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Марш рут ка, што ідзе з Мін-
ска спы ня ец ца ад ра зу ка ля 
царк вы. Для бу дын ка, які з'яў-
ля ец ца пом ні кам гіс то рыі, храм 
вы гля дае да во лі но вым. Ад ра зу 
по бач з ім — дом, на шыль дзе 
яко га па зна ча на, што тут жыў 
Ге рой Са вец ка га Са ю за Ма рат 
Ка зей. А на су праць ува хо да ў 
царк ву — пры го жае во зе ра, за 
якім рас сці ла ец ца вя ліз ны парк. 
Зда лёк ві даць ста ра жыт ная аль-
тан ка.

Блукаючы 
па падзямеллі

Зра біў шы не каль кі фо та-
здым каў, спра бую раз біць 
аб ле дзя не лыя ка лю жы ны. З 
царк вы вы хо дзяць бу даў ні кі; 
зра зу меў шы, што я ка рэс пан-
дэнт, пра па ну юць па гу та рыць. 
Тын коў шчы кі Ігар Кот і Мі хась 
Куз ня цоў ад ра зу па чы на юць 
рас каз ваць, што ад царк вы пад 
во зе рам ідзе тунэль. І зі мой яго 
мож на ўба чыць на аб ле дзя не-
лым во зе ры, пэў на, з-за роз-
на сці тэм пе ра тур. Ка жуць, што 
ка лісь ці буль до зер, які чыс ціў 
во зе ра, упёр ся ў дно каў шом і, 
пра ва ліў шы ся, па шко дзіў пад-
зем ны ход, які част ко ва за лі ло 
ва дой…

Да нас па ды хо дзіць Алег 
Мас лі еў — на ву ко вы кі раў нік 
рэ стаў ра цый на-ад наў лен чых ра-
бот царк вы, га лоў ны ар хі тэк тар 
Мін скай епар хіі. 

Ён і стаў нашым праважатым 
у мінулае і сучаснасць Станька-
ва:

— У 1852 го дзе гра фам 
Эме ры кам Чап скім быў за кла-
дзе ны но вы храм. Бу да ваў ся 
ён па пра ек це вя до ма га рус-
ка га ар хі тэк та ра Кан стан ці на 
То на (аў та ра хра ма Хрыс та 
Збаў цы, Крам лёў ска га па ла ца 
ў Маск ве). У Бе ла ру сі гэ та адзі-
ны храм па пра ек це гэ та га дой-
лі да. Бы лі за тра ча ны вя ліз ныя 
срод кі — не каль кі ты сяч руб лёў 
се раб ром. Чап скі на ват атры-
маў най вы шэй шую ўзна га ро ду 
ад ім пе ра та ра за бу даў ніц тва 
гэ тай царк вы. Асвя чаў храм 
ула ды ка Мі ха іл Га лу бо віч. Ён 
вёў дзен ні кі, з якіх сён ня мож-
на шмат што да ве дац ца з гіс-
то рыі гэ та га збу да ван ня. Там 
мож на, на прык лад, пра чы таць, 
што пад час асвя чэн ня «іх свет-
ла сці» ў хра ме не бы ло, што на-
ват за сму ці ла свя та ра: маў ляў, 
ра зам з гра фам бу да ва лі, а на 
асвя чэн не той не прый шоў. 
Ад нак не ча ка на пад час служ-
бы быц цам з-пад зям лі вы рас 
граф са сва ёй жон кай Лі за ве-
тай. Пас ля асвя чэн ня Га лу бо віч 
па ды шоў да Чап скіх і спы таў, 
як ім уда ло ся тра піць у храм, 
ка лі на ват дзве ры не ад чы ня лі-
ся? На гэ та Эме рык усміх нуў ся 
і ад вёў яго ў па кой чык, у якім 
яны па лес ві цы спус ці лі ся ўніз, 
у пад зем ны ка лі дор, і тра пі лі 
па ім ад ра зу на тра пе зу ў па-
ла цы.

Пад зем ны ка лі дор за ха ваў ся 
да на ша га ча су. На па ло ву за топ-
ле ны, а на па ло ву экс плу а ту ец ца 
дзі ця чым до мам: яго вы ка рыс-
тоў ва юць як склад, за хоў ва юць 
там лы жы, сан кі, буль бу, ста рую 
мэб лю. Уво гу ле ж у Стань ка ве 
за ста ло ся шмат тунэляў з ча соў 
Ра дзі ві лаў. Яны бы лі, як вя до ма, 
яшчэ ты мі «кра та мі», ка жа Мас-
лі еў, і пе ра ка па лі ўсю Бе ла русь. 
Чап скія гэ ту сіс тэ му ска рыс та лі, 
і фак тыч на кож ны но вы бу ды-
нак ства ра лі над пад зем ным 
хо дам — так усе збу да ван ні 
ака за лі ся звя за ны мі: скарб ні-
ца, па лац, царк ва, 
ін шыя бу дын кі, на ват 
пад аль тан ку ідзе пад-
зем ны ход. За ха ва лі-
ся ста рыя фо та здым-
кі, на якіх ві даць гэ тыя 
калідоры.

У паз ней шыя ча сы 
гіс то рыя стань каў-
скай царк вы шчыль-
на звя за на з жыц цём 
і дзей нас цю свя той 
Ва лян ці ны Мін скай. 
Гэ тая жан чы на бы-
ла вя до май пра ро-
чы цай, ба чы ла на-
скрозь унут ра ны стан 
ча ла ве ка. Усё жыц цё 
пра вя ла ў ня спын ных 
ма літ вах, лю дзі час-
та звяр та лі ся да яе па 
да па мо гу.

Змаганне 
з крыжам

Спаў на зве даў 
храм і лі хія ча сі ны. З 
1936 го да сло вы ма-
літ вы ў ім больш не 
гу ча лі. Пад час ад на-
го з зім ніх на ба жэн-
стваў свя та ра, яго 
жон ку, чац вё ра дзя-
цей, пса лом шчы каў, 
дыя ка на і ўсіх пры-
ха джан арыш та ва лі. 
Вяс ной 1937 го да іх 
рас стра ля лі (са ма му 
ма лод ша му дзі ця ці 
свя та ра бы ло ме ней 
за 4 га ды).

У той жа час з 
царк вы скі ну лі крыж.

— Прый шлі пя цё ра 
чэ кіс таў, — рас каз вае 
Алег Мас лі еў, — двое 
з іх за лез лі на ку пал і 
ста лі пад ся каць крыж 
ся ке рай. Бы ло доб рае со неч нае 
на двор'е, ні вод най аб ла чын кі. 
Чэ кіс ты пра цяг ва лі сваю пра-
цу, ад нак крыж не пад да ваў ся, 
бо быў ме та ліч ным, меў 300 кі-
ла гра маў ва гі і быў шчыль на 
за ціс ну ты драў ля ны мі кру жа-
ла мі. Вер ха ві ну кры жа аб вя за-
лі вя роў кай, якую скі ну лі ўніз. 
Ад на ча со ва пад ся ка ю чы, ста лі 
ту заць за вя роў ку, ча ка ю чы, 
па куль крыж упад зе. У пэў ны 
мо мант над царк вой з'я ві ла ся 
не вя ліч кае воб лач ка, ад нак на 
гэ та не звяр ну лі ўва гі. Пра гу чаў 
хруст, праз ім гнен не ма сіў ны 
крыж па ля цеў уніз з 25-мет ро-
вай вы шы ні. Вя роў ка, якая бы ла 
пры ма ца ва на да яго, аб лы та ла 
ру кі чэ кіс таў. Яны, са рваў шы ся, 
за гі ну лі. Крыж пры ду шыў і тых 
тра іх, што ста я лі ўні зе, бо ім не 
бы ло ві даць, ад куль ён ля цеў.

Ад нак мяс цо вых лю дзей 
ус хва ля ваў не гэ ты факт. Ка-
лі крыж уда рыў ся аб зям лю, 
грым нуў гром і лі нуў моц ны 
дождж — ма лень кае воб лач ка 
пе ра тва ры ла ся ў вя ліз ную на-
валь ніч ную хма ру. Не па гадзь 
бу ша ва ла цэ лыя су ткі так, што 
ў су сед няй вёс цы Ка мен ка, 
якая ў 400 мет рах ад царк вы, 
змы ла ла сёў, што па сві лі ся на 
па лях.

Пас ля гэ та га вы пад ку Стань-
ка ва заў сё ды мі на лі даж джы. У 
на ва кол лі лі ло як з вяд ра, а тут 
бы ло су ха. Сам Алег Мас лі еў 

ня рэд ка быў свед кам та кіх з'яў. 
Ра ней марш рут кі ў Стань ка ва не 
ха дзі лі, да во дзі ла ся пе ха той іс ці 
ў Дзяр жынск, і як толь кі ён мі наў 
мост праз ра ку Уса, за якой па-
чы наў ся ін шы на се ле ны пункт, 
там лі вень ста яў сця ной, а з бо-
ку Стань ка ва ні вод най кроп лі не 
бы ло. Лю дзям, каб па ліць ага-
ро ды, да во дзі ла ся то з во зе ра 
ва ду чэр паць, то спус тош ваць 
ка ло дзе жы.

Толь кі пас ля па чат ку ад наў-
лен чых ра бот у царк ве сі ту а цыя 
змя ні ла ся. Даж джу бы вае столь-
кі, што ча сам на ват да во дзіц ца 
пра сіць, каб яго бы ло менш, за-
ўва жае Алег Мас лі еў.

Калі і сценам балюча
Лёс хра ма за са вец кім ча-

сам склад ваў ся ня ра дас на. Там 
ста лі за хоў ваць збож жа, у ва-
ен ны час — зброю. Пры нем цах 
спра ба ва лі ад на віць на ба жэн-
ствы, ад нак праз два тыд ні тыя 
рас стра ля лі свя та ра за су вязь з 
пар ты за на мі. Ка лі вай на скон-
чы ла ся, дах ста лі раз бі раць на 
бу даў ніц тва сель са ве та і ін шых 
кал гас ных па бу доў.

Вяс ной 1961-га з-за та го, 
што храм «псуе пей заж», бы ло 

вы ра ша на яго ўза рваць. Мяс цо-
выя ўзгад ва юць, што з Мін ска 
сю ды пры вез лі пад рыў ні ка, які 
рас па ра дзіў ся на ўзроў ні паў-
та ра мет ра зра біць за нда жы, у 
іх за клас ці ды на міт, аб вя заць 
дро там. Жы ха роў з на ва коль ных 
да моў эва ку я ва лі. Лю дзі са бра-
лі ся на су праць лег лым бе ра зе 
во зе ра, бо да мес ца вы бу ху іх 
не пад пус ка лі — усё бы ло ачэп-
ле на вай скоў ца мі з аў та ма та мі. 
Рас каз вае Мас лі еў:

— Апоўд ні пра гры меў пер шы 
вы бух. Воб ла ка пы лу ахі ну ла 
храм. Ка лі яно ра зы шло ся, усе 

ўба чы лі, што царк ва 
ста іць цэ лая. На лю-
дзей гэ та зра бі ла моц-
нае ўра жан не, мно гія 
ўба чы лі ў гэ тым Бо-
жую ру ку. Яшчэ праз 
паў га дзі ны пра гры меў 
дру гі вы бух. Зноў воб-
ла ка пы лу пад ня ло ся 
вы шэй за царк ву, яна 
пад ско чы ла. Ка лі пыл 
асеў, ака за ла ся, што 
бу ды нак яшчэ ста іць, 
толь кі пай шлі глы бо-
кія рас ко лі ны па фа-
са дзе. Яшчэ адзін вы-
бух, праз 30–40 хві лін, 
змог на рэш це рас ка-
лоць мет ро вай таў-
шчы ні сце ны. Аб ры-

ну лі ся скля пен ні, у бок во зе ра 
ўпа ла зва ні ца. Увесь храм уз ры-
ваць па ба я лі ся, бо по бач ста я лі 
жы лыя да мы: рап там якая са 
сцен аб ры нец ца. Та ды вы ра-
шы лі па рас цяг ваць іх у роз ныя 
ба кі. З мяс цо вай ва ен най час-
ці пры гна лі два ба ты (цяж кая 
ва ен ная тэх ні ка, якая раз бу рае 
роз ныя збу да ван ні, ка пае ако-
пы, тран шэі). Да іх пры ча пі лі па 
пяць ста лё вых тро саў і ру ха мі 
ўзад-упе рад ста лі пе ра піль ваць 
сце ны. Ад на ча со ва ад бой ны мі 
ма ла тка мі пад бі ва лі тыя мес-
цы, дзе ха дзі лі тро сы. Ад нак 
ажыц ця віць за ду му не ўда ва-
ла ся: пса ва лі ся ру ха ві кі ў тан-
ках, ір ва лі ся тро сы, ла ма лі ся 
ма ла ткі — і мяс цо выя жы ха ры 
пад ня лі та кі гвалт, што га то вы 
бы лі на ру ках вы нес ці прэч гэ-
тыя тан кі. Свя ты ню зня ве чы лі і 
за бы лі ся на яе.

Пас ля тых жу дас ных па дзей 
ру і ны царк вы ста я лі 45 га доў, 
чыр во най пля май ад люст роў ва-
ю чы ся ў во зе ры. Да та го ж храм 
быў зроб ле ны з цэг лы-сыр ца, 
та му пад час даж джоў глі ну вы-
мы ва ла, і яна чыр во ны мі стру-
ме ня мі цяк ла па сце нах…

У 1972 го дзе зноў спра ба ва лі 
раз бу рыць царк ву, ужо з-за та-
го, што яна ўяў ляе са бой не бяс-
пе ку для мяс цо вых жы ха роў. Да 
та го ж на гэ тым мес цы за ду ма-
лі бу да ваць ло дач ную стан цыю. 
Ад нак мяс цо выя жы ха ры ста лі 
ў ачап лен не і не да лі ні ко му па-
ды сці да царк вы. Та му яна вы-
ста я ла.

Новае жыццё царквы
Адраджаць храм пачалі толь-

кі ў наш час. У 1997 го дзе бы ла 
ар га ні за ва на пра ва слаў ная су-
пол ка, якая па ча ла ра біць спро-
бы ад на віць царк ву. Ад нак у той 
час яна ўжо ста ла пом ні кам ар-
хі тэк ту ры: но выя тэх на ло гіі і ма-
тэ ры я лы пры мя ніць бы ло не маг-
чы ма. Да та го ж ру і ны ста я лі, як 
со ты, да якіх не вя до ма як бы ло 
па ды сці. Та му ра бо ты так і не 
ўда ло ся рас па чаць.

У 2006 го дзе бы ло атры ма на 
ар хі па стыр скае бла слаў лен не 
на ад наў лен не стань каў скай 
царк вы. Вяс ной та го ж го да па-

ча ла ся рас пра цоў ка 
на ву ко вай пра ект най 
да ку мен та цыі. А ўжо 
ўво сень быў атры ма-
ны афі цый ны да звол 
з Мі ніс тэр ства куль ту-
ры і ў сця ну хра ма бы-
ла ўкла дзе на пер шая 
цаг лін ка.

Алег Мас лі еў рас-
каз вае:

— У ад наў лен не 
царк вы ўжо ўкла дзе-
на звыш 2,5 міль ё на 
до ла раў. З іх больш 
за 2 міль ё ны — гэ та 
ах вя ра ван ні. І 450 ты-
сяч — да па мо га дзяр-
жа вы. На ра бо ты, якія 
за ста лі ся, па трэб на 
яшчэ 2 міль ё ны до ла-
раў: адзін — на агуль-
на бу даў ні чыя ра бо ты 
і яшчэ адзін — на 
цар коў ныя рэ чы. У 
ру і ны бы ло ўкла дзе-
на 22 ва го ны цэг лы. 
У Обы лі Ві цеб скай 
воб лас ці на за вод зе 

бы ла спе цы яль на за моў ле на 
цэг ла-сы рэц — та кая ж, як вы-
ка рыс тоў ва ла ся ка лісь ці. Усе 
ма тэ ры я лы, якія вы ка рыс тоў-
ва юц ца, аў тэн тыч ныя. З су-
час ных — толь кі элект ры ка і 
пад ло га з па да грэ вам — каб 
не ве шаць на сце ны ра ды я та-
ры. І лес ві ца на дру гі па верх 
зроб ле на не з дрэ ва, як ка лісь-
ці, а з ме та лу, — на гэ тым на-
ста я лі па жар ні кі. Для пра цоў-
ных ра бот вы ка рыс тоў ва ец ца 
вап на ва-пяс ча ная су месь, а 
не су час ны бе тон. Пад за ва-
ла мі знай шлі фраг мент пліт кі 
са ста рой пад ло гі — па гэ тым 
узо ры за ка за лі та кую ж. Вок-
ны і дзве ры зроб ле ны з сі бір-
скай ліс тоў ні цы. Пра во дзі ла ся 
хі міч ная экс пер ты за ста рой 
тын коў кі. Но вая, якая вы ка-
рыс тоў ва ец ца на рэ стаў ра цыі, 
ёй цал кам ад па вя дае. Ко лер 
ку па ла так са ма па да бра ны па 
зной дзе ным фраг мен це.

У Стань ка ве пра во дзіц ца та-
кая ак цыя, як «імян ная цаг лін-
ка». Па ме ры ўзвя дзен ня сцен на 
цаг лін ках за піс ва лі ся ім ёны тых, 
хто ах вя ра ваў гро шы. Поў ныя 
спі сы лю дзей, якія ўнес лі свае 
срод кі ў ад наў лен не, бу дуць зме-
шча ны ў спе цы яль ную кап су лу, 
якую пе рад са мым за кан чэн нем 
ра бот за му ру юць у хра ме. Ця пер 
жа за ўсіх гэ тых лю дзей кож ны 
дзень ідзе ма літ ва.

Пер шая служ ба прай шла ў 
хра ме ўжо ў 2008 го дзе. Сё ле-
та з 19 снеж ня і да Вя лі ка дня 
так са ма бу дуць вес ці ся на ба-
жэн ствы. Пас ля гэ та га рэ стаў-
ра цый ныя ра бо ты бу дуць пра-
цяг ну ты, і да кан ца ле та ці па-
чат ку во се ні ад рэ стаў ра ва ная 
царк ва на бу дзе свой кан чат ко-
вы вы гляд і ста не дзей ні чаць 
па ста ян на.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. 
Фо та аў та ра.

Дзяржынскі раён

�

У Літ ве і асаб лі ва на Ру сі ў 
той час, ка лі ўжо ўсё з по ля збя-
руць, жы та па се юць і птуш кі ку-
лі кі ля та юць над ні ва мі, дык мае 
шлях та звы чай ез дзіць гур там 
ад два ра да два ра, ад ха ты да 
ха ты, це шыц ца і час ве се ла ба-
віць. На зы ва юць яны гэ ты час 
ку лі ком, ка жу чы: «Па я дзім ку-
лі ка!».

Дык вось, ад нае ма ту лі сын 
па ехаў са бе з сяб ра мі да зна ё ма-
га і, за ба віў шы ся там дзён коль кі 
ў пры ем ных па це хах, вяр нуў ся 
да ма ці.

Пы та ец ца ў яго ма ці:
— Дзе ж ты, маё дзі цят ка, да 

гэ та га ча су ба віў ся?
Ён рас ка заў ма ту лі ўсю праў-

ду.
— А сён ня дзе ты быў? — ка-

жа ма ці.
Ад каз вае:
— Быў там і там.
— А ці еў ты?
— Сён ня мой ку лік ня ўда лы 

быў. Еў стра вы, га та ва ныя кеп-
ска па-вен гер ску.

Тут ма ту ля за смя я ла ся і ска-
за ла:

— Маё дзі цят ка, рас тлу мач 
мне, што та кое «кеп ска па-вен-
гер ску»? Бо я гэ та га не ве даю.

Пы та ец ца да лей, што там бы-
лі за стра вы. Аж ён апа вя дае:

— Пер шая бы ла стра ва, якую 
лю дзі ядуць, а свін ні не. Дру гая 

стра ва та кая, што свін ні ядуць, а 
лю дзі не. А трэ цяя та кая, што ні 
лю дзі, ні свін ні не ядуць, а толь кі 
са ба кі.

Ма ці, яшчэ больш за ці ка віў-
шы ся, пы та ец ца:

— Маё дзі цят ка, рас ка жы мне, 
што гэ та за стра ва, якую «лю дзі 
ядуць, а свін ні не»?

— Гэ та быў ня мец кі га рох, 
аль бо ша бель бон.

— А што за дру гая стра-
ва, якую «свін ні ядуць, а лю дзі 
не»?

— Гэ та ка пус та, не кіс лая, не 
прэс ная, не са лё ная, не ва ра ная, 
а толь кі рас па ра ная, без уся ля-
ка га сма ку, якую я, ад ну лыж ку 
ўзяў шы, жа ваў-жа ваў, але, глы-
нуць не мо гу чы, пад стол вы плю-
нуў.

— А што за трэ цяя стра ва, 
якую «ні лю дзі, ні свін ні не ядуць, 
а толь кі са ба кі»?

— От, ва шэць мат ка даб ра-
дзей ка, у тым до ме для ку лі коў 
спяк лі цэ ла га ін ды ка. Але ін шыя 
па но ве ку лі кі да та го до му пры-
еха лі, нас апя рэ дзіў шы, ды та го 
ін ды ка так доб ра аб' елі, што ад-
ны толь кі кос ці за ста лі ся. Мы як 
на тыя кос ці гля ну лі, то кож ны з 
нас і нож, і ві дэ лец па клаў.

Ма ці, чу ю чы та кое, ледзь ад 
сме ху не лоп ну ла:

— То ты, маё дзі цят ка, мо жа, 
ес ці хо чаш?

— Вя до ма, — ка жа ён, — ва-
шэць мат ка даб ра дзей ка, я да 
вас па ні даб ра дзей кі і пры ехаў 
ку лі ка за кон чыць.

— Ну, то ёсць у мя не ў ша фе 
сма жа ні на, еш яе ха лод наю аль-
бо за га дай зра зы пры га та ваць.

— Доб ра, мат ка мая даб ра-
дзей ка. Ка лі ўжо ня ма ні ку лі-
ка, ні ін ды ка, з'ем жа я ка ва лак 
і бы ка.

ЧА МУ ВЫ РА ШЫ ЛІ ПА ЕХАЦЬ?
Не да лё ка ад Мін ска. Рэ стаў ра цыя царк вы ідзе да во лі хут ка і 

ў блі жэй шы час скон чыц ца. По бач зна хо дзяц ца рэшт кі граф скіх 
па бу доў, ма ляў ні чае во зе ра і парк.

ЯК ДА БІ РА ЛІ СЯ І Ў КОЛЬ КІ АБЫ ШЛО СЯ?
На марш рут цы Мінск—Стань ка ва ў адзін бок 16 ты сяч. На ўсё 

вы дат ка ва на 32 ты ся чы.

Ванд роў ныя на тат кіВанд роў ныя на тат кі  �� У ХРА МА —
КРЫ ВА ВЫЯ

СЛЁ ЗЫ 

АБО З ВЯ ЛІ КІХ 
БАН КЕ ТАЎ 

ГА ЛОД НЫЯ 
ДА ХА ТЫ 

ПРЫ ЯЗ ДЖА ЮЦЬ» 
«Звяз да» рас па чы нае но вую руб ры ку — «Бай кі 

кух міст ра Ве ра шча кі», у якой пра гіс то рыю і куль ту-
ру на шых прод каў — шлях ты і ся лян, пра ва слаў ных 
і ка то лі каў, ду хоў ных і свец кіх лю дзей — бу дзе рас-
па вя дац ца праз даў нія ку лі нар ныя і ка ля ку лі нар ныя 
бай кі, ле ген ды, анек до ты. Іх сабраў для нас вядомы 
даследчык беларускай старадаўняй кухні. Аднак 
яго імя мы пакінем у сакрэце.

Ежа заўж ды зай ма ла і бу дзе зай маць шмат мес-
ца ў жыц ці ча ла ве ка, і не толь кі ўлас на спа жы ван не 
і пры га та ван не ежы, але і шмат лі кія ся мей ныя і та-
ва рыс кія звы чаі, ры ту а лы, за ба бо ны, па вер'і, кур'-
ё зы, якія спа да рож ні ча юць га та ван ню і бя се дзе. 
Па мяць пра ўсё гэ та — важ ны эле мент куль ту ры 
лю бой на цыі. Су час ныя бе ла ру сы кеп ска ве да юць 
гэ ты пласт куль ту ры, і, спа дзя ём ся, бу дзе не ліш нім 
пра яго на га даць.

На шым вір ту аль ным гі дам у мі нуў шчы ну бу-
дзе кух містр Яго Вя лі кас ці Ста ні слаў Ве ра шча ка. 
Ка жуць, што кух містр смач на і дас ціп на кар міў 
апош ніх ка ра лёў Рэ чы Па спа лі тай, і між ін шым, 
вы най шаў сла ву тую ця пер стра ву — ве ра шча ку, 
на зва ную ў яго го нар. А ўжо коль кі ён ве дае роз-
ных смеш ных і па ву чаль ных ба ек і пры па вес цяў з 
на шай гаст ра на міч най гіс то рыі — то му сіць, не мае 
ў гэ тым са бе роў ных!

Ку ліг — ка валь ка да з за прэ жа ных са ней, якія 
час та ме лі дзіў ную фор му (на прык лад, у вы гля дзе 
ле бя дзі най га ла вы з вы цяг ну тай шы яй або ту ла ва 
мядз ве дзя), і верш ні каў з за па ле ны мі па ход ня мі. Та-
кім ма ляў ні чым і шум ным чы нам даў ней, у ХVІІ — ХІХ 
ста год дзях, шлях та ад зна ча ла Бо жае На ра джэн не 
і ін шыя зі мо выя свя ты (аж да са ма га Па пяль ца, з 
яко га па чы наў ся Вя лі кі пост), ванд ру ю чы ад ад на го 
ма ёнт ка да на ступ на га. І ў кож ным ма ёнт ку ла дзі ла ся 
не ўтай ма ва нае ба ля ван не з му зы кай, тан ца мі, гуль-
ня мі, рас кла дзе ны мі прос та ў два ры вог ні шча мі, дзе 
сма жы лі «кан фіс ка ва нае» ў гас па да роў птаст ва і жы-
вё лу. Ка лі ў ад ным до ме гас па да роў аб' яда лі да чыс-
та, іх за бі ра лі з са бой і еха лі ў на ступ нае мес ца. Так 
ку ліг па сту по ва раз рас таў ся, як снеж ны ком, і за ба вы 
ра бі лі ся ўсё больш га рэз лі вы мі і сва воль ны мі.

Да гэ туль гіс то ры кі спра ча юц ца, ад куль па хо дзіць 
поль скае сло ва kulіg: ці то ад ад сло ва «ко ла», ці то 
ад «ку лі» — кры вой ляс кі, або жаз ла, які пе ра да-
ва лі ад ад на го ма ёнт ка да ін ша га, як эс та фет ную 
па лач ку. У лю бым вы пад ку, бе ла рус кая і лі тоў ская 
шлях та ча сам не да кан ца ра зу ме ла гэ тае сло ва, 
як ві даць з гэ тай даў няй бе ла рус кай гу ма рэс кі, дзе 
яго блы та юць з птуш кай ку лі ком. А на коль кі доб ра 
ўда ва ла ся пад' ес ці і па ве ся ліц ца не ка то рым удзель-
ні кам ку лі га — за ле жа ла, ві даць, ад іх спры ту.

Сён няш няя царк ва ў Стань ка ва — 
пя тая па лі ку з тых, што ста я лі 
на гэ тым жа са мым мес цы. Ужо 
ў 1387 го дзе ма ец ца згад ка, што 
тут бы ла царк ва, а са мо мяс тэч ка 
на ле жа ла вя лі ка му кня зю Ві таў ту. 
Паз ней Стань ка вам ва ло да лі кня зі 
Ра дзі ві лы, гра фы Чап скія, і яны 
так са ма пад трым лі ва лі ду хоў насць. 
Ад нак да вя ло ся пе ра жыць лі хія 
ча сі ны, ка лі са мо іс на ван не храма 
ста ві ла ся пад па гро зу…

Ка ля ўсы паль ні цы кня зёў 
Па ске ві чаў у Го ме лі ка лісь ці 
зна хо дзіў ся ста ра жыт ны ва-
коль ны го рад. Та кую вы сно-
ву зра бі лі спе цы я ліс ты пас-
ля пра вя дзен ня ар хеа ла гіч-
ных рас ко пак на тэ ры то рыі 
воб лас ці і, у пры ват нас ці, 
на не ка то рых участ ках Го-
мель ска га па ла ца ва-пар ка-
ва га ан самб ля.

За гад чык ад дзе ла ар хеа ло-
гіі Аляк сандр ПІ СА РЭН КА і на-
ву ко вы су пра цоў нік Дзміт рый 
ЛЕ ДЗЯН КОЎ рас ка за лі, што 
ўда ло ся ад шу каць не каль кі 
склад ні каў ся рэд ня веч на га го-
ра да. Па-пер шае, гэ та ва ен ны 

цэнтр, або га ра дзі шча, на мес-
цы яко га паз ней ста лі бу да ваць 
спа чат ку дзя дзі нец, а по тым за-
мак. Ар хеа ла гіч ныя рас коп кі па-
ка за лі, што на мес цы су час на га 
па ла ца Ру мян ца вых-Па ске ві чаў 
і са праў ды ка лісь ці зна хо дзіў ся 
ся рэд ня веч ны за мак. Ён быў 
доб ра ўма ца ва ны зем ля ны мі 
ва ла мі, драў ля ны мі сце на мі і 
ро вам. Па-дру гое, ва коль ны 
го рад, які так са ма меў доб рую 
ахо ву на вы па дак на па ду во ра-
гаў, зна хо дзіў ся по бач. Па-трэ-
цяе, па са ды, якія раз мя шча лі ся 
ва кол ума ца ван няў. Ад нак яны 
за ха ва лі ся не так доб ра. Уво гу-
ле ж сен са цый ны мі гэ тыя зна-
ход кі не на за веш. Яны прос та 

па цвер дзі лі тое, што ар хе о ла гі 
ве да лі ўжо ра ней.

Бы ло зной дзе на так са ма жыт-
ло XVІІІ ста год дзя, а дак лад ней, яго 
ніж няя част ка, якая на зы ва ец ца 
«пад клет». Аляк сандр Пі са рэн ка 
па тлу ма чыў, што ка лі гэ та быў пан-
скі дом, то ў пад кле це маг ла жыць 
чэ лядзь або тры ма ла ся каз на. Ка лі 
ж у до ме жы лі прос тыя лю дзі, то 
там звы чай на зна хо дзі ла ся склад-
ское па мяш кан не або май стэр ня.

Най больш ці ка выя ар хеа ла-
гіч ныя экс па на ты, зной дзе ныя на 
Го мель шчы не сё ле та, у блі жэй шы 
час мож на ўба чыць на вы ста ве ў 
па ла цы Ру мян ца вых-Па ске ві чаў.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ

� 

Зна ход каЗна ход ка  ��

Што шу ка лі ка ля ўсы паль ні цы кня зёў?..

«ВОСЬ ТА БЕ І КУ ЛІК, 

Імян ная цэг ла.

Алег Мас лі еў.

Іка на пі сец Ігар Шы ку лаў і яго па моч ні ца.

Царк ва ў Стань ка ве.Царк ва ў Стань ка ве.

Твор чая спад чы на Апа лі на ра 
Пуп ко ўжо на ле жыць гіс то рыі 
і ўяў ляе не ацэн ны пласт ду-
хоў най і ма тэ ры яль най куль-
ту ры на цыі. Івя нец кая зям ля 
да ла Бе ла ру сі зна ка мі та га 
твор цу — нось бі та глы бін ных 
тра ды цый на род на га разь-
бяр ства, са ма быт на га мас та-
ка-жы ва піс ца, ад мыс ло ва га 
гра фі ка. Бу ду чы прад стаў ні-
ком рэ не сан су бе ла рус кай 
куль ту ры па чат ку ХХ ста год-
дзя, ён усёй сва ёй твор час-
цю ад да на слу жыў ідэі бе-
ла ру шчы ны, та му яго тво ры 
зна хо дзяць жы вы вод га лас 
у су час ным пра цэ се раз віц ця 
на род на га мас тац тва.

Ён па хо дзіў з вя до ма га ро ду, 
які сла віў ся сва і мі па том ны мі 
май стра мі-му ля ра мі, ган ча ра мі, 
разь бя ра мі, чыр ва на дрэў шчы-
ка мі. Ува браў у ся бе дух твор ча-
га ася род дзя, што быў улас ці вы 
Івян цу, як буй ней ша му цэнт ру на-
род на га мас тац тва, роск віт яко га 
пры па дае на дзі ця чыя і юнац кія 
га ды Апа лі на ра. Усё яго доў гае і 
плён нае жыц цё прай шло ў мяс-
тэч ку, за вы клю чэн нем двух га до-
вай ву чо бы ў пры ват най гім на зіі 
ў Мін ску ды не шмат лі кіх ванд ро-
вак у Віль ню ра зам з бра там Вац-
ла вам, які дру ка ваў свае до пі сы 
ў «На шай Ні ве» пад псеў да ні мам 
«Хвэль ка з Івян ца».

Пра фе сій най мас тац кай аду-
ка цыі Апа лі нар не атры маў, але з 
дзя цін ства з вя лі кай аса ло дай ён 
пі ша аква рэль ныя эцю ды род ных 
края ві даў, ле піць з глі ны, рэ жа па 
дрэ ве, ро біць ма люн кі ка ля ро вы-
мі алоў ка мі.

Пас ля за кан чэн ня Івя нец-
ка га ча ты рох клас на га га рад-
ско га ву чы лі шча пра ца ваў ра-
хун ка во дам. За тым вы кла даў 
ма ля ван не ў шко ле, кі ра ваў 
вы яў лен чым гурт ком пры До-
ме пі я не раў. Баць коў ская ха та 
бы ла для яго ака дэ мі яй жыц ця, 
тут сфар мі ра ваў ся яго твор чы 
і гра ма дзян скі све та по гляд. 
Фа сад ха ты, у якой ця пер раз-

мя шча ец ца дом-му зей, упры го-
жа ны разь бя ны мі ка ры я ты да мі 
і лішт ва мі. По бач з ха тай ма ну-
мен таль ная бра ма: на слу пах-
ву ша ках — рэ льеф ныя вы явы 
гус ля ра і жняі, над стрэш кай — 
вя лі кі драў ля ны арол з рас пра-
сцёр ты мі кры ла мі, па цэнт ры 
сі мет рыч ных ство рак — дэ ка-
ра тыў ныя га ло вы львоў.

Ува ход у ве ран ду аздоб ле-
ны рэ лье фа мі сей бі та і мес-
тач ко вай ма дон ны з дзі цем 
на ру ках. Шы бы раз ма ля ва-
ны бу ке та мі пад віт раж. Усё 
за стаў ле на скульп ту ра мі і 
за ве ша на ма ляў ні чы мі пей-
за жа мі.

Сен цы-гас цёў ня на гад ва-
юць фон ды му зея, дзе мож на 
су стрэць куль та вую і ўні яц кую 
скульп ту ру ХVІІІ ста год дзя. 
Сце ны і столь за лы ўпры го жа-
ны рос пі са мі на гіс та рыч ную 
і мі фа ла гіч ную тэ ма ты ку. Ар-
га ніч на ў ін тэр' ер упі са лі ся ка-
мі ны з рэ льеф най каф ляй ХІХ 
ста год дзя і раз бя ныя тво ры 
Апа лі на ра.

Тво ры мас та ка за хоў ва юц ца 
ў му зе ях Мін ска, Раў бі чаў, Ма-
ла дзеч на і пры ват ных збо рах. А 
ў Івя нец кім му зеі тра ды цый най 
куль ту ры ад ве дзе на асоб ная за-
ла пад экс па зі цыю тво раў Апа лі-
на ра Пуп ко.

Дзя ку ю чы на ма ган ням дач кі, 
якая вяр ну ла ся ў Івя нец, у ся дзі-
бе ства ра ец ца му зей для на вед-
валь ні каў.

Алег РА МА НОЎ СКІ
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Сло вы на ўспа мінСло вы на ўспа мін  �� З РО ДУ ІВЯ НЕЦ КІХ МАЙ СТРОЎ


