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Мя не ці ка віць наз ва і гіс та рыч нае мі ну лае вёс кі, у 

якой я на ра дзіў ся і вы рас, — Дво ры шча. У наш час 
яна ўва хо дзіць у склад го ра да Мін ска і згу бі ла сваю 
ра ней шую наз ву. Тэ ры та ры яль на яна раз мя шча ец ца 
па між мік ра ра ё на мі Паў днё вы За хад і Ма лі наў ка ў ме-
жах ву лі ц Кас ма на ўтаў, Ясе ні на, Гро ма ва, пра спек та 
Дзяр жын ска га.

Ве даю, што вёс ка іс на ва ла яшчэ да рэ ва лю цыі 
1917 го да (у гіс та рыч ным ар хі ве ба чыў яе ў ма тэ ры я лах 
пе ра пі су на се ле ных пунк таў і на сель ніц тва, які ад бы ваў-
ся ў 1916 го дзе). Ад баць коў чуў, што да Пер шай су свет-
най вай ны зем лі, на якіх раз мя шча ла ся вёс ка, на ле жа лі 
пэў на му па ме шчы ку, які пас ля рас пра даў іх роз ным 
ула даль ні кам. У час ка лек ты ві за цыі 1930 го да вёс ка 
ўвай шла ў склад ство ра на га кал га са імя Ка лі ні на.

Ка нал, што ідзе ўздоўж ву лі цы Кас ма на ўтаў і пар ка-
вай зо ны ад па чын ку, жы ха ры мік ра ра ё наў на зы ва юць 
Мух ля. Я чуў, што ка лісь ці праз вёс ку пра ця ка ла ра ка, 
але ні хто са ста ра жы лаў та кой яе наз вы не ўзгад ваў.

Бу ду рад но вым гіс та рыч ным звест кам.
Ва ле рый ДЗЕ ДЗІК.

Наз ва вёс кі Дво ры шча (ва ры янт Два ры шча) не адзін ка-
вая на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Па се лі шчы з та кім най мен нем 
мож на су стрэць у роз ных рэ гі ё нах на шай кра і ны: на поўд ні 
і поў на чы (Бя ро заў скі, Іва наў скі, Лу ні нец кі, Ма ла рыц кі ра-
ё ны Брэсц кай воб лас ці, Жло бін скі, На раў лян скі, Хой ніц кі 
ра ё ны Го мель скай воб лас ці; Бе шан ко віц кі, Брас лаў скі, 
Ле пель скі, Мёр скі, Ра сон скі, Чаш ніц кі, Шар каў шчын скі, 
Шу мі лін скі ра ё ны Ві цеб скай воб лас ці), на ўсхо дзе і за ха-

дзе (Асі по віц кі, Баб руй скі ра ё ны Ма гі лёў скай воб лас ці, 
Ашмян скі, Лід скі ра ё ны Гро дзен скай воб лас ці). Ня ма ла 
Дво ры шчаў і ў цэнт раль ных ра ё нах Бе ла ру сі. Арэ ал іх 
ахоп лі вае Ба ры саў скі, Ва ло жын скі, Дзяр жын скі, Круп-
скі, Лю бан скі, Мін скі і Слуц кі ра ё ны Мін скай воб лас ці. 
На жаль, Ва ша род ная вёс ка як са ма стой нае па се лі шча 
знік ла з кар ты кра і ны, стаў шы част кай ста лі цы. Але яе 
гіс то рыя за слу гоў вае та го, каб быць уве ка ве ча най ка лі не 
ў наз ве мік ра ра ё на, то ў наз ве ад ной з ву ліц го ра да.

Най больш агуль нае зна чэн не сло ва дво ры шча — мес-
ца, дзе быў двор, а так са ма зя мель ны на дзел з са ма-
стой най гас па дар кай. У гіс то рыі дво ры шча вя до ма як 
ста ра жыт ная фор ма ка лек тыў на га ся лян ска га ўла дан ня 
зям лёй. Вель мі пе ра ка наў чае і на ву ко ва аб грун та ва нае 
тлу ма чэн не па хо джан ня наз вы «дво ры шча» пры во дзіць у 
сва іх ра бо тах вя до мая да след чы ца бе ла рус кай та па ні міі 
пра фе сар В. П. Лем цю го ва. Ву чо ная сцвяр джае, што на 
па чат ко вай ста дыі іс на ван ня дво ры шча ўяў ля ла са бой 
па тры яр халь ную вя лі кую сям'ю, або ся мей на-ро да вую 
аб шчы ну, ка лек тыў крэў ных ро дзі чаў па лі ніі баць кі. Усе 
чле ны дво ры шча жы лі ў ад ным па се лі шчы, су мес на апра-
цоў ва лі зям лю і вя лі гас па дар ку. Па сту по ва ў пра цэ се 
раз ла жэн ня вя лі кая сям'я рас па ла ся на род нас ныя ма-
лыя сем'і, кож ная з якіх жы ла асоб ным до мам, але яны 
су мес на апра цоў ва лі зям лю і вя лі гас па дар ку. У ста ра-
жыт на сці та кія дво ры шчы ме лі наз вы: дво ры шча Да ма-
шы чаў, дво ры шча Па на хі дзі чаў і інш. У дру гой па ло ве XVІ 
ста год дзя бе ла рус кая ся лян ская аб шчы на зна хо дзі ла ся ў 
ста не рас па ду і за хоў ва ла ся пе ра важ на ў пе ра жыт ка вых 

фор мах. Гэ та му ў знач най сту пе ні па спры я ла рэ фор ма 
«Уста ва на ва ло кі» 1557 го да, па вод ле якой зям ля аб-
шчын ных сё лаў і дво ры шчаў бы ла па дзе ле на на ва ло кі 
(ва ло ка — дзя лян ка зям лі па ме рам у 21,36 гек та ра) і пе-
ра да дзе на ў ін ды ві ду аль нае ка ры стан не. У вы ні ку мно гіх 
дво ры шчаў не ста ла. На іх мес цы з'я ві лі ся па ме шчыц кія 
два ры, двар цы, фаль вар кі, сё лы і пры сёл кі за леж ных 
ся лян. Дво ры шча хут ка стра ці ла сваю ся мей на-ро да вую 
сут насць і з ця гам ча су пе ра ста ла іс на ваць. Ме на ві та ў 
гэ ты пе ры яд і з'яў ля юц ца ўлас ныя наз вы па се лі шчаў. Але 
цал кам сло ва не стра ці ла ся, яно пе рай шло ў якас ці ўлас-
на га най мен ня на се ле ных пунк таў. Та кім чы нам, мож на 
мер ка ваць, што наз ва Ва шай вёс кі вя дзе свой па ча так 
яшчэ з XVІ ста год дзя.

Вя лі кую ці ка васць вы клі кае і наз ва ка на ла, які ў на-
ро дзе на зы ва юць Мух ля і звяз ва юць па хо джан не наз вы 
са сло вам мах ля ваць «пад ман ваць». Ма ты ву юць та кую 
вер сію тым, што рэч ка ні бы пад ман вае лю дзей: ва да ў 
ёй то з'яў ля ец ца на па верх ні, то зні кае. Зра зу ме ла, што 
на род нае тлу ма чэн не не мае ні я кай су вя зі з на ву ко вай 
вер сі яй. Края знаў цы сцвяр джа юць, што ра ней на гэ-
тым мес цы цяк ла рэч ка з наз вай Мыш. Ве ра год на, што 
наз ва яе не па срэд на звя за на са сло вам мыш нік, якое 
ў бе ла рус кай на род най геа гра фіч най тэр мі на ло гіі мае 
зна чэн не «ўчас так, які за рос кус та мі». На пэў на, бе ра гі 
Мы шы ў мі ну лым так са ма бы лі па рос лыя хмыз ня ком. 
Ка лі звяр нуц ца да больш ста ра жыт най па ры, то сло вы 
мыш і мух ля ўзы хо дзяць да ад на го ін да еў ра пей ска га 
ко ра ня mus «мыш». Вя до мы эты мо лаг Тру ба чоў А. М. 
сцвяр джае, што mus — ад на з та бу іс тыч ных на зваў жы-
вёл, якая ў пе ра кла дзе аба зна ча ла «шэ ры». Да гэ та га 
ж сло ва ўзы хо дзяць та кія сло вы, як му ха і мох.

Ігар КА ПЫ ЛОЎ,
старшыня Рэспубліканскай тапанімічнай камісіі 

пры НАН Беларусі
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ДВО РЫ ШЧА 

Толь кі аб рус на ста ле быў не звы чай ны, 
вель мі цяж кі, сі ні з зо ла там.

Зві саў ён да са май пад ло гі…
У. Ка рат ке віч.

Дзі кае па ля ван не ка ра ля Ста ха.

Мы ўжо раз маў ля лі ў на шай руб ры цы пра ві-
дэль цы ды паў міс кі, пра роз нае эк за тыч нае на-
чын не для піт ва, але за бы лі ся пра тое, на чым усё 
гэ та, як і ўся ўво гу ле ежа, ля жа ла, пра асно ву-
пад ста ву, у са мым прос тым сэн се сло ва, лю бо га 
за стол ля — пра аб рус! Гэ та сён ня аб рус па да ец ца 
нам са мым звык лым прад ме там по бы ту, мы не 
схіль ныя ба чыць у ім ней кай асаб лі вай вар тас ці, 
пэў ны сім ва лізм. Але ра ней аб рус зай маў важ нае 
мес ца ў сім ва ліч най сіс тэ ме побыту. Як, зрэш ты, і 
стол, на які яго сла лі. Як сцвяр джа юць эт ног ра фы, 
на ват у бед ных сем' ях, якія ха це лі за ха ваць пэў-
ную год насць, стол му сіў быць увесь час за сла ным 
чыс тым вы бе ле ным аб ру сам, на якім му сіў ля жаць 
хлеб. Лі чы ла ся, што го лы стол не па збеж на пры вя-
дзе сям'ю да ня ста чы і бед нас ці.

Асаб лі ва чул лі вым да ад сут нас ці аб ру са на ста-
ле бы ло пры ві ле я ва нае са слоўе. Пад час ней кіх 
дып ла ма тыч ных пе ра моў па слоў ВКЛ у Маск ве 
ў XVІ ста год дзі вы свет лі ла ся, што стол не за сла-
ны аб ру сам. І ха ця ні я кай ежы спа жы ваць на той 
су стрэ чы і не пла на ва ла ся, літ ві ны па лі чы лі аб ра-
жа ны мі ся бе, дзяр жа ву ды ма нар ха, якіх прад стаў-
ля лі. Вес ці пе ра мо вы ў та кіх умо вах яны ад мо ві лі ся 
ка тэ га рыч на — па куль аб рус не з'я віў ся на ста ле.

Ста лы ў прос тых пры да рож ных корч мах, доб ра 
ка лі глад ка габ ля ва ныя, рэд ка бы лі за сла ны аб ру-
са мі. Але ка лі іх гас па дар не ха цеў стра ціць важ ную 
клі ен ту ру, дык му сіў тры маць у за па се ха ця б адзін, 
для важ ных па да рож ні каў. Бо яны ні ў якім ра зе не 
се лі б за «го лы» стол: не па кры ты аб ру сам стол 
па вод ле эты ке ту лі чыў ся «го лым» і ўспры маў ся не 
менш не пры стой ным, чым го лы ча ла век.

А вось яшчэ адзін шля хец кі звы чай, звя за ны з 
аб ру сам, які іс на ваў у эпо ху сар ма тыз му, над звы-
чай уваж лі вую да раз на стай ных жэс таў: на тым 
мес цы, дзе па він на бы ла сес ці асо ба, што ме ла ў 
та ва рыст ве рэ пу та цыю хлу са, аб рус ча сам дэ ман-
стра тыў на раз ра за лі ка ля краю. Маг чы ма, та кім 
чы нам ха це лі пад крэс ліць, што хлус ня быц цам раз-
ры вае са му сім ва ліч ную тка ні ну жыц ця, ство ра на га 
Бо гам у праў дзе.

Ка лі та кая ўва га на да ва ла ся ста лам звы чай-
ным, дык што ка заць пра цар коў ны ал тар, ах вяр нік 
і ўсе ін шыя ста ло выя па верх ні, звя за ныя з хрыс-
ці ян скім культ ам, якія аба вяз ко ва му сі лі быць па-
кры ты мі — бо інакш бы не па ва га ад ра са ва ла ся 
ўжо са мо му Твор цу.

Ба га тыя шлях цян кі або вы шы ва лі кас цёль ныя 
аб ру сы ўлас на руч на або за маў ля лі гэ та пра фе сій-
ным май стры цам. Гэ тая тра ды цыя па ша ны да жы ла 
і да на шых дзён, ка лі ўжо і шлях та звя ла ся. Але для 
на бож ных ба бу лек і сён ня лі чыц ца вя лі кім го на рам: 
вы шыць аб рус для цар коў на га ўжыт ку.

Бы ва лі аб ру сы і гра мад скі мі рэ лік ві я мі: вя лі-
кія аб ру сы для цэ ха вых цы ры мо ній за хоў ва лі ся ў 

цэ ха вых скрын ках ра зам з пя чат ка мі, пры ві ле я-
мі, брац кім вос кам і ін шай каш тоў най ма ё мас цю 
цэ хаў. Не за бы ва лі ся зга даць аб ру сы ў ін вен та-
рах кляш та раў і ма ёнт каў, як і ў тэс та мен тах. У 
ма сон скіх цы ры мо ні ях аб ру сы з вы шы ты мі на іх 
цыр ку лем і на рож ні кам так са ма бы лі аба вяз ко-
вым ат ры бу там.

Да рэ чы, адзін да во лі пра за іч ны ас пект ужыт-
ку аб ру са ў ра мес ніц тве дае ключ да маг чы ма га 
па хо джан ня наз вы гэ та га прад ме ту ў поль скай і 
бе ла рус кай мо вах, ха ця і рэз ка кант рас туе з той 
ма гіч най сак раль най ро ляй аб ру са, якую мы акрэс-
лі лі вы шэй. Поль скае obrus па хо дзіць ад ста ра-
поль ска га дзея сло ва brusіc, а ён, у сваю чар гу, 
ад сло ва «бру сок». Ма ец ца на ўва зе той са мы 
бру сок, якім вост раць на жы і ін шыя ана ла гіч ныя 
прад ме ты. Ка ва лям, якім час та да во дзі ла ся вы ці-
раць ру кі (і ўнут ра ныя, і знеш нія ба кі да ло няў аб 
ка ва лак тка ні ны), гэ ты не аб ход ны ў іх ра мяст ве 
жэст па да ваў ся па доб ным на за точ ку на жоў аб 
бру сок. Так і ўзнік ла, спа чат ку ў ка валь скім пра-
фе сій ным жар го не, сло ва «аб рус», а ўжо по тым 
рас паў сю дзі ла ся ў па шы ра ным (але пры тым у 
знач на больш уз вы ша ным) зна чэн ні, па ўсёй Рэ-
чы Па спа лі тай.

Але ёсць і ін шая вер сія па хо джан ня сло ва. У 
цар коў на сла вян скай мо ве ёсць сло ва «убру�с» (ад 
дзея сло ва бръснти, брысати — «цер ці», «вы ці-
раць», — тое са мае, што і поль скае brusіc�). Так на 
Ру сі не ка лі на зы ва лі па лат но кштал ту вя лі ка га руч-
ні ка (або пла шча ні цы), на фо не яко га на аб ра зах 
пэў на га ка но на бы ла вы ява Ісу са, а так са ма ста-
ра жыт ны жа но чы га лаў ны ўбор — вя лі кае па лат но, 
час цей за ўсё льня ное, да 2 мет раў даў жы нёй і 
ка ля 40–50 сан ты мет раў шы ры нёй, у якое шчыль на 
ўхут ва лі га ла ву і пле чы. Так што, маг чы ма, да та го 
як на быць вя лі кае сім ва ліч нае зна чэн не, ха рак тэр-
нае для куль ту ры ХІХ — пер шай па ло ве ХХ ста год-
дзя, аб рус не ад дзя ляў ся пас ля доў на ад хуст кі або 
руч ні ка. На шля хец кіх бя се дах «сар мац кай» эпо хі 
не лі чы ла ся гань бай вы ці раць аб яго бруд ныя ру кі 
або на ват нос.

(За кан чэн не бу дзе.) 

«У ляс ку-ляс ку на жоў тым 
пяс ку па ва гу ля ла, пер'е ра ня ла. 
Мар' еч ка іш ла, пер'е збі ра ла, 
у ка лы сач ку кла ла, вя но чак 
зві ва ла, у царк ву іш ла…» Та кую 
ве лі чаль ную пес ню ў вёс цы 
Не глюб ка Вет каў ска га ра ё на 
на Ка ля ды спя ва лі ма ла дой 
дзяў чы не. Бо, за хо дзя чы ў дом, 
ка ля доў шчы кі, як вя до ма, 
кож на му ў сям'і спя ва лі асоб ную 
пес ню — і гас па да ру, і гас па ды ні, 
і ма ла до му хлоп цу, і дзеў цы 
з па жа дан ня мі вый сці за муж 
(ёй і пры све ча на гэ тая пес ня). 
Але хто ж та кая па ва, пра якую 
спя ва юць ка ля доў шчы кі?..

Па ва — гэ та пер са наж з бе ла рус-
ка га фальк ло ру, птах, па доб ны да 
паў лі на. Ад нак нель га ска заць, што 
гэ та паў лін, бо па ва — агуль ны воб-
раз ка зач най птуш кі. У той жа час 
па ва ўва саб ляе жан чы ну, пры го жую, 
стат ную, ідэа льную, а так са ма пры-
ваб ную дзяў чы ну-ня вес ту. Гэ та адзін 
з асноў ных воб ра заў не глюб ска га 
строю, та му ме на ві та яго па ста ра-
лі ся ўва со біць ства раль ні кі вы ста вы 
«Гу ля ла па ва…», якая ад кры ла ся ў 
ста ліч ным Му зеі ста ра жыт на бе ла рус-
кай куль ту ры На цы я наль най ака дэ міі 
на вук.

На вы ста ве ад люст ра ва на транс-
фар ма цыя кас цю маў вёс кі Не глюб-
кі ад XІX да ся рэ дзі ны XX ста год дзя. 
На ёй доб ра ві даць, што кас цюм не 
быў ста тыч ным. Змя ня лі ся пэў ныя 
ўплы вы, вяс ко вая мо да, а ра зам з 
імі транс фар ма ваў ся на цы я наль ны 
строй. Тое, што ўдалося ўба чы ць там, 
аб са лют на раз бі ла мае стэ рэа ты пы 
ад нос на бе ла рус ка га кас цю ма як ча-
гось ці звык ла га — бе лай іль ня ной тка-
ні ны з чыр во най вы шыў кай. Якой жа 
роз най, па кроі, ко ле ры, аздаб лен ні, 
бы ла воп рат ка бе ла ру саў, якія жы лі 
100–200 гадоў та му!..

Я звяр ну ла ся да ад на го з ку ра та-
раў вы ста вы, Іры ны СМІР НО ВАЙ, з 
прось бай па тлу ма чыць, што агуль на га 
бы ло ў не глюб ска га строю з ін шы мі 
бе ла рус кі мі ўбран ня мі і што яго вы-
лу ча ла:

— Асно ву не глюб ска га строю, як і 
ўсіх ін шых, скла дае льня ная ка шу ля. 
Яго по яс па доб ны да ін шых па лес кіх 
па ясоў і зроб ле ны ў тэх ні цы пля цен ня 
на сця не. Гар сэт, які з'я віў ся ў па чат-
ку XX ста год дзя, так са ма быў рас паў-
сю джа ны шмат дзе ў Бе ла ру сі (ад нак 
меў роз ны крой і па-роз на му аздаб-
ляў ся). Та кім чы нам, агуль нае — гэ та 

той на бор рэ чаў, з якіх звы чай на скла-
даў ся тра ды цый ны кас цюм. Асноў ныя 
ад роз нен ні бы лі ў аздаб лен ні, ад нак 
не толь кі гэ та… Не глюб скі строй вы-
лу ча ец ца тым, што ў ім ёсць па нё ва — 
ня сшы тае па яс ное адзен не. Ка лі яго 

раз гар нуць, то яно ўяў ляе са бой вя лі-
кае па лот ні шча: два ка вал кі тка ні ны, 
сшы тыя ўздоўж па між са бой да ся-
рэ дзі ны — яно скла да ла ся па па лам, 
ка ля та ліі пад ты ка ла ся. Ад мет ны мі 
бы лі і тка ныя хуст кі (у Не глюб цы іх 

на зы ва юць «плат кі»). Су стра ка лі ся 
яны і на Ма гі лёў шчы не, і на го мель-
ска-бран скім па меж жы, ад нак толь кі 
ў Не глюб цы так скла да на за вяз ва лі ся. 
Ад мет ныя і дзя во чыя вы со кія га лаў-
ныя ўбо ры са сту жак, якія на зы ва лі ся 

«куб кі». Яны вы кон ва лі ро лю і шлюб-
на га га лаў но га ўбо ру, і свя точ на га для 
дзяў чат. Ці ка ва ба чыць у та кіх кас-
цю мах і пу шыс тыя ўпры га жэн ні, якія 
ра бі лі ся з гу сі на га пу ху і на зы ва лі ся 
«пуш кі».

Убран ні, якія прад стаў ле ны на вы-
ста ве, част ко ва аў тэн тыч ныя, пры-
ве зе ныя з вё сак, а част ко ва ад ноў-
ле ныя. Іры на Смір но ва да да ла, што 
спле це ныя з бі се ру «па вяз кі-лан цуж-
кі» на шыю так са ма бы лі ад мет нас цю 
Не глюб кі. Лю бі лі там на сіць і шкля ныя 
па цер кі з ме та ліч ным бляс кам. Ад-
мет на, што на ад ным ма не ке не прад-
стаў ле ны аў тэн тыч ныя ўпры га жэн ні 
са шкла і бі се ру, на ін шым — па да-
бра ныя ўжо ў наш час (ка лі бу дзе це 
на вы ста ве і за хо ча це іх ад роз ніць, то 
тыя, што кры ху па бі тыя, з'яў ля юц ца 
ста ра жыт ны мі). Эт ног раф рас ка за ла, 
што ха рак тэр ны мі бы лі і бурш ты на выя 
за вуш ні цы, ад нак іх па да браць не ўда-
ло ся. «Бурш тын ёсць. Але ж хто сён ня 
зро біць тое, што па трэб на?.. А на ту-
раль ных рэ чаў ня ма», — да да ла яна.

Са праў ды па шан ца ва ла тым, хто 
быў на ад крыц ці вы ста вы. Там уда-
ло ся ўба чыць рэ кан стру я ва ныя строі 
не ка то рых ін шых ра ё наў Бе ла ру сі, 
зроб ле ныя на на ву ко ва-вы твор чым 
прад пры ем стве «Скарб ні ца» пад 
навуковым кі раў ніц твам Ма рыі Він-
ні ка вай, дру го га ку ра та ра вы ста вы 
«Гу ля ла па ва…» Ка лі на ім пра ві за-
ва ную сцэ ну му зея па ча лі вы хо дзіць 
дзяў ча ты ў та кіх убран нях, да та го ж 
у су пра ва джэн ні шчым лі вых пе сень 
фальк лор на га гур та «Го рынь» Сту-
дэнц ка га эт на гра фіч на га та ва рыст-
ва, пры сут ных ад ра зу апа на ва лі дум кі: 
«Як жа гэ та пры го жа…». Ка мен та ва ла 
дзей ства Ма рыя ВІН НІ КА ВА:

— Строі са праў ды ад па вя да юць 
на шым тра ды цый ным кас цю мам 
кан ца XІX — па чат ку XX ста год дзя, 
роз ных рэ гі ё наў. Але вы ка на ны яны 
ру ка мі май строў, мас та коў «Скарб ні-
цы» ў на шы дні, з улі кам тра ды цый-
ных тэх на ло гій. Не ка то рыя з гэ тых 
стро яў вы не па ба чы це ні ў ад ным 
му зеі. Бо ма тэ ры ял для іх ства рэн ня 
збі раў ся па кру пі нач ках, па час тач ках 
у роз ных му зе ях. Не ка то рыя ары гі-
на лы ад шу ка лі ся на ват не ў нас, а 
ў Ра сіі. На прык лад, у Санкт-Пе цяр-
бург скім му зеі ант ра па ло гіі і эт на-
гра фіі зной дзе на та кая «га ло вач ка» 
да выд-га ра доц ка га строю (яна тра-
пі ла ту ды ў кан цы XІX ста год дзя). 
Я раз гле дзе ла яе, за фік са ва ла на 
фо та, і дзя ку ю чы гэ та му вы ця пер 
ба чы це яе ад ноў ле най. Су пра цоў-
ні кі «Скарб ні цы» тут вель мі па ста-
ра лі ся і ад на ві лі на ват то нень кую 
на міт ку-сер па нок, якая за ві ва ец ца 
па верх кар ка са. Так са ма не ўба чы це 
па куль у му зе ях доб руш ска га строю 
(ары гі наль ны га лаў ны ўбор уда ло ся 

знай сці ў Санкт-Пе цяр бур гу, у двух 
му зе ях).

Та кім чы нам, на вед валь ні кі вы-
ста вы змаг лі ўба чыць клец кі, мо та-
льскі, чэр скі, ра га чоў скі, доб руш скі, 
да выд-га ра доц кі і не глюб скі строі. 
Што ад мет на, у кож на га з іх быў свой 
асаб лі вы, ад мет ны га лаў ны ўбор (так-
са ма рэ кан стру я ва ны, зроб ле ны па 
ма тэ ры я лах му зе яў і па ар хіў ных фо-
та здым ках).

Гле дзя чы на іх, я па ду ма ла, што 
ўво гу ле на шэн не га лаў ных убо раў (ка-
лі гэ та не лю ты ма роз) — яск ра вы па-
каз чык ін ды ві ду аль нас ці. Бо толь кі ча-
ла век, які дак лад на ве дае свой стыль, 
мо жа сме ла на дзець га лаў ны ўбор. 
Па крыў шы га ла ву, — ад ра зу мя ня еш 
воб раз, ён на бы вае за вер ша насць. 
А тут у кож най ма дэ лі — ад мет ныя, 
вы раз ныя рэ чы па верх ва ла соў.

Па да ло ся гэ та ці ка вым і ў тым сэн-
се, што ця пер мно гія з нас мо гуць га-
на рыц ца тым, што яны, на прык лад, 
ма ла дзе чан скія, мін скія, ма зыр скія, — 
ад нак знеш не гэ та ні як не вы ра жа-
ец ца. Толь кі раз га ва рыў шы ся, мож на 
да ве дац ца, ад куль той ці ін шы ча ла-
век, знай сці зем ля ка. А каб быў кож-
ны з нас апра ну ты ў мяс цо вы строй, 
ад мет ны га лаў ны ўбор, сва іх бы мы 
ба чы лі яшчэ зда ля…

Па ба чыў шы та кую раз на стай насць 
на род ных стро яў, упры га жэн няў і га-
лаў ных убо раў, я па ду ма ла, што мы 
на цыя та ле на ві тых, твор чых асоб. За-
ха ваў шы пэў ныя агуль ныя ры сы, жы-
ха ры роз ных ра ё наў вы най шлі штось-
ці сваё, пры ду ма лі, упры го жы лі, не па-
ба я лі ся апра нуць які-не будзь дзіў ны 
кап тур. Прый сці ў та кім жа строі, што 
і су сед, бы ло б прос та не да рэ чна!

Ду ма ла ся і пра тое, што мы, па-
ка лен не сі ніх джын саў і сві та раў у 
па лос ку ці клет ку, ве ра год на, знач на 
прай гра ем у ары гі наль нас ці знеш ня га 
вы гля ду, а мо жа, і ба гац ці ўнут ра на га 
све ту, на шым пра пра ба бу лям і пра-
пра дзя ду лям. Трэ ба не ба яц ца ад роз-
ні вац ца і не ле на вац ца вы на хо дзіць 
сваё…

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ

�

У ад ну з ня дзель ве рас ня на паў-
ноч на-за ход няй ус кра і не Мя дзе ла 
бы ло над звы чай шмат люд на і свя-
точ на. Тут са бра лі ся свя та ры і вер ні-
кі-ка та лі кі, жы ха ры Мя дзель шчы ны 
і су сед ніх ра ё наў, па лом ні кі з ін шых 
кра ёў на ўра чыс тасць ад крыц ця і 
асвя чэн ня ад ноў ле най «Бе ла рус-
кай Каль ва рыі» — адзі най у на шай 
кра і не па доб най свя ты ні (у све це іх 
не каль кі). Па дзея ад бы ла ся ме на ві-
та ў свя та Уз ві жан ня Свя то га Кры-
жа і пры мер ка ва на да 260-год дзя 
мя дзель ска га кас цё ла Ма ці Бо жай 
Шкап лер най. Уз на чаль ваў ура чыс-
ты чын Міт ра па літ Мін ска-Ма гі лёў скі 
ар цы біс куп Та дэ вуш Кан дру се віч.

Удзель ні кі ме ра пры ем ства з ма літ ва мі 
і пес ня мі прай шлі сім ва ліч ны кры жо вы 
шлях Езу са Хрыс та па да ро зе на Гал го-
фу. Па чы на ец ца гэ ты шлях ад ува ход-
най «Бра мы пра ба чэн ня», якая ўзве дзе на 
пры да ро зе Мя дзел — Па ста вы. Над ёй 
пад стрэш кай — па за ло ча ная скульп ту ра 
Езу са Хрыс та, што ў па ста ве па ка ян ня 
су стра кае ча ла ве ка, які га то вы прай сці і 
свой кры жо вы шлях. На му ра ва най асно-
ве бра мы ўма ца ва на шыль да з ка ме нем 
са Свя той Зям лі, аб чым свед чыць над піс: 
«Ка мень са Свя той Зям лі, узя ты ў кляш-
та ры кар ме лі таў бо сых «Stella Marіs» на 
га ры Кар мель у го ра дзе Хай фа ў Із ра і лі, 
ах вя ра ва ны па ра фіі Ма ці Бо жай Шкап-
лер най у Мя дзе лі ў Бе ла ру сі пад ад бу до-
ву мя дзель скай Каль ва рыі як знак ду хоў-
най ед нас ці. 12 лі пе ня 2014».

Ад «Бра мы пра ба чэн ня» кры жо вы 
шлях, пра цяг ласць яко га ка ля двух кі ла-
мет раў, пра ля гае па ўзгор ках ся род пры-
го жа га змяша на га ле су. Тут зна хо дзіц ца 
14 кап ліц па ме рам 2,5 на 3 мет ры, якія па-
бу да ва ны з цэг лы, ка ме ню і дрэ ва. Кошт 
кож най з іх — ка ля дзвюх ты сяч до ла раў. 
Уз ве дзе ны яны на ах вя ра ван ні па ра фі ян і 
фун да та раў. «Бе ла рус кую Каль ва рыю» ў 
Мя дзе ле ад на ві лі ай цы з ор дэ на кар ме лі-
таў бо сых пры пад трым цы ін шых свя та роў 
Мін ска-Ма гі лёў скай дыя цэ зіі.

Тэр мін «каль ва рыя» па хо дзіць ад ла-
цін ска га сло ва kalva, што азна чае «чэ-
рап». У ка та лі коў Поль шчы, Літ вы і Бе ла-
ру сі так на зы ва ец ца свя тое мес ца, ку ды 
сця ка лі ся на тоў пы вер ні каў на па ка ян не. 
Пер ша па чат ко ва ўзнік лі ў 2-й па ло ве XVІ 
ста год дзя на ўзгор ках ці ў ля сах, час та на 
бы лых языч ніц кіх ка пі шчах. Най ста рэй-
шая Каль ва рыя ка ля Віль ні за сна ва на ў 
1564 го дзе.

Гіс то рыя мя дзель скай Каль ва рыі ся гае 
ў ся рэ дзі ну XVІІІ ста год дзя. Пас ля ўзвя-
дзен ня ў Ста рым Мя дзе ле му ра ва на га 
кас цё ла Ма ці Бо жай Шкап лер най (1754 г.) 
ма на хі-кар ме лі ты па ча лі бу да ваць кап лі цы 
і бра мы на поў нач ад хра ма. Ве ра год на, 
гэ тая ра бо та вя ла ся пад па тра на жам Ко-
шчы цаў, ула да роў мяс тэч ка. Да 1772 го да 
на па лях ка ля кас цё ла і рын ку ўжо раз мя-
шча ла ся 21 кап лі ца і 8 брам, якія на гад ва-
лі кры жо вы шлях у Іе ру са лі ме. Кап лі цы бу-
да ва лі ся з дрэ ва на ка мен ным пад мур ку. 
Унут ры бы лі драў ля ныя аб ра зы і скульп-
ту ры. 8 жніў ня 1772 го да па ча ло ся свя та 

асвя чэн ня Каль ва рыі, якое доў-
жы ла ся ча ты ры дні. Увесь гэ ты 
час шмат лі кія за про ша ныя гос ці 
час та ва лі ся ў ма ёнт ку Ко шчы цаў 
у Ста рым Мя дзе ле. Асвя ціў Каль-
ва рыю бе ла рус кі біс куп-су фра ган 
Фе лікс Та вян скі.

Пас ля та го, як кас цёл і па ра фія 
ў 1866 го дзе бы лі пе ра да дзе ны 
пра ва слаў на му ду ха вен ству, свя-
тое мес ца прый шло ў за ня пад.

У між ва ен ны час, у 1927–
1929 гг., па іні цы я ты ве ай ца Бра ні сла ва 
Яра сін ска га па ча ло ся ад наў лен не Каль-
ва рыі. Та га час ны ўла дар Ста ро га Мя дзе ла 
Ген рык Па клеў скі-Ко зел, яко му на ле жа ла 
мяс цо васць на поў нач ад мяс тэч ка, вы дзе-
ліў пад кап лі цы ўчас так зям лі пад наз вай 
Гур кі. З да па мо гай мяс цо вых жы ха роў 
ай цец Бра ні слаў вы зна чыў мес ца для па-
бу доў, узяў шы за ўзор план Каль ва рыі 
Зэ бжы доў скай, што ў Поль шчы. Там бы лі 
па стаў ле ны драў ля ныя кры жы.

Пас ля смер ці Па клеў ска га-Ко зе ла 
кар ме лі ты ку пі лі ў Ва лад ко ві ча 50 гек-
та раў зям лі пад Каль ва рыю за гро шы, 
атры ма ныя ад про да жу фаль вар ка Мі-
ка сецк. У 1933–1938 гг. руп нас цю ай ца 
Іг на цыя Бы лі цы вер ні ка мі з цэг лы і ка-
меню бы ло па бу да ва на 15 кап ліц, якія 
пе ра кры ва лі ся бля хай.

Ле там Каль ва рыя на паў ня ла ся пі ліг-
ры ма мі, якія ка рыс та лі ся ду хоў най па-
слу гай ма на хаў-кар ме лі таў. Да лей шую 
ра бо ту па ад наў лен ні свя то га мес ца пе-
ра пы ні ла Дру гая су свет ная вай на. 2 ліс-

та па да 1942 го да Каль ва рыя, у якой у той 
час на ліч ва ла ся ка ля 40 кап ліц, бы ла ра-
за бра на і зні шча на.

З 1995 го да па ча ло ся па сту по вае ад-
наў лен не куль ту Каль ва рыі. З кож ным 
го дам усё больш і больш лю дзей збі ра ла-
ся на гэ тым свя тым мес цы. Бы лі па стаў-
ле ны кры жы на мес цы рэшт каў бы лых 
кап ліц, а так са ма на Гал го фе — га ры 
Трох кры жоў.

Каль ва рыя ў Мя дзе ле — най перш ка-
та ліц кая свя ты ня, да якой што год у лі пе ні 
на ўра чыс тасць Ма ці Бо жай Шкап лер най 
і ў ве рас ні на свя та Уз ві жан ня Свя то га 
Кры жа бу дуць збі рац ца шмат лі кія вер ні кі і 
пі ліг ры мы. Ра зам з тым, ад ноў ле ны комп-
лекс з'яў ля ец ца ду хоў най, гіс та рыч най і 
куль тур най каш тоў нас цю Бе ла ру сі, якую, 
ду ма ец ца, вар та на ве даць кож на му, каб 
прай сці шля хам Хрыс та, ачыс ціц ца ду-
шой і па ду маць аб мес цы і пры зна чэн ні 
сва ім на Зям лі.

Ігар ПРА КА ПО ВІЧ

�

Аб ры сы Ра дзі мы Аб ры сы Ра дзі мы   ��

АД НОЎ ЛЕ НАЯ СВЯ ТЫ НЯ

МА ГІЯ
АБ РУ СА 

Брэнд кра і ны Брэнд кра і ны   ��

Ад на з асаб лі вас цяў строю — тка ная, скла да на за вя за ная 
хуст ка.

Мотальскі строй. Клецкі строй. Давыд-Гарадоцкі строй.

У Не глюб цы лю бі лі на сіць упры га жэн ні з бі се ру і па цер кі 
з тон ка га дзьму та га шкла.

Фо
 та

зд
ым

кі 
На

д з
еі 

БУ
 Ж

АН
.

«ГУ ЛЯ ЛА ПА ВА…» 
У НА РОД НЫМ 

СТРОІ ЖАН ЧЫ НА 
ВЫГЛЯДАЕ 
АСАБЛІВА 
СТАТ НАЙ 

І ПРЫВАБНАЙ 

Праз мя дзель скую Каль ва рыю на… Гал го фу 

Дзя во чыя вы со кія га лаў ныя 
ўбо ры са сту жак ме лі наз ву 
«куб кі». А пу шыс тыя 
ўпры га жэн ні, зроб ле ныя 
з гу сі на га пу ху, на зы ва лі ся 
«пуш кі».


