пра ва): жон ка Але на Ва сiль еў на,
ма цi Воль га Аляк се еў на, ня вест ка Клаў дзiя (жон ка сы на Мi ка лая)
з дач кой Ля ляй на ру ках.
Верх нi рад (зле ва на пра ва): сын Мi ка лай, дач ка Ве ра, сам Змi цер.
1924 г., Ма гi лёў.

Баць ка I. Даў гя ла. Не ра ней за 1902 г.

Змi цер Даў гя ла. 1937 г., унут ра ная тур ма Мiн ска.

Кра і ны, якія ўва хо дзі лі ў склад Вя лі ка га Княст ва 
Лі тоў ска га, пля чо ў пля чо зма га лі ся су праць лю тых 
во ра гаў, ра зам ара лі, се я лі і збі ра лі ўра джай: 
не ка лі яны бы лі адзі ным цэ лым. Ча сам жа ні лі 
ад но з ад ным сва іх сы ноў і да чок, вя сел лі гу ля лі 
згод на з агуль ны мі тра ды цы я мі. Бо ме жаў та ды не 
бы ло, усе на ро ды (бе ла ру сы, лі тоў цы, укра ін цы, 
рус кія, па ля кі, ла ты шы, эс тон цы-се ту і мно гія 
ін шыя) жы лі як ад на вя лі кая сям'я. Усё гэ та яск ра ва 
мож на ўя віць, уба чыў шы шмат лі кія эт на гра фіч ныя 
рэ чы, прад стаў ле ныя на вы ста ве «Бе лая Русь 
і яе су се дзі», якая ад кры ла ся ў На цы я наль ным 
гіс та рыч ным му зеі.

На ва груд ская зям ля ба га-
тая на гіс та рыч ны я пом ні кі 
і па дзеі. Акра мя мяс цін, вя-
до мых кож на му бе ла ру су, 
ёсць тут ку точ кі, у якіх ма ла 
хто бы ваў, ад нак ад гэ та га 
яны не губ ля юць сва ёй та-
ям ні чай пры ваб нас ці...

Не да лё ка ад На ва груд ка 
рас кі ну ла ся ма лень кая вё сач ка 
Лаў цы. Не ка лі по бач зна хо дзіў ся 
фаль ва рак Із ва Ка па чэў скі. Сён-
ня ад яго за ха ва лі ся, на прык лад, 
ве ка выя та по лі, які мі ка лісь ці бы-
ла аб са джа на гэ тая тэ ры то рыя. 
Ёсць і ста ры сад, у якім дрэ вы 
растуць не звы чай ны мі ра да мі, а 
пэў ны мі геа мет рыч ны мі фі гу ра-
мі. Праз усю тэ ры то рыю і аж да 
са май вёс кі цяг нуц ца дзве алеі з 
та по ляў, клё наў і ясе няў, якія чар-
гу юц ца ў пэў ным па рад ку. Па між 
але я мі — бру ка ва ная да ро га. Тут 
рас це шмат дрэў, не ха рак тэр-
ных для на шай мяс цо вас ці. Гэ та 
ліс тоў ні цы і васт ра ліс тыя клё ны, 
вы са джа ныя паў кру га мі. Ва ўсім 
ад чу ва ец ца ру ка доб ра га гас па-
да ра і ко ліш ня га ланд шаф на га 
ды зай не ра.

Ёсць тут і пры го жае во зе ра, 
якое аб лю ба ва лі ле бе дзі. Не па-
да лёк са жал ка, дно якой вы ма-
шча на ка мен ня мі. Гэ та так са ма 
зроб ле на ру ка мі ча ла ве ка.

По бач пра ця кае не вя лі кая ра-
чуш ка Іза ўка. Не ка то рыя мяс цо-
выя жы ха ры сцвяр джа юць, што 
не ка лі тут бы лі баб ро выя за пру-
ды і вя ла ся лоў ля баб роў. Маг-

чы ма, ад гэ та га вёс ка і атры ма ла 
наз ву Лаў цы.

З бу дын каў, на жаль, за ха ва-
ла ся не мно гае: не вя лі кая ся дзі-
ба і ру і ны ка нюш ні.

Дак лад ных звес так аб гіс то-
рыі фаль вар ка Із ва Ка па чэў скі 
ад шу каць па куль не ўда ло ся, але 
ра бо та ў гэ тым кі рун ку вя дзец-
ца на стаў ні ка мі і вуч ня мі Пят рэ-
віц ка га дзі ця ча га са да-шко лы, у 
якім ство ра ны края знаў чы му зей. 
Са слоў ста ра жы лаў яны да ве да-
лі ся, што да 1939 го да ў гэ тай 
мяс цо вас ці бы лі па ляў ні чыя ўгод-
дзі. А на тэ ры то рыі фаль вар ка 
ста яў пры го жы двух па вяр хо вы 
ма ён так, у якім жы лі лес ні кі са 
сва і мі сем' я мі. У ма лым бу дын-
ку жы лі па раб кі, якія вя лі гас па-
дар ку і да гля да лі ко ней, на якіх 
лес ні кі аб' яз джа лі на ва коль ныя 
ля сы. Згад ва юць яны і пра штуч-
на зроб ле ную са жал ку з ка мя ніс-
тым дном, у якой раз во дзі лі ры-
бу. Ад ма ёнт ка да са жал кі цяк ла 
кры ні ца, з якой бра лі ва ду. Не па-
да лё ку зна хо дзі ла ся шко ла.

Пры са вец кай ула дзе ў ма-
ёнт ку бы ло фаб рыч на-за вод скае 
ву чы лі шча. У ім атрым лі ва лі ра-
бо чыя пра фе сіі юна кі і дзяў ча ты 
з уся го ра ё на. У ма лым бу дын ку 
раз мя шчаў ся сель скі Са вет. У га-
ды Вя лі кай Ай чын най вай ны ма-
ён так і ка нюш ню спа лі лі. За ста-
лі ся толь кі ру і ны і ве ка выя дрэ вы, 
якія пом няць гэ тыя па дзеі.

Жам чу жы най гэ тых та ям ні-
чых мяс цін з'яў ля ец ца кры ні ца, 

якой ня даў на да лі дру гое жыц цё 
ва лан цё ры Пят рэ віц ка га са да-
шко лы пад кі раў ніц твам на стаў-
ні цы На тал лі Бе ра зоў скай. Ця пер 
яна пра цуе над но вым пра ек там 
«Дру гое жыц цё кры ні цы»:

— Ад ста ра жы лаў я да ве да-
ла ся, што на тэ ры то рыі ста ро га 
фаль вар ка ра ней бы ла кры ні ца, 
з якой мяс цо выя жы ха ры бра лі 
чыс тую ва ду і якая пад піт ва ла 
ра чул ку Іза ўку. У апош ні час яна 
знік ла. Мне вель мі за ха це ла-
ся ажы віць яе. На мой по гляд, 
кры ні ца — гэ та неш та жы вое і 
сім ва ліч нае. Гэ та ні тач ка, якая 
звяз вае на ша мі ну лае, су час-
насць і бу ду чы ню. Тым больш 
што мес ца, дзе яна цяк ла, вель-
мі пры го жае.

Дзя ку ю чы на ма ган ням на-
стаў ні цы і яе ва лан цё раў ма ру 
ўда ло ся спраў дзіць — кры ні ца 
ажы ла і ра дуе сэр цы лю дзей. Ця-
пер кож ны мо жа прый сці сю ды ў 
спя кот ны дзень і на та ліць сма гу 
чыс тай кры ніч най ва дою. Па ся-
дзець на лаў цы ў це ні ве ка вых 
дрэў, па слу хаць спе вы кры ніч кі, 
па лю ба вац ца ле бе дзя мі на во зе-
ры, аку нуц ца ў ат мас фе ру бы лых 
ча соў, уя віць, як па між зя лё ных 
алей ім чаць пан скія ска ку ны, як 
па квіт не ю чым са дзе пра гуль ва-
юц ца ма ла дыя па нен кі, як ку па-
ец ца ў во зе ры дзят ва...

Воль га ДУ ХОЎ НІК,
сту дэнт ка Ін сты ту та

жур на ліс ты кі БДУ
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Мяс ці ны, зні та ва ныя з ду шойМяс ці ны, зні та ва ныя з ду шой  ��

У Лаў цах ажыла кры ні ца
РЭ ЛІК ВІІ ДА РА ГА НАЎ ВЯР НУ ЛІ СЯ НА РА ДЗІ МУ

Больш за 300 фа міль ных рэ лік вій Да ра га наў у Асі по віц кі 
гіс то ры ка-края знаў чы му зей пе ра даў на шча дак ро ду, які 
пры ехаў са Шве цыі.
Анд рэй Да ра ган, які за хоў ваў ся мей ныя рэ лік віі пра дзе да Во-

сі па, ужо не раз бы ваў у Асі по ві чах і ў вёс цы Да ра га на ва, якая 
атры ма ла наз ву ад гэ та га вя до ма га два ран ска га ро ду. На гэ ты 
раз ён так са ма на ве даў род ныя мяс ці ны, ус клаў квет кі на ма-
гі лы прод каў. Акра мя та го, пра па на ваў аса біс та зра біць эс кі зы 
для раз мя шчэн ня ка лек цыі. Да кан ца 2014 го да му зей пла нуе 
ад крыць но вую экс па зі цыю з гэ ты мі каш тоў ны мі экс па на та мі. 
Ды рэк тар му зея Ан та ні на Сця па на ва рас каз вае:

— Для на ша га му зея гэ та ўні каль ная ка лек цыя, па коль кі ў 
нас у фон дах та кіх рэ чаў ня ма, а на быць іх мы на ўрад ці змаг лі 
б са бе ка лі-не будзь да зво ліць. У лі ку пры ве зе ных ра ры тэ таў цу-
доў ны на бор пісь мо вых пры лад ХІX ста год дзя, мэб ля, ста ло выя 
пры бо ры, цац кі і ін шыя рэ чы. Гэ та ка лек цыя ста не са праўд най 
іск рын кай му зей най экс па зі цыі. Яе па ка зам мы ма ем на мер ад-
кры ваць эк скур сіі па на шым му зеі.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Рамесныя вырабы.

Народны строй прывабіць любога...Народны строй прывабіць любога...

Нявесты з чатырох краін чакаюць жаніхоў.

Адказная за выпуск Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.

Ша ноў ныя чы та чы!
Мы рас па ча лi руб ры ку, пры све ча ную па хо джан ню на зваў бе ла рус кiх га ра доў, вё сак, мяс тэ чак. 

Не ка то рыя з вас ужо да сла лi свае за пы ты, прось бы па тлу ма чыць наз ву сва ёй ма лой ра дзi мы. 
Хтось цi на ват пра па на ваў улас ную вер сiю па хо джан ня наз вы. Усё гэ та мы бу дзем дру ка ваць на 
ста рон ках «Звяз ды», у «Iгу мен скiм трак це». На шым экс пер там вы сту пiць стар шы ня На цы я наль-
най та па нi мiч най ка мi сii пры Ака дэ мii на вук Бе ла ру сi Iгар КА ПЫ ЛОЎ.

Сён ня мы змя шча ем лiст, якi да сла ла Люд мi ла Ар дын ская з Шар каў шчын ска га ра ё на, якая 
лi чыць, што наз ва яе вёс кi — гэ та «Рай па нi Дзю кi»:


