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У жыц ці Асі по віц ка га краю род Да-
ра га наў ады граў вя лі кую ро лю. Дзя-
ку ю чы ім у ХІХ ста год дзі з'я ві ла ся 
вет ка чы гун кі ад Асі по віч да Ста-
рых Да рог, па між вёс ка мі Крын ка 
і Да ра га на ва бы ла на сы па на да ро-
га, ад кры лі ся ле са піль ня, бро вар і 
яшчэ шмат ча го. Пас ля рэ ва лю цыі 
гэ тае проз ві шча бы ло не за слу жа-
на вы крас ле на з гіс то рыі, а ма ёнт кі 
Во сі па і Мац вея раз ра ба ва ны. Але 
тры га ды та му су вязь з гэ тым ро дам 
зноў па ча ла ад наў ляц ца. Сё ле та сю-
ды пры ехаў са Шве цыі пра праў нук 
Во сі па Да ра га на — Анд рэй. Ён пры-
вёз з са бой ка ля 300 роз ных рэ чаў, 
які мі ва ло да лі яго прод кі.

Рэ лік віі збі ра лі 
ўсім све там

Пе рад тым, як су стрэц ца з Анд рэ ем Да-
ра га нам, не маг ла не за зір нуць у тыя мяс-
ці ны, дзе не ка лі жы лі яго сва я кі. Двац цаць 
хві лін яз ды на цяг ні ку Асі по ві чы — Са лі-
горск па той са май чы гун цы, якую ў па чат-
ку ХХ ста год дзя па бу да ва лі бра ты Во сіп 
і Іван, а так са ма муж іх сяст ры Лі за ве ты 
— Мац вей, і ты ў Да ра га на ва. Да рэ чы, 
40 кі ла мет раў чы гу нач на га па лат на, дзве 
стан цыі, два раз' ез ды, два чы гу нач ныя 
мас ты бы лі зроб ле ны ўся го за 8 ме ся цаў. 
Бу доў ля не спы ня ла ся на ват ноч чу. Пер-
шы цяг нік прый шоў на стан цыю Ра ду ці чы 
28 снеж ня 1986 го да.

У му зеі Да ра га наў скай шко лы на ват 
за ха ва ла ся тэ ле гра ма, дзе як раз пра гэ ту 
па дзею га во рыц ца. На огул, му зей ту тэй-
шай шко лы сла віц ца тым, што ў ім зна хо-
дзіц ца ад на з най ба га цей шых ка лек цый 
па гіс то рыі краю, у тым лі ку і не ка то рыя 
рэ чы са міх Да ра га наў. Ка лісь ці ўсё гэ тае 
ба гац це па ча ла збі раць за хоп ле ная спра-
вай Зі на і да Ве ра шча ка. Ця пер за хоў вае 
і па паў няе мяс цо вую гіс то рыю так са ма 
не абы яка вая да яе Жан на Ка ра ле ня.

Му зей і са праў ды ўраж вае. У двух па-
вяр хо вым бу дын ку за хоў ва ец ца ка ля 4 
ты сяч экс па на таў — усё тое, што атры-
ма ла ся са браць за 30 га доў іс на ван ня 
му зея. Боль шая част ка іх на ле жыць да 
пас ля рэ ва лю цый на га пе ры я ду. Рэ чаў бы-
лых гас па да роў ня шмат: уся го 7. Дзя куй 
не абы яка вым лю дзям, якія не па шка да-
ва лі ні ча су, ні сіл, каб за ха ваць па мяць 
прод каў. Я су стрэ ла ся ў му зеі з Ла ры сай 
Сі да раў най Стоц кай. Яна ця пер на пен сіі, 

але род най шко лы, дзе яна пра ца ва ла біб-
лі я тэ ка рам, і тым больш му зея, для яко га 
са бра ла шмат роз ных рэ чаў, не за бы вае. 
Гіс то рый пра Да ра га наў яна ве дае шмат. 
Слу ха еш яе і зда ец ца, быц цам бы яна пра 
не ка га са сва іх сва я коў рас па вя дае.

— Вось гэ тыя крэс лы, пе ра пле це ныя 
ра тан гам, Лі за ве та Да ра ган сва ёй па ка-
ёў цы па да ра ва ла, — ка жа яна, уба чыў шы, 

што я з ці каў нас цю раз гляд ваю 
ста ра даў нюю мэб лю. — А стол 
быў боль шы за гэ ты і квад рат-
ны. У гар ні тур ува хо дзі ла ша-
фа, па доб ная да той, што вы 
тут ба чы це, але ж гэ та не да-
ра га наў ская.

— Бу фет нам ад да ла ад на з 
мяс цо вых жы ха рак, ён ста яў у яе 
ў сен цах, — да лу ча ец ца да гу тар кі 
Жан на Ка ра ле ня і з го рыч чу да дае: 
— Ёсць тут у ад ных лю дзей ша фа, сер-
вант, стол і ка на па Лі за ве ты Да ра ган, але 
яны з імі не жа да юць рас ста вац ца. Мэб ля, 
вя до ма, каш туе вя лі кіх гро шай, але яны 
пра да ваць нам яе і не збі ра юц ца. Ве да-
юць, што ў нас та кіх гро шай ня ма».

Вя до ма, гро шай на му зей ныя экс па на ты 
шко ле ні хто не вы дзя ляе. Але, каб на быць 

неш та каш тоў нае, тут га то выя іс ці на лю быя 
ах вя ры. І пры кла даў гэ та му ха пае.

— Вось са сно вая пал ка, якая на ле жа ла 
са ма му Во сі пу Да ра га ну, — Жа нна Ся мё-
наў на бя рэ ў ру кі дэ ка ра ва ны кій. — Ён яе 
ад даў свай му кі раў ні ку з вёс кі Бу да, і яна 
доў гі час там і за хоў ва ла ся. Ка лі ства раў ся 
му зей, Зі на і да Ве ра шча ка вы ме ня ла яе на 
40 літ раў га зы. А вось на ра тан га выя крэс-

лы гро шы вы дат ка ваў ра на.
Ся род каш тоў ных рэ чаў — чы-

гу нач ны звон, які ві сеў на стан цыі 
Да ра га на ва да 1976 го да, мар цір ка 
ХVІІІ ста год дзя, з да па мо гай якой 
не ка лі ла дзі лі свя точ ныя фе ер вер кі, 
кар ты па чат ку ХХ ста год дзя, каш-
тоў ныя да ку мен ты.

На су вя зі з Да ра га на мі
Ня стом ная Жан на Ка ра ле ня на-

столь кі за ха пі ла ся по шу ка мі звес так 
пра знат ны род, што на ват змаг ла 
на ла дзіць кан так ты з іх на шчад ка мі. 
Яна на пі са ла пісь мо пра праў нуч цы 
Во сі па Да ра га на На дзін Мар шанд 
у Фран цыю, дзе па ве да мі ла, што 
іх род па мя та юць, што яго ўклад у 
раз віц цё краю нель га пе ра аца ніць. 
Жан чы на, якая 19 га доў ні ко му не 
ад каз ва ла, праз паў го да ад клік ну ла-

ся. Яна пад ка за ла ад рас яшчэ 
ад ной пра праў нуч кі Во сі па 

— Воль гі Да ра ган-Су-
шчо вай, якая жы ве ў 

Пе цяр бур гу. Пас ля 
гэ та га ў Асі по ві чы 
ста лі на вед вац ца 
на шчад кі асі по-
віц кіх Да ра га наў. 
Ся род іх і Анд рэй 
са сва ёй жон кай 
Ла най. Ме на ві та 
та ды яны вы ка за-
лі дум ку ства рыць 
асоб ны му зей.

На па мяць аб 
тых су стрэ чах у па-

мят най кніж цы му зея 
за ста лі ся за пі сы. Лі дзія 

і Юрый Да ра га ны-Су шчо-
вы на пі са лі, што бы лі вель мі 

ўра жа ны тым, што ўба чы лі, абя ца лі па дзя-
ліц ца фо та здым ка мі і ко пі я мі да ку мен таў. 
На огул удзяч ных вод гу каў вель мі шмат. 
Ці ка ва, што му зей на вед вае ка ля ты ся чы 
ча ла век у год. Ту рыс ты пры яз джа юць на-
ват з-за мя жы.

Ад фа міль на га аб ру са да 
дзе да вай пі жа мы

З Анд рэем Да ра ганам мы су стрэ лі ся ў 
бу дын ку асі по віц ка га мо ла дзё ва-пад лет-
ка ва га цэнт ра «Ра вес нік», дзе ў 5 за лах 
пла ну ец ца раз мяс ціць пры ве зе ныя экс па-
на ты. Да лё кая да ро га і мыт ныя кло па ты 
на кла лі свой ад бі так. Анд рэй тро хі пра сту-
дзіў ся, але быў за да во ле ны вы ні кам сва ёй 
па езд кі.

— Каб зра біць гэ ты крок, мне спат рэ бі-
ла ся аж но 2 га ды. Тут усё, што да ты чыц ца 
май го ро ду. Я гэ та збі раў доў гі час, — па-
ве да міў ён.

Рэ чаў і на са мой спра ве шмат. Іх на-
ват яшчэ не па спе лі і рас па ка ваць. Каб я 
ўяў ля ла, што сха ва на ў ка роб ках, Анд рэй 
да стае з сум кі здым кі. На ад ным з іх жан-
чы на з груд ным дзі цем на ру ках і ма лень кім 
ку ча ра вым хлоп чы кам. «Гэ та мая ма ці, а 
хлоп чык — я», — тлу ма чыць ён і звяр тае 
ўва гу на аб рус, які ля жыць на ста ле — ён 
ся род тых рэ чаў, якія Анд рэй пры вёз са 
Шве цыі. У спі се ёсць на ват сяр пы і ко сы, 
крэс лы, стол, дзі ця чыя цац кі і шмат ча го 
ін ша га. Анд рэй пры вёз на ват дзе да ву пі-
жа му, з якой той па да рож ні чаў па све це. 
Шмат экс па на таў, якія да ту юц ца мі ну лым 
ста год дзем, але ёсць і та кія, якім 200—300 
га доў. «Усе гэ тыя рэ чы для мя не вель мі 
каш тоў ныя, нель га вы браць неш та ад но, 
— ка жа Анд рэй. — Па асоб ку яны ні чо га не 
ўяў ля юць, але ка лі іх раз мяс ціць усе ра зам, 
гэ та бу дзе ся мей ны скарб. Яго нель га пра-
даць, яго мож на толь кі за хоў ваць».

Анд рэй і да лей збі ра ец ца па паў няць 
му зей, збі ра ец ца за пра сіць усіх сва іх сва-
я коў з Ва шынг то на, Па ры жа, Стак голь ма 
пры няць удзел у гэ тай спра ве. Яшчэ ён 
ду мае пе ра даць не каль кі фа міль ных аб-
ра зоў царк ве ў Да ра га на ва.

Ка лі мож на бу дзе ўба чыць у му зеі тыя 
экс па на ты, што пра вёз Анд рэй Да ра ган, 
па куль цяж ка ска заць. Як па тлу ма чы ла 
ды рэк тар Асі по віц ка га гіс то ры ка-края-
знаў ча га му зея Ан та ні на Сця па на ва, за-
раз вы ра ша ец ца пы тан не, як раз мяс ціць 
усё гэ тае ба гац це. Анд рэй збі ра ец ца пры-
ехаць бу ду чым ле там з эс кі за мі ін тэр' ера 
бу ду ча га му зея. Мяр ку ец ца, што ад на з 
пя ці залаў бу дзе рас па вя даць пра да ра га-
наў скі род у фо та здым ках. Але толь кі для 
та го, каб іх афор міць, спат рэ біц ца шмат 
гро шай, якія трэ ба яшчэ знай сці.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра

�

Апош нія дзе ся ці год дзі дом 
ста яў за ня дба ны. У 2008—2009, 
а так са ма ў 2012 га дах на ім бы лі 
пра ве дзе ны да сле да ван ні, якія 
вы яві лі, што ён зна хо дзіц ца ў 
не зда валь ня ю чым ста не. Пла-
на ва ла ся яго ад рэ стаў ра ваць 
і пры ста са ваць пад ганд лё выя 
і офіс ныя функ цыі. Пад час да-
сле да ван ня быў вы свет ле ны 
пер ша па чат ко вы ха рак тар фа са-
даў, зной дзе ны сля ды ко ліш ня га 
бал ко на, на ват ка ва лак каф лі з 
ар на мен там ад ацяп ляль най пе-
чы. Ака за ла ся, што ка лісь ці на 
га лоў ным фа са дзе бы ла ар ка, 
праз якую мож на бы ло пра ехаць 
унутр два ра. Па аба пал ар кі так-
са ма бы лі дэ ка ра тыў ныя эле мен-
ты, ад нак пад час «рэ стаў ра цыі» 
іх зні шчы лі.

Ця пер дом да рэ ва лю цый-
най па бу до вы на гад вае ка роб-
ку, за лі тую бе то нам. З'яў ля-
ец ца ад чу ван не, што тыя, хто 
зай маў ся бу дын кам, прос та 
не ўспры ма лі яго як гіс та рыч-
ную каш тоў насць. Адзі нае, што 

зра бі лі будаўнікі — пры збі ван ні 
тын коў кі і ляп ні ны за ха ва лі ўзо-
ры кож на га ляп но га про фі лю. 
Да ку мен та цыя па рэ стаў ра цыі 
бы ла рас пра ца ва на пра ект ным 
ін сты ту там «Мінск гра ма дзянп-
ра ект». Ад нак ажыц цяў ляць 
тэх ніч ны на гляд за вы ка нан нем 
ра бот на аб' ек це — гэ та так са-
ма за да ча і за каз чы ка (у гэ тым 
вы пад ку ка му наль на-ўні тар на га 
прад пры ем ства «Мін ская спад-
чы на»). Ён жа пра во дзіў тэн дар 
і вы бі раў та го, хто бу дзе ра біць 
рэ стаў ра цыю.

На чаль нік Упраў лен ня па 
ахо ве гіс то ры ка-куль тур най 
спад чы ны і рэ стаў ра цыі Ігар 
ЧАР НЯЎ СКІ па цвер дзіў, што 
Мі ніс тэр ства куль ту ры вы да ла 
прад пі сан не на спы нен не ра бот 
на Рэ ва лю цый най, 28 і па тлу ма-
чыў та кое ра шэн не:

— Ра бо ты, якія вя лі ся на гэ-
тым аб' ек це, не ад па вя да лі да ку-
мен та цыі. Па-пер шае, яны зра бі-
лі тарк рэт — на нес лі слаі бе то ну 
там, дзе гэ та га ра біць бы ло нель-
га. Па-дру гое, пра вя лі ацяп лен-
не, якое не бы ло ўзгод не на. А 
па-трэ цяе, ад бі лі дэ ка ра тыў ныя 
эле мен ты. Ні дзе ў све це так не 
ро біц ца: ма юц ца прад пі сан ні, 
што ра біць, ка лі сце ны стра ці-
лі сваю тры ва ласць, як у гэ тым 
вы пад ку. Ёсць шмат спо са баў іх 
ума ца ваць, ад нак вон ка ва яны 
аба вяз ко ва па він ны за хоў ваць 
сваю аў тэн тыч ную гіс та рыч ную 
ад мет насць. Гэ ты бу ды нак дзя-
сят кі га доў ста яў і ні кім не ра-
ман та ваў ся. Ад нак мы не бу дзем 
ста віць пы тан не, хто да вёў яго да 
та ко га ста ну. Больш іс тот на тое, 
што ад бы ва ец ца там ця пер.

Ця пер Мі ніс тэр ства куль ту-
ры пра па на ва ла за каз чы ку па-
даць на раз гляд да ку мен та цыю 
вя дзен ня ра бот на гэ тым аб' ек-
це. Бо за цвер джа ны пра ект рэ-
стаў ра цыі ёсць, ад нак тое, што 
ро біц ца з бу дын кам, яму не ад-
па вя дае. Знеш не зда ец ца, што 
дом ужо не вы гля дае як ад мет-

ная ста ра даў няя па бу до ва. Ня-
гле дзя чы на гэ та, Ігар Чар няў скі 
ка жа, што са спі са гіс то ры ка-
куль тур ных каш тоў нас цяў дом 
бу дзе скла да на вы клю чыць, бо 
ён фар мі руе цэнтр ста ро га го-
ра да. А ўвесь гіс та рыч ны цэнтр 

— гэ та і ёсць каш тоў насць. Але 
па кі даць усё так, як ёсць, нель га, 
упэў не ны на чаль нік Упраў лен ня 
па ахо ве спад чы ны:

— Нех та па ві нен па нес ці ад-
каз насць. Ка лі б зда рыў ся адзін 
та кі прэ цэ дэнт і не ка га па ка ра лі, 
ін шыя б за ду ма лі ся. Мы скла да-
ем ад мі ніст ра цый ныя пра та ко лы, 
вы піс ва ем штра фы, ад нак гэ тым 
усё аб мя жоў ва ец ца. Я не за тое, 
каб не ка га са джаць у тур му, ад-
нак ор га ны, якія ад каз ва юць за 
вы ка нан не за ка на даў ства, па він-
ны рас па чаць та кую спра ву. Бо 

сён ня на ша мі ніс тэр ства прос та 
за ва ле на зва ро та мі гра ма дзян з 
прось бай даць экс перт ную ацэн-
ку пэў ным рэ стаў ра цый ным ра-
бо там. У гэ тым вы пад ку ад каз-
ным бу дзе за каз чык — «Мін ская 
спад чы на». Яны атры ма лі да звол 
на вы ка нан не ра бот і вы бі ра лі 
пад рад чы ка.

Сён ня сі ту а цыя ў бе ла рус кай 
рэ стаў ра цыі склад ва ец ца так, 
што тэн дар на са мі ра бо ты мо жа 
вый граць хто за ўгод на: фір ма, 
якая ўчо ра бу да ва ла ка роў нік, 
заўт ра мо жа пе рай сці на пом нік 
ар хі тэк ту ры, але ж на апош нім 
па трэб ны зу сім ін шыя на вы кі. 
Та му адзі ным вый сцем з та кой 
сі ту а цыі, каб не да пус каць раз-
бу раль ных па мы лак у бу ду чы ні, 
ба чыц ца пра піс ван не ўмоў тэн-
да ра: каб му ля ры ва ло да лі не аб-
ход ны мі на вы ка мі, каб ар хі тэк тар 
быў во пыт ным і ўжо меў на сва ім 
ра хун ку не каль кі за пра ек та ва-
ных бу дын каў.

Для ад ной з най пры га жэй шых 
ву ліц Мін ска, Рэ ва лю цый най, 
зня ве чан не до ма № 28 — гэ та 
да лё ка не пер шы ўдар. Па бу до-
вы, якія зна хо дзі лі ся за ім, па-
прос ту зне се ны. Не ста ла і до ма 
№ 24а. Лі та раль на за не каль-
кі дзён да зні шчэн ня ў ім бы лі 
зной дзе ны ста ра даў нія рос пі сы. 
Іх трэ ба бы ло ха ця б пра віль на 
зняць, ад нак ча су на гэ та не ха-

пі ла. Ад ным су бот нім ве ча рам 
да яго пад' ехаў буль до зер. Гэ та 
ўба чыў спе цы я ліст, які пра ца ваў 
не па да лё ку. Ён ад ра зу стаў тэ-
ле фа на ваць ва Упраў лен не па 
ахо ве спад чы ны, ад нак там ужо 
ні чым да па маг чы не змаг лі, дом 
знес лі. Знай шоў ся адзін бу даў-
нік, які прос та са браў ка вал кі 
тын коў кі з рос пі сам у ка роб ку і 
ад даў рэ стаў ра та рам та кі свое-
асаб лі вы пазл...

Ва ўсім све це за бу доў шчы кі 
лі чаць ста рыя па бу до вы хла мам, 
які ні ко му не па трэб ны. Яны га-
то вы знес ці лю бую гіс та рыч ную 
каш тоў насць, каб уз вес ці штось ці 
больш вы со кае і з больш да ра гой 
арэнд най пла тай. Ад нак усю ды 
ёсць і тыя, хто зра біць ім гэ та га 
ні ко лі не да зво ліць. А ка лі ў гіс-
та рыч ных квар та лах і бу ду ец ца 
штось ці но вае, то пры гэ тым ёсць 
умо ва, каб ство ра ны бу ды нак 
вы гля даў як аў тэн тыч ны.

Стар шы ня Доб ра ах вот на-
га та ва рыст ва ахо вы пом ні-
каў гіс то рыі і куль ту ры Ан тон 
АСТА ПО ВІЧ вы ка заў сваю дум-
ку на конт сі ту а цыі з бу дын кам па 
Рэ ва лю цый най, 28:

— Уся праб ле ма з-за та го, 
што ад сут ні ча юць тэх ніч ныя 
пра ві лы, якія рэ гу лю юць вы ка-
нан не рэ стаў ра цый ных ра бот. 
Лю бой ста ды яй ад наў лен ня бу-
дын ка — ад рас пра цоў кі пра ект-
най да ку мен та цыі да вы ка нан-
ня ра бот — мо жа зай мац ца хто 
за ўгод на. За ка на даў ства ёсць, 
ад нак пад яго мар кай час та ад-
бы ва ец ца ўза ко не нае раз бу рэн-
не пом ні каў. Та му на вы ха дзе 
мы ба чым не ад рэ стаў ра ва ны 
аб' ект, а звы чай ную пош лую ма-
дэр ні за цыю. І спра ва не ў гэ тым 
кан крэт ным бу дын ку. Не каль кі 
га доў та му бы лі ска са ва ны лі-
цэн зіі на рэ стаў ра цый ныя ра бо-
ты — ця пер імі мо гуць зай мац-
ца і не пра фе сі я на лы, лі та раль-
на лю бы ах вот ны. Акра мя та го, 
дрэн на пра цуе ін сты тут на ву ко-
вых кі раў ні коў. Бо за кож ным 
аб' ек там за ма цоў ва ец ца на ву-
ко вы кі раў нік, ад нак пра фе сі я-
на лаў ся род іх, на жаль, мож на 
пе ра лі чыць па паль цах. Мож на 
на зі раць і тое, што спе цы я ліст 
не мае паў на моц тваў на аб' ек це, 
які рас пра цоў ваў. Да ку мен та-
цыя мо жа ўзгад няц ца, мі ну ю чы 
яго, не па срэд на з за каз чы кам. 
На ша та ва рыст ва даў но б'ец ца 
над тым, каб бы лі вер ну ты лі цэн-
зіі на вя дзен не рэ стаў ра цый ных 
ра бот, каб вы ка рыс тоў ва лі ся 
нар ма тыў ныя збор ні кі, якія рэг-
ла мен ту юць дзе ян ні на аб' ек тах, 
што ма юць гіс то ры ка-куль тур-
ную каш тоў насць, ад нак па куль 
усё без вы ні ко ва. Та му дом па 
Рэ ва лю цый най, 28 — гэ та толь кі 
кроп ля ў мо ры.

Ві да воч на, што гэ ты гіс та рыч-
ны бу ды нак мы ўжо «прай гра лі». 
Ад нак ёсць яшчэ шмат ін шых, 
лёс якіх за ле жыць ад та го, хто 
бу дзе да іх да кра нац ца: звы-
чай ныя бу даў ні кі ці спе цы я ліс-
ты, што ма юць рэ стаў ра цый ныя 
на вы кі.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ, 
фо та аў та ра

�

На ва груд скі ад ва кат і та ле на ві ты лі та ра тар Іг на цы 
Яц коў скі, той са мы, што ад крыў пуб лі цы твор часць ся-
лян ска га паэ та Паў лю ка Баг ры ма, да нёс да нас так са ма 
не ве ра год нае пад ан не пра тое, ад куль за вя лі ся баб кі ў 
Вя лі кім Княст ве Лі тоў скім. Не, не «гро шы» на жар го не, а 
вя лі кія дух мя ныя круг лыя баб кі, най смач ней шы да лі ка тэс 
кла січ на га ве лі код на га ста ла. Гэ та сён ня сло ва «баб ка» 
вы клі кае аса цы я цыю з баб кай буль бя ной. Але ў ча сы Яц-
коў ска га (ся рэ дзі на ХІХ ст.) буль бя ныя баб кі бы лі ў нас 
яшчэ рэд кас цю, дый наз ву сваю яны атры ма лі ад ба бак 
муч ных, па ана ло гіі, гэ так са ма як і мно гія ін шыя стра вы з 
буль бы атры ма лі ў спад чы ну наз вы ад муч ных па пя рэд ні-
каў. Са му гіс то рыю Яц коў ска га стро гія гіс то ры кі ку лі на рыі 
лі чаць хут чэй анек до там або бай кай. Яна пе рад ае не рэ-
аль ную ат мас фе ру Літ вы ад ра зу пас ля Крэў скай уніі, але 
тое, як яе ўспры ма лі па ла ні за ва ныя «літ ві ны» ся рэ дзі ны 
ХІХ ст. Бо на тыя ча сы па пу ляр насць і баб кі, і ко вен ска га 
«ліп ца» на ліч ва ла не каль кі ста год дзяў, не аба зна ным жа ў 
гіс то рыі лю дзям зда ва ла ся, што так бы ло заўж ды. Што ж, 
на ша гіс то рыя та кая доў гая і глы бо кая, у ёй так шмат ча са-
вых плас тоў, што кож нае па ка лен не му сіць ад кры ваць яе 
для ся бе на на ва. І, ма быць, не так важ на, ка лі ве лі код ныя 
баб кі і піт ны мёд з'я ві лі ся на ста лах на шых прод каў, як тое, 
на коль кі мы іх ша ну ем сён ня і ўме ем га та ваць.

Што ж толь кі, мой Бо жа, тыя ка ра ня жы (жы ха ры Ка-
ро ны — поль скае част кі Рэ чы Па спа лі тай) на літ ві наў 
не на га вор ва юць, сцвяр джа ю чы, што да іх са міх трэ ба 
ехаць па ро зум, а на Літ ву па гро шы. А тут аказ ва ец ца, 
што ка лі наш Ягай ла ажа ніў ся з Яд ві гаю з Ка ро ны, дык 
яму бы ло со рам на, што яго жон ка не мае чым пры няць 
гас цей у ся бе, бо ў яе — ні ап тэч кі, ні вянд лі ны. Дык 
вось, агле дзеў шы ся кры ху ў до ме, ка роль Ягай ла зра-
зу меў, што ад ня зруч нас ці гэ тае інакш не па зба віш ся, 
як толь кі пад га ва рыў шы Яд ві гу па ехаць на Літ ву пад 
мар кай хры шчэн ня па ган цаў, да ча го яна як ка бе та ме-
ла над звы чай ную сла басць, а па сут нас ці, каб па ка заць 
сва ёй жон цы, якія там бы лі гас па ды ні.

Дык у 1387 го дзе на Па пя лец (Пер шы дзень Вя лі ка га 
пос та, ка лі свя тар па сы пае вер ні кам га ло вы по пе лам), 
па вод ле ка ра няж ска га ка лен да ра, — бо літ ві ны яшчэ 
Па пяль ца не ве да лі — пач ці вы Ула дзі слаў Ягай ла са 
сва ёю ма ла дою пры го жаю Яд ві гаю пры ехаў у Віль ню, 
а не бы ло ў той час ані ка вы, ані гар ба ты ва ўжыт ку. 
Звы чай на ў Ка ро не по лі ўка піў ная з сы рам і грэн ка мі 

зай ма ла тое мес ца, а на Літ ве ўжо бы ло сёе-тое леп шае, 
каб пры няць ка ра ле ву.

Па ні Ка ры бу та ва, бра та вая Ка ра ля, кня гі ня На ва град-
ская, прый шла да яе ра ні цаю ў шы коў ным, хат няе ра бо ты 
пу дэр ма не (воп рат ка, якая за вяз ва ла ся пад шы яю і не 
ме ла ру ка воў) і за га да ла ўнес ці за са бою на ся-
рэб ра ным пад но се ў за ла тых куб ках по лі ўку 
з ко вен ска га мё ду, пры праў ле ную жаў тка мі 
све жых яек і роз ны мі ка ра ня мі, а да яе — 
су ха ры кі і пе чы ва, якое са ма зра бі ла. Ма-
ла дая Яд ві га, ад каз ва ю чы на лас ка васць 
літ він кі пры ро джа наю вет лі вас цю, у якой 
ка ра ня жы да гэ та га ча су ні ко му не да юць 
ся бе апя рэ дзіць, сеў шы за сня да нак, не 
ве да ла, як гэ та зра біць, бо лы жак на ста ле 
не бы ло, а без лы жак піў ную по лі ўку ў Кра-
ка ве не елі. Ка роль, уба чыў шы ей ны кло пат, 
па пра сіў Ка ры бу та ву, каб і яна се ла за стол 
ды па ка за ла ка ра ле ве прык лад, як трэ ба ес ці. 
Па ні Ка ры бу та ва, ду ма ю чы, што ка ра ле ва яе па-
да зрае, ці ня ма ў ежы атру ты, доў га не ад маў ля ю чы ся, 
се ла за стол і, па ма чаў шы ка ва лак пі ра га ў по лі ўцы, па-
ча ла сне даць, на хі ля ю чы за ла ты ку бак. Тры ма ла яго за 
абод ва вуш кі да мат ка наю, з лі тоў ска га льну, сур вэт каю, 
вы шы таю ўры ян скім жом чу гам.

Ка ра ле ва, па гля дзеў шы на гэ та, па ду ма ла са бе: 
«Трэ ба ёй гэ та да ра ваць і зра біць гэ так са ма, бо літ-
ві ны яшчэ па ган цы, а та му дзі ку ны». Але ка лі тым са-
мым спо са бам яна па каш та ва ла тае по лі ўкі з куб ка, 
пры зна ча на га для яе, дык па ча лі па зі раць: ка ра ле ва на 
пе чы ва, а ка роль, шчас лі вы, што спра віў жон цы та кую 
пры ем насць, на ка ра ле ву; а по тым азваў ся да яе на па-
ло ву жар там, на па ло ву тры ум фу ю чы:

— А што, ка ха ная, ня ма ў нас та кіх пры сма каў у 
Кра ка ве?

А яна з за хап лен нем ус клік ну ла:
— Ой, ба! Ба! Каб жа мы гэ та ме лі!
І ў пра цяг раз мо вы ска за ла кня гі ні Ка ры бу та вай:
— А якое ж вы не звы чай нае пі ва ма е це!
Кня гі ня На ва град ская, якая ў той час не ве да ла яшчэ 

ані сло ва па-поль ску, па кла ні ла ся ка ра ле ве, не ве да-
ю чы, што ад ка заць; за стаў ся ў яе ў па мя ці толь кі той 
вы кліч нік «Ба! Ба!», і ад та го па хо дзіць наз ва ба бы, якую 
паз ней пя шчот на пе рай ме на ва лі ў баб ку.

А ка роль, сме ю чы ся, да даў:
— Але гэ та не пі ва, гэ та — ко вен скі лі пец.
Ка ра ле ве гэ та так пры па ла да сма ку, што з та го 

ча су за гад ва ла, каб ёй заў сё ды да ва лі та кі сня да нак. 
Яе прык лад ад ра зу пе ра ня лі па ны і па ні, якія пры бы лі з 

Ка ро ны, і ко вен скі мёд пад ня ўся ў ца не. А за кон 
бер нар ды наў, які праз не каль кі га доў быў там 

за сна ва ны, атры маў ад ка ра ля пры ві лей 
ра біць мёд на про даж, што яму ў той час 
за бяс пе чы ла доб ры пры бы так.

Шка да, што тая ма ла дая, пры го жая і 
доб рая ка ра ле ва ня доў га жы ла, бо ўжо 
сак рэ там, як ра біць баб кі і вянд лі ну, што 
на зы ва ла ся за мя жою саль ці со нам, па-
ча ла доб ра ву чыц ца. Ад нак з тае пры-

чы ны, што яна не ра бі ла гэ та га ўлас ны мі 
ру ка мі, як у той час ра бі лі лі тоў скія па ні, а 

за гад ва ла ра біць ку ха рам, дык тыя свае ву-
чо ныя рэ цэп ты скла лі, а вяр нуў шы ся да до му, 

до ра га пра да лі іх ка ра ня жам. Але і да гэ туль у 
Ка ро не ня ма ані доб рае баб кі, ані доб рае вянд лі ны.

Рэ цэпт:
Ба бы (пі ра гі) цяж кія, што доў га не чарс цве юць, 

вель мі смач ныя, Він цэн ты ны За вад скай
(з «Ку хар кі лі тоў скай»)

Склад ні кі: 1 л му кі, 1/2 шклян кі топ ле на га мас ла, 1 
шклян ка ма ла ка, 50 г драж джэй, 10 жаў ткоў, 5 цэ лых 
яек, 200 г цук ру, 65 г са лод кіх міг да лаў (мін да лю), 130 
г ра зы нак без кос та чак, 65 г цу ка таў або сма жа най у 
цук ры апель сі на вай цэд ры, соль. Алей і па ні ро вач ныя 
су ха ры для фор мы.

Пры га та ван не: па ло ву му кі раз вес ці цёп лым ма ла ком, 
змя ша ным з драж джа мі, доб ра пе ра мя шаць і па кі нуць у 
цёп лым мес цы, каб рас ло. Ка лі цес та ўзні мец ца, да лі-
ваць па кры се, ста ран на пе ра меш ва ю чы, доб ра ўзбі тыя 
яй кі (уклю ча ю чы жаў ткі). Да сы паць рэш ту му кі і ўзбі ваць 
цес та, па куль не пач не ад ста ваць ад рук. Усы паць цу кар, 
уліць топ ле нае мас ла па ка ё вай тэм пе ра ту ры, да даць 
кры ху со лі. Урэш це ўкі нуць міг да лы (лепш тон ка на рэ-
за ныя ўздоўж), ра зы нкі, цу ка ты, вель мі ста ран на раз мя-
шаць і па клас ці ў зма за ныя але ем і аб сы па ныя су ха ра мі 
фор мы, за поў ніў шы іх на па ло ву. Ка лі цес та доб ра пад-
рас це, вы пя каць у га ра чай пе чы 1 га дзі ну 15 хві лін.

РадаводРадавод  ��

ДА РА ГА НЫ ВЯР ТА ЮЦ ЦА Ў АСІ ПО ВІ ЧЫ
Прад стаў ні кі сла ву та га два ран ска га ро ду на ла дзі лі цес ныя су вя зі 

са сва ёй ма лой ра дзі май

Спад чы на ў за ко не Спад чы на ў за ко не   ��

РЭ ВА ЛЮ ЦЫЙ НАЯ, 28:
Помнік гісторыі 

ці будаўнічая пляцоўка?

ПА ХО ДЖАН НЕ БА БАК У ЛІТ ВЕ: 
не ве ра год ная гіс то рыя ад Іг на цыя Яц коў ска га

Скан дал раз га рэў ся з-за та го, што бу ды нак у са мым сэр цы 
ста лі цы — яе гіс та рыч ным цэнт ры — па прос ту зня ве чы лі. 
Па збі ва лі ста рую ляп ні ну, быц цам яна ні я кай каш тоў нас ці 
са бой не ўяў ля ла, сце ны ўцяп лі лі і ста рую аў тэн тыч ную тын-
коў ку за кры лі бе то нам. Та му ця пер дом на Рэ ва лю цый най, 
28 не ўпры гож вае ву лі цу, а на ад ва рот, вы клі кае здзіў лен не 
і раз губ ле насць: «А як та кая не да рэ чнасць маг ла з'я віц ца 
тут, у ад ным з най пры га жэй шых мес цаў Мін ска?» Абу рэн-
не лю дзей дай шло і да Мі ніс тэр ства куль ту ры, якое вы да ла 
прад пі сан не спы ніць ра бо ты на гэ тым аб' ек це да вы свят лен ня 
ўсіх аб ста ві наў.

Анд рэй ДА РА ГАН (зле ва) 
на ся мей ным фо та ра зам з ма ці.

Су час ны вы гляд бу дын ка на Рэ ва лю цый най, 28.

Так бу ды нак на Рэ ва лю цый най, 28 
вы гля даў да рэ стаў ра цыі — у 2008 го дзе.

Каф ля, зной дзе ная 
пад час да сле да ван няў.

15 прад ме таў мэб лі, які мі ка рыс та лі ся 
прад стаў ні кі сла ву та га ро ду, зной дуць 
мес ца ў па ко ях Ня свіж ска га па ла ца. Але 
па куль ёсць маг чы масць па гля дзець на 
гэ тыя рэ чы: да лю та га 2014 го да гар ні тур 
прад стаў ле ны ў вы ста вач най за ле па ла-
ца ва га ан самб ля.

Нель га ска заць, што гэ та бы ла вы пад ко-
вая зна ход ка: су пра цоў ні кі му зея вя лі мэ та на-
кі ра ва ную пра цу па пад бо ры экс па на таў для 
па ла ца ва-зам ка ва га комп лек су — у пры ват-
нас ці, для ад наў лен ня та га час най ат мас фе ры 
ў апарт амен тах кня гі ні. Ад нак гар ні тур быў 
зроб ле ны для кня зя Кан стан ці на Ра дзі ві ла, 
які не жыў у Ня сві жы, але на вед ваў род ных 
на ра дзі ме. Род Ра дзі ві лаў вель мі раз га лі-
на ва ны. Кан стан цін Ра дзі віл, пра яко га ідзе 
га вор ка, быў на шчад кам Мі ка лая Кшыш та-
фа Ра дзі ві ла «Сі рот кі» ў сё мым ка ле не. З 

ня свіж скі мі Ра дзі ві ла мі ён 
кан так та ваў: у 1914 го дзе ў 
Па ры жы су стра каў ся з Ан-
то ні ем Ра дзі ві лам і яго жон-
кай Ма ры яй дэ Кас тэ лян.

Што да мэб лі Кан стан ці-
на Ра дзі ві ла, вы раб ле най у 
сты лі Лю до ві ка XVІ, то вя до ма, што гэ ты гар-
ні тур зна хо дзіў ся на яго ві ле дэ Дзюн у Ка нах. 
Кам плект з та кой вя лі кай коль кас цю прад ме-
таў, ве ра год на, быў па дзе ле ны на два па коі. 
І, маг чы ма, у Ня сві жы яго па дзе ляць на два 
экс па зі цый ныя комп лек сы — гэ та спаль ня і 
ма лая ста ло вая за ла.

Пра тое, што гар ні тур мае да чы нен не да 
гіс то рыі Ра дзі ві лаў, свед чыць фа міль ны герб 
на не ка то рых прад ме тах.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

Вы ста ваВы ста ва  ��

ЛО ЖАК ДЛЯ РА ДЗІ ВІ ЛА
Ары гі наль ны спаль ны гар ні тур ХІХ ста год дзя на бы лі на аў кцы ё не «Sotheby's»

Так вы гля даў гар ні тур у ін тэр' еры.

Асоб ныя рэ чы 
кам плек ту ў сты лі 

«пра ванс».

Форма для бабак.


