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Д
ЗЕ ВЯ НОС ТА га доў та му, у 1920-я 
га ды, га зет ныя вы дан ні на шай кра-
і ны ўмоў на па дзя лі лі на га рад скія 

(рус кая мо ва вы дан ня) і сель скія (бе ла-
рус кая мо ва). Так дзяр жаў ны мі ор га на мі 
ўла ды бы лі ўлі ча ны па трэ бы боль шас ці 
бе ла рус ка га на сель ніц тва, якое пра жы-
ва ла ў сель скай мяс цо вас ці. Тва рам да 
вёс кі па вяр ну ла ся і ста рэй шая ў Бе ла ру сі 
га зе та — «Звяз да». Але та ды, у па чат ку 
1920-х, амаль 90 пра цэн таў яе су пра цоў-
ні каў... не ве да лі бе ла рус кай мо вы. Каб 
за ха ваць ста тус ма са вай, га зе та вы ра-
шы ла пры ва біць на свае ста рон кі бе ла-
рус кіх пісь мен ні каў.

У 
той пе ры яд у Злу ча ных Шта тах Аме ры кі 
і Са вец кім Са ю зе па ра лель на пра гу ча лі 
за клі кі: «Трэ ба дзя ліц ца» і «Ачыс цім ся». 

Па вод ле пер ша га — ба га тыя па він ны дзя ліц ца 
са збяд не лы мі, па вод ле дру го га — пісь мен ні-
кі аба вяз ва лі ся па шы рыць удзел у «лік ві да цыі 
пе ра жыт каў ка пі та ліз му ў свя до мас ці са вец кіх 
гра ма дзян». Гэ та му слу жыў і но вы ме тад пісь мен-
ніц кай дзей нас ці — са цы я ліс тыч ны рэа лізм. Та кім 
чы нам, бе ла рус кая пра гра ма ў пэў ным сэн се су-
па да ла з са юз най. У той час «Звяз ду» на зы ва лі 
«га лоў най рус ка моў най га зе тай». Але лю дзі, якія 
ў ёй пра ца ва лі, не бы лі ней кі мі «аб ме жа ва ны мі» 
вы ка наў ца мі, здоль ны мі рэа лі зоў ваць толь кі тыя 
пра гра мы, якія пры сы ла лі ся з Маск вы. Ся род кі-
раў ні коў «Звяз ды» бы лі асо бы, якія са мі вый шлі 
з на ро да, доб ра ве да лі жыц цё бе ла рус ка га на-
сель ніц тва, яго куль ту ру. У «Звяз дзе» пра ца ваў і 
дзя ліў ся сва і мі шы ро кі мі ве да мі зна ка мі ты ў той 
час пуб лі цыст, бу ду чы бліз кі ся бар Сяр гея Ясе ні на 
Ге ор гій Ус ці наў. Доб ра ве да лі праб ле мы Бе ла ру сі 
ўдзель ні кі Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі Віль гельм 
Кно рын, Ва сіль Фа мін, Ві тольд Ашма рын, Ры чард 
Пі кель, Кі рыл Шут ко і ін шыя за сна валь ні кі і кі-
раў ні кі рус ка моў най «Звяз ды». Толь кі смя рот ная 
тра ге дыя ў не бе над Тыф лі сам не да зво лі ла пер-
ша му рэ дак та ру «Звяз ды» Аляк санд ру Мяс ні ко ву 
на пі саць кні гу ўспа мі наў пра Бе ла русь...

Што та кое пад рых тоў ка і вы ха ван не пісь-
мен ніц кіх кад раў? Па-пер шае, гэ та ад шу кан не 
ча ла ве ка з ад па вед ны мі пры род ны мі здоль-
нас ця мі. Па-дру гое, гэ та ар га ні за цыя ву чо бы, 
у цэнт ры якой — спа сці жэн не гіс то рыі, на цы я-
наль най мо вы, куль ту ры, лі та ра ту ры, дру кар-
скай спра вы.

У па чат ку 1920-х дзяр жа ва звяр ну ла ся да 
пісь мен ніц кіх ар га ні за цый («Ма лад няк», «Уз вы ш-
ша», «По лы мя») па да па мо гу ў спра ве па бу до-
вы но вых гра мад скіх уза е ма ад но сін. Пісь мен ні кі 
ме лі не ад ноль ка вы ўзрост, роз ныя па лі тыч нае 
мі ну лае і ба чан не бу ду ча га. Але зва рот яны 
па чу лі і пад тры ма лі. Сваю ста ноў чую ро лю ў 
гэ тым ады гра лі і срод кі ма са вай ін фар ма цыі. 
У тым лі ку і га зе та «Звяз да».

Рэ дак цыя «Звяз ды», за пра ша ю чы на свае 
ста рон кі пісь мен ні каў і паэ таў, ад да ва ла пе ра ва-
гу не толь кі та лен ту, але і ла яль ным ад но сі нам 
да са вец кай ула ды. Са мы мі за па тра ба ва ны мі 
аў та ра мі з 1926-га па 1941 год ста лі Ян ка Ку па-
ла (80 пуб лі ка цый) і Якуб Ко лас (70 пуб лі ка цый). 
Вя лі кая пісь мен ніц кая ак тыў насць пры па дае на 
пе ры яд з 1934-га па 1939 год.

А 
за раз пры га да ем ім ёны па пу ляр ных бе ла-
рус кіх пісь мен ні каў і іх пер шыя пуб лі ка цыі на 
ста рон ках «Звяз ды»: Анд рэй Алек санд ро віч 

(31 снеж ня 1924 г., верш «Но вы год»); Пят ро Глеб-
ка (пад псеў да ні мам Асот, 15 лю та га 1925 г., верш 
«Трып ціх»); Паў люк Трус (22 са ка ві ка 1925 г., верш 
«Пры свя ча ец ца А.Гур ло»); Алесь Зво нак (7 чэр ве ня 
1925 г., верш «Пес ня ру Бе ла ру сі му жы чай», пры-
свя ча ец ца 20-год дзю лі та ра тур най дзей нас ці Я.Ку-
па лы); Алесь Ду дар (1 сту дзе ня 1926 г., верш «І жыц-
цё сна ва ла ся ніт каю сраб рыс таю»); Мі хась Ча рот 
(1 сту дзе ня 1926 г., верш з «Паэ мы пе сень»); Якуб 
Ко лас (17 сту дзе ня 1926 г., апа вя дан не «Тра гізм»); 
Ар кадзь Галь (псеў да нім З.Бя ду лі, 17 кра са ві ка 
1927 г., на рыс «Лі та ра тур ныя на тат кі»); Ян ка Ку-
па ла (7 ліс та па да 1927 г., верш «З угод ка вых 
на стро яў»); Мак сім Лу жа нін (1 студзеня 1928 г., 
верш «На ва год няе»); Кузь ма Чор ны (1 сту дзе-
ня 1928 г., уры вак з апо вес ці «Пе рад схо дам»); 
Мі ха іл Хве да ро віч (5 лю та га 1928 г.,верш з цык-
ла «Вер шы пра па хо ды»); Кан драт Кра пі ва 
(19 мая 1931 г., верш «Дзе ж яна, га лоў ная са-
мая?»); Пят русь Броў ка (30 кра са ві ка — 1 мая 1932 
г., паэ ма «Мы вы хо дзім на свя та»); Мі хась Лынь-
коў (11 чэр ве ня 1932 г., апа вя дан не «Пра хлоп-
чы ка Ясь ку»); Ізя Ха рык (14 лі пе ня 1933 г., на рыс 
«Як зня лі ра ён з чор най дош кі»); Эдзі Аг ня цвет 
(22 сту дзе ня 1934 г., верш «Ле нін жы ве»); Эду-
ард Са муй лё нак (30 каст рыч ні ка 1936 г., уры вак 
з ра ма на «Бу ду чы ня»); Аляк сей За рыц кі (5 са ка-
ві ка 1938 г., верш «Спру ты»); Ма кар Пас ля до віч 
(12 лі пе ня 1939 г., уры вак з ра ма на «Паў стан не»); 
Ана толь Аст рэй ка (27 ве рас ня 1939 г., верш «Друж-
ба»); Ан атоль Вя лю гін (12 ліс та па да 1939 г., апа вя-
дан не «Дзень прый шоў з ус хо ду»); Мак сім Танк (11 
лю та га 1940 г., на рыс «Ра дас ныя пес ні за гу ча лі над 
вы зва ле най зям лёю»).

Лю дзі сла лі ў «Звяз ду» і ліс ты, на пі са ныя па-
бе ла рус ку. Пры чым, ра бі лі яны гэ та не па ней кай 
рэ ка мен да цыі збо ку, не ў якас ці дэ ман стра ван ня 
«пра ві лаў доб ра га то ну», а та му, што яны на 
гэ тай мо ве ду ма лі, пі са лі, га ва ры лі аб вя лі кай 
па лі ты цы. Гэ тыя ліс ты спа чат ку пе ра кла да лі на 
рус кую мо ву, але по тым ста лі дру ка ваць на мо-
ве ары гі на ла.

З ча го па ча ла ся бе ла ру сі за цыя як част ка 
на цы я наль на-дзяр жаў най па лі ты кі? Ка лі фар-
маль на ад каз ваць, то з на ра ды ў ЦК РКП (б) у 
чэр ве ні 1923 г., на якой пад кі раў ніц твам Ста лі на 
бы ла рас пра ца ва на пер шая шы ро кая пра гра ма 
па ажыц цяў лен ні на цы я наль най па лі ты кі ся род 
ня рус кіх на ро даў. Але ёсць ар хіў ныя кры ні цы, 
па вод ле якіх гэ тая плынь іс нуе з са ма га па чат ку 
ХХ ст., з за ра джэн ня Бе ла рус кай са цы я ліс тыч-
най гра ма ды.

П
ОЎ НЫ пе ра вод «Звяз ды» на бе ла рус кую 
мо ву не раз ад клад ваў ся. Апош ні раз — 
з-за ўва хо джан ня ў склад рэс пуб лі кі (сне-

жань 1926 г.) Го мель ска га і Рэ чыц ка га ўез даў. 
Доў га ча ка най да тай ста ла 9 жніў ня 1927 г.

За вяр шэн не бе ла ру сі за цыі «Звяз ды» су па ла 
з за кан чэн нем па доб най ра бо ты ў Бел дзярж уні-
вер сі тэ це, нарка ма тах асве ты, зем ля роб ства, 
фі нан саў, у шэ ра гу во ін скіх час цей. У пер шую га-
да ві ну бе ла ру сі за цыі «Звяз ды» ў Мін ску ад быў ся 
ўра чыс ты сход прад стаў ні коў гра мад скас ці, які 
пры няў па ста но ву лі чыць дзень поў на га пе ра во-
ду га зе ты на бе ла рус кую мо ву свя там.

На жаль, той час быў не толь кі ге ра іч ным, але 
і дра ма тыч ным, што па цвяр джа ец ца пад пад ан-
нем шэ ра гу дзея чаў куль ту ры пад рэ прэ сіі.

Вя до мы бе ла рус кі гіс то рык Міт ра фан Вік-
та ра віч Доў нар-За поль скі меў на мер вы даць 
гіс та рыч ны пад руч нік для сту дэн таў Бе ла рус-
ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та — «Гіс то рыя Бе-
ла ру сі». Але кры ты ка ру ка пі су ад ным з чле наў 
лі та ра тур най ка мі сіі ЦК КП(б)Б бы ла та кой, што 
ву чо ны не толь кі не на дру ка ваў свой твор, але 
і быў вы му ша ны па кі нуць Бе ла русь (ён ро дам 
з Рэ чы цы) і ад пра віц ца ў Маск ву. А ха цеў ён 
ад на го: па ка заць асаб лі вас ці стаў лен ня роз ных 
са цы яль ных груп Бе ла ру сі да Каст рыч ніц кай 
рэ ва лю цыі. Пра ца амаль 70 га доў пра ля жа-
ла на спец за хоў ван ні ў парт ар хі ве ЦК КП(б)Б. 
Вы да дзе на бы ла толь кі ў 1994 г. пад гры фам 
Бе ла рус кай Эн цык ла пе дыі і На цы я наль на га ар-
хі ва Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

«Звяз да», як га зе та-рэ ва лю цы я нер ка, ра-
ней за ін шых ад да ла па ша ну пісь мен ні ку, паэ-
ту, дзяр жаў на му дзея чу Д.Жы лу но ві чу. Яму 
ў су вя зі з 15-год дзем лі та ра тур най дзей нас ці 
14 снеж ня 1923 г. быў пры све ча ны шэ раг він-
ша валь ных ар ты ку лаў. Але гэ та не па зба ві ла 
Жы лу но ві ча ад ста лін скіх рэ прэ сій ў 1937 г. 
Яго па смя рот ная ам ніс тыя як ней кі юры дыч ны 
пра цэс — ня гле дзя чы на поў ную ад сут насць 
кры мі на лу — пра цяг ва ла ся не каль кі дзе ся ці-
год дзяў. 16 каст рыч ні ка 1956 г. ён рэ абі лі ту ец ца 
як гра ма дзя нін і лі та ра тар, і толь кі 30 лю та га 
1988 г. — як і па лі тыч ны дзе яч. Мно гае дзе ля 
вяр тан ня праў ды зра бі лі на шы су час ні кі — пісь-
мен нік А.Клач ко і гіс то рык У.Яку таў.

А
МАЛЬ не маг чы ма ся род да ку мен таў па 
гіс то рыі Бе ла ру сі кан ца 20-х — па чат ку 
30-х га доў ад шу каць хоць якую-не будзь 

з'я ву, дзе б ні ўпа мі на ла ся ба раць ба з на цы я-
нал-дэ ма кра тыз мам.

Пар тый ныя ідэ о ла гі лі чы лі, што на цы я нал-
дэ ма кра тызм улас ці вы пе ра важ на на цы я наль-
най ін тэ лі ген цыі, якая, па іх дум цы, на цы я наль-
ныя ін та рэ сы ста віць вы шэй за кла са выя і та му 
аб' ек тыў на пе ра ўтва ра ец ца ў рэ стаў ра та ра ка-
пі та ліс тыч ных па рад каў.

Пар тый ная прэ са аб ру шы ла ся на пісь мен ні-
каў, за ня тых у ра бо це тэ ат ра, за іх «на цы я наль-
ныя за хап лен ні». Лі та ра та ры Мі хась За рэ цкі, 

Ана толь Воль ны, Іван Цві ке віч у га зе це «Са вец-
кая Бе ла русь» да лі ад пор гэ тым аб ві на вач ван-
ням. І ад пор та кі эма цы я наль ны, та кі шчы ры, 
што яго на ват пад тры маў сак ра тар ЦК КП(б)Б 
І.Ва сі ле віч. У ар ты ку ле «Аб тэ ат ры» («Звяз да» 
ад 27.12.1927 г.) ён за зна чыў: «Дзей насць тэ ат ра 
трэ ба кры ты ка ваць... Але нель га вы ка рыс тоў-
ваць тэ ат раль ную кры ты ку для па лі тыч ных і на-
цы я наль ных мэт. За гэ та трэ ба біць па ру ках».

На жаль, пад пры цэ лам не апраў да най кры-
ты кі апы ну лі ся між на род ная на ву ко вая Ака дэ-
міч ная кан фе рэн цыя па рэ фор ме бе ла рус ка га 
пра ва пі су (ліс та пад 1926 г.) і так зва ная тэ ат-
раль ная дыс ку сія (ліс та пад 1928 г.), якія так са-
ма аб ві на ва ці лі ў «на цы я наль ных за хап лен нях». 
Ма тэ ры я лы кан фе рэн цыі не на бы лі сі лу за ко ну, 
але ж бы лі вы да дзе ны асоб най кні гай, якая ка-
рыс та ец ца по пы там і ў на шы дні.

Ся род па цяр пе лых зна хо дзіц ца і Ян ка Ку-
па ла (зня та па ста ноў ка ў Бе ла рус кім дзяр жаў-
ным тэ ат ры яго п'е сы «Ту тэй шыя» за «са ма-
быт насць» і на яў насць «эле мен таў на цы я нал-
дэ ма кра тыз му»).

Па лі тыч ная ба раць ба, з ад на го бо ку, па-
тра ба ва ла ад зна чыць мес ца на цы я наль на га 
пы тан ня ў гра мад скім жыц ці, а з дру го га маг ла 
ква лі фі ка ваць гэ тую дзею як пра яву вя лі ка дзяр-
жаў на га ша ві ніз му або на цы я на ліз му.

Да ка пі та ліс тыч ных пе ра жыт каў ад но сі ла ся 
ўсё, што не су па да ла з по гля дам «цэнт ра», які 
зна хо дзіў ся ў Маск ве, у бу дын ку ЦК ВКП(б). 
Гэ та пра ві ла ба зі ра ва ла ся на аў та ры тэ це па лі-
тыч най ар га ні за цыі, якая на ра дзі ла ся ў кан цы 
ХІХ ст., вый гра ла рэ ва лю цыю, пе ра маг ла ў 
дзвюх вой нах — гра ма дзян скай і су праць за-
меж най ва ен най ін тэр вен цыі (ВКП(б)).

І
Н ТЭ ЛІ ГЕН ЦЫЯ, без умоў на, рэ ага ва ла на 
змя нен ні ў па лі ты цы. Але на строй яе — рэч 
не прос тая, і кож нае яе сло ва не трэ ба пры-

маць за «пункт гле джан ня». Та му ў мно гіх ма-
тэ ры я лах, якія пры вод зяц ца ў да ку мен таль ным 
збор ні ку «Па лі ты кі. Ідэі. Лё сы. Гра ма дзян скія 
па зі цыі ва ўмо вах на рас тан ня ідэ о ла га-па лі-
тыч на га дык та ту ў Бе ла ру сі 20-30-х га доў», у 
мно гіх ацэн ках бе ла рус кіх пісь мен ні каў, на наш 

по гляд, ёсць пэў ная не адэ кват насць. Інакш ча-
му та ды ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны на 
аку па ва най нем ца мі тэ ры то рыі Бе ла ру сі вы хо-
дзі ла ка ля 150 пад поль ных і пар ты зан скіх га зет, 
якія вы пус ка лі, ры зы ку ю чы жыц цём, тыя са мыя 
пісь мен ні кі, паэ ты, жур на ліс ты?

Раз гля да ю чы гра мад скія, эка на міч ныя і 
куль тур ныя пра цэ сы ў СССР, нель га не ўспом-
ніць сло вы У.І.Ле ні на аб ня шчас ці са цы я ліз му, 
якое за клю ча ла ся ў тым, што ён на ра дзіў ся ў 
та кой эка на міч на і куль тур на ад ста лай кра і не, 
як Ра сія. Але сло вы Ле ні на ні чуць не апраўд-
ва юць рэ прэ сій.

«Звяз да» ад гу ка ла ся на тыя па дзеі ар ты ку-
ла мі, мно гія з ка то рых ме лі, на жаль, агуль ны, 
не кан крэт ны ха рак тар. Для пад тры ман ня аў та-
ры тэ ту «Звяз ды» мно гае ра бі лі яе рэ дак та ры 
Віль гельм Кно рын, Іван Асьмаў, Мі ха іл Га рын, 
Ры гор Бра гін скі, Ста ні слаў Бу дзін скі, Дзміт рый 
Юр коў і ін шыя. Яны — аў та ры шэ ра гу ар ты ку лаў 
па пы тан нях ро лі срод каў ма са вай ін фар ма цыі ў 
па тры я тыч ным і ін тэр на цы я наль ным вы ха ван ні 
мо ла дзі, ба раць бы са ска жэн ня мі на цы я наль най 
па лі ты кі, між на род на га рэ ва лю цый на га ру ху.

Ума ца ван ню су вя зяў з ду хоў ным све там уся-
го СССР слу жы ла амаль сіс тэм нае пра вя дзен-
не твор чых су стрэч «звяз доў цаў» з пісь мен ні-
ка мі і тэ ат раль ны мі ка лек ты ва мі Кі е ва, Ле нін-
гра да, Маск вы, Баш кі рыі, За ход няй Бе ла ру сі, 
утва рэн не ад дзе ла «Лі та ра ту ра і мас тац тва», 
які вы да ваў да да так «Лі та ра ту ра. Мас тац тва. 
На ву ка.» Пэў ны час у га зе це пра ца ва лі ў ро лі 
кан суль тан таў па пу ляр ныя бе ла рус кія паэ ты 
Анд рэй Алек санд ро віч і Пят русь Броў ка.

У мно гіх да след чы каў апі сан ні 1920-1930 га-
доў па чы на юц ца і за вяр ша юц ца толь кі цём ны мі 
ко ле ра мі. Але ж ад та го ча су за ста ло ся і ня ма ла 
свет ла га. Па гар тай це «Звяз ду» за 12 лю та га 
1939 г. і ўба чы це на фо та вы дат ных прад стаў-
ні коў бе ла рус кай лі та ра ту ры: Я.Ку па лу, Я.Ко-
ла са, З.Бя ду лю, П.Глеб ку, П.Броў ку, К.Кра пі ву 
і ін шых. Яны толь кі што вяр ну лі ся з Маск вы, дзе 
атры ма лі ўзна га ро ды за твор чыя пос пе хі.

Ш
КА ТУЛ КА для пісь мен ні каў — гэ та не 
аб стракт ны вы раз, ён азна чае шчы рае 
імк нен не рэ дак цыі «Звяз ды» за ха ваць 

для на шчад каў тыя пісь мен ніц кія тво ры, якія 
на ра джа лі ся ра зам з га лоў ны мі шля ха мі эка-
на міч на га, на цы я наль на-куль тур на га і гра мад-
ска-па лі тыч на га раз віц ця Бе ла ру сі.

Не мно гім уда ец ца ад люст ра ваць эпо ху. Але 
зроб ле нае га зе тай «Звяз да» ў 1920-1930-я га-
ды за слу гоў вае та го, каб ска заць: яе су пра цоў-
ні кі, ня гле дзя чы на цяж кас ці, здо ле лі вы браць 
і за ха ваць ім ёны тых, хто гэ тую эпо ху ства раў, 
— зна ка выя ім ёны для ўсёй Бе ла ру сі.

Яў ген БА РА НОЎ СКІ,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук

�

Да лё кае — бліз каеДа лё кае — бліз кае  ��

ШКА ТУЛ КА 
ДЛЯ ПІСЬ МЕН НІ КАЎ

Не мно гім уда ец ца «ад люст ра ваць эпо ху». Зроб ле нае га зе тай «Звяз да» ў 20-30 га ды за слу гоў вае та го, каб пра гэ та па мя таць

Уба чы ла я тыя аб ра зы на вы-
стаў цы ў Кас цю ко віц кім края знаў-
чым му зеі. На ста я цель царк вы 
свя той Ма рыі-Маг да лі ны, про та-
і е рэй Мі ха іл са браў іх тут ра зам, 
каб по тым упры го жыць імі Свя та-
Ваз ня сен скі храм у За бы чан ні.

І РАЗ НЫ ІКА НА СТАС 
З АФО НА

За бы чан скі храм лі чыц ца пом-
ні кам эк лек тыч най ар хі тэк ту ры з 
эле мен та мі псеў да рус ка га сты лю 
і не аго ты кі. Ён быў уз ве дзе ны ў 
1897 го дзе, пас ля та го як у драў-
ля най царк ве ў го нар Свя то га Ду-
ха пе ра ста ла ха паць мес ца. Бу да-
ваў ся за кошт срод каў ту тэй ша га 
па ме шчы ка Ар ка дзя Астан ке ві ча і 
мяс цо ва га на сель ніц тва.

— Пан за пра сіў з Пе цяр бур га 
аб ру сеў ша га ня мец ка га ар хі тэк-
та ра Зім бер га, які ўсе 4 га ды, па-
куль іш лі бу даў ні чыя ра бо ты, жыў 
у За бы чан ні, — удак лад няе ай цец 
Мі ха іл. — Бу ды нак і на са мрэч атры-
маў ся ўні каль ны. Сва і мі ка кош ні ка-
мі ў ку паль най част цы ён на гад вае 
Суз даль і Ула дзі мір, а ніж няй част-
кай — бас ты ё ны Ке нігс бер га.

Рас пі саць храм унут ры не па-
спе лі: грым ну ла рэ ва лю цыя. Але 
іка на стас быў, ка жуць, рэд кай пры-
га жос ці. Афон скія май стры пі са лі 
аб ліч чы свя тых на кі па ры са вых 
дош ках, якія по тым па кры ва лі тон-
кай разь бой. Ра шот кі на вок ны ка-
ва лі ся ў Пе цяр бур гу і да стаў ля лі ся 
ў За бы чан не або за мі. Яны і ця пер 
ра ду юць во ка. А вось аб ра зы, на 
жаль, не за ха ва лі ся. Уца леў толь кі 
драў ля ны вы на сны за пра столь ны 
крыж, па кры ты разь бой, які сёст ры 
Фе да рыс та вы, пеў чыя хра ма, па-
спе лі сха ваць, ка лі зні шча лі царк-
ву. У 1990-я га ды яны пе рад алі яго 
ай цу Мі ха і лу. Ця пер крыж зна хо-
дзіц ца ў ін шым хра ме, але хут ка 
вер нец ца на сваё мес ца.

Па куль цяж ка аца ніць бы лую 
пры га жосць хра ма. Унут ры яго 
пра цу юць кас цю ко віц кія бу даў ні кі.

— Бу ды нак вель мі за пу шча ны. 
Угна ен ні, якія тут за хоў ва лі ся, знач-
на яго па шко дзі лі, — з ве дан нем 
спра вы ка жа Ан тон Ра ма нен ка, які 
ра зам са сва і мі на пар ні ка мі тын-
куе сце ны. — А вось май стэр ствам 
тых, хто бу да ваў гэ ты храм, нель га 
не за ха піц ца. У якас ці гід ра іза ля цыі 
яны вы ка рыс тоў ва лі бя ро за вую ка-
ру. Ды і цэг лу ра бі лі на сум лен не: 
столь кі ча су пра ста яць у за ня дба-
ным вы гля дзе і не раз бу рыц ца!

Ма ла дыя бу даў ні кі пра цу юць на 
не ты по вым аб' ек це з за да валь нен-
нем. Гэ та та бе не гра ма дзян ская бу-
доў ля. Тут на кож ным кро ку вуг лы, 
ар кі — трэ ба па кар пець, каб по тым 
не со рам на бы ло за сваю пра цу.

На раз ві тан не пы та ю ся ў бу даў-
ні коў, ці не за ўва жа лі яны ча сам 
тут ней кіх цу даў. Мес ца ўсё ж та кі 
не звы чай нае. Тыя толь кі па ціс ка-
юць пля чы ма і ўсмі ха юц ца. Ні чо-
га асаб лі ва га яны не за ўва жы лі, 
ка лі толь кі не лі чыць цу дам тую 
лёг касць і су па ка ен не, якія ахоп-
лі ва юць кож ны раз, ка лі яны па-
чы на юць сваю спра ву. І не звы чай-
ным па да ло ся ім тое, што ў гэ тым 
за кі ну тым бу дын ку не знай шло ся 
ні вод на га па ву цін ня.

РАЗ БУ РЫЦЬ ЦАРК ВУ 
НЕ ДА ЛА СТАР ШЫ НЯ 
КАЛ ГА СА

Пас ля рэ ва лю цыі храм, хоць 
і з пе ра пын ка мі, але ж пра ца ваў 
да 1932 го да. По тым апош ня-
га свя та ра Вік та ра Бар та шэ ві ча 
рэ прэ сі ра ва лі ра зам з сям' ёй, а 
бу ды нак ад да лі кал га су. З хра ма 
скі ну лі кры жы і зва ны, а аб ра зы і 
цар коў ныя рэ чы спа лі лі. У на мо ле-
нае прод ка мі па мяш кан не па ча лі 
сы паць зер не. Пад час вай ны па бу-
до ва знач на па цяр пе ла. Ка лі ішоў 
бой за вы зва лен не вёс кі, на зва ні-
цы сха ва лі ся 3 ня мец кія снай пе ры. 
Вы біць іх бы ло зу сім не прос та. 
У мір ны час бу ды нак пра цяг ва лі 
вы ка рыс тоў ваць як збож жа склад, 

а по тым за хоў ва лі ўгна ен ні. Апош-
нія 30 га доў бу ды нак ста яў на огул 
без да ху, а на яго сце нах вы рас лі 
на ват бя ро зы.

Ай цец Мі ха іл лі чыць, што, ка лі б 
не да па мо га Кас цю ко віц ка га рай-
вы кан ка ма, дэ пу та таў, пра цоў ных 
ка лек ты ваў, ад на віць царк ву бы ло 
б не маг чы ма. Гро шы, за роб ле ныя 
пад час су бот ні каў, пе ра ліч ва лі ся 
на раз лі ко вы ра ху нак.

Ва лян ці на Да да ле ва, якая 
ўзна ча лі ла За бы чан скі сель са-
вет у 2009 го дзе, ус па мі нае, што 
без жа лю на тое, што за ста ло ся 
ад царк вы, гля дзець бы ло нель-
га. Ва кол ве лі зар ныя кус ты, ка-
мя ні, бяр вё ны. Каб вы ра та ваць 
свя ты ню, пра ца ва лі ўсёй вёс кай. 

Да па ма га лі шко ла, кал гас, су пра-
цоў ні кі МНС. Вы во зі лі ка мя ні, вы-
кар чоў ва лі ка ра ні, чыс ці лі дах. А 
школь ні кі по тым яшчэ і да след чую 
ра бо ту пра вя лі. Апы та лі ўсіх ста-
ра жы лаў, якія толь кі неш та маг лі 
ска заць пра храм.

Тое, што бу ды нак на огул аца-
леў, за слу га кі раў ні ка пры хо да Зо-
сі Бя ля е вай.

У са вец кія га ды ў ра ё не знес лі 
ўсе цаг ля ныя хра мы, акра мя гэ-
та га. Зо ся Дзміт ры еў на, ка лі кі-
ра ва ла саў га сам «За бы чан не», 
так са ма атры ма ла за гад ад рай-
ка ма пар тыі пры браць з ва чэй 
да лоў куль та вы бу ды нак. Але яна 
не толь кі яго не зне сла, а яшчэ 
па кла па ці ла ся аб тым, каб па чыс-
ціць і за чы ніць дзве ры хра ма на 
за мок.

— Я атры ма ла за гэ та вы мо ву, 
але сум лен не маё за ста ло ся чыс-
тым, — ка жа жан чы на. — На ват 
ня ве ру ю чы ча ла век ра зу мее, што 
ў асно ву лю бой спра вы па кла дзе-
ны за ко ны Бо жыя. Толь кі яны вя-
дуць да па рад ку.

Не за ста ла ся яна ўба ку і та ды, 
калі бы ло вы ра ша на вяр таць храм 
да жыц ця. За тое, каб яна ўзна ча-
лі ла су пол ку, пра га ла са ва лі ўсе яе 
зем ля кі. Спа чат ку ма ла хто ве рыў, 
што храм маг чы ма ад на віць. Але 
ця пер не за ста ло ся ні вод на га пе сі-
міс та. Усе ча ка юць, ка лі яго зва ны 
зноў ра дас на за гу чаць зво нам. Аб 
тым, што гэ та га не прос та сло вы, 
свед чаць шчод рыя ах вя ра ван ні 
жы ха роў не са ма га ба га та га ў воб-
лас ці ра ё на. У трох скры нях, якія 
ўста ноў ле ны ў роз ных кроп ках 
Кас цю ко ві чаў, за апош ні ме сяц 
на храм бы ло са бра на 10 міль ё-
наў руб лёў.

ЗА 20 ГА ДОЎ — 
4 ХРА МЫ

Цар коў нае жыц цё ў ра ё не ад-
на ві ла ся ў па чат ку 1990-х, ка лі 
сю ды пры ехаў пра ца ваць свя тар 
Мі ха іл. Бо гу ён слу жыць ужо 26 
га доў, пры чым 23 з іх — на сва ёй 
ра дзі ме, у Кас цю ко віц кім ра ё не. 
Ай цец Мі ха іл ужо ма рыць аб тым, 

каб да 120-год дзя хра ма, якое 
бу дзе ад зна чац ца ў 2017 го дзе, 
упры го жыць яго раз ным іка на ста-
сам, па доб ным на той, што быў 
тут да раз бу рэн ня, і зра біць для 
аб ра зоў раз ныя кі во ты. Ка неш не, 
Афон і кі па ры са выя дош кі — гэ та 
сён ня не да зва ляль ная рас ко ша. 
Але не аб ход ная коль касць якас-
най лі пы ўжо на рых та ва на і ёсць 
да моў ле насць з мяс цо вы мі май-
стра мі, якія зро бяць усё, што ў іх 
сі лах. «Спа дзя ю ся, што Бог да-
па мо жа ўсім нам да вес ці доб рую 
спра ву да кан ца, — ка жа ай цец 
Мі ха іл. — І та ды храм ста не са-
праўд най жам чу жы най Кас цю ко-
віц ка га краю».

Ня ўрымс лі вы ба цюш ка ве рыць, 
што зной дуц ца ах вот ныя да па маг-
чы ра ё ну зра біць не маг чы мае. 
Доб ра ах вот ныя ах вя ра ван ні на 
ад наў лен не Свя та-Ваз ня сен ска-
га хра ма пры ма юц ца на раз лі ко-
вы рахунак 3015000001628 фі лі-
яла №712 ААТ «Бе ла рус банк», 
код 561, УНП 700849256.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра.

Дзень свя то га Мар ці на, які 
ка та лі кі свят ку юць 11 ліс та-
па да, быў ка лісь ці ад ным з 
са мых пры кмет ных у ка та-
ліц кім ка лен да ры. Ура чыс-
тас ці ў яго го нар доў жы лі ся 
тры дні, з 10-га па 12-е, а сам 
Мар цін быў ад ным з лю бі мых 
свя тых у агуль на еў ра пей скім 
куль це. Ка лі Вя лі кае Княст-
ва Лі тоў скае бы ло част кай 
за ход ня га све ту, гэ ты культ 
быў па шы ра ны і ў нас.

З даў ніх ча соў на дзень 
свя то га Мар ці на пры ня та 
рэ заць гу сей ды ад зна чаць 
свя та роз ны мі стра ва мі, 
асаб лі ва пе ча най (ці сма-
жа най) гус сю — «птуш кай 
Мар ці на». Бе ла рус кім ка та-
ліц кім вер ні кам гэ тая тра ды-
цыя зу сім не чу жая. За ха ва-
ла ся не каль кі пры ка зак на 
гэ ты конт, са мая вя до мая з 
якіх: «Мар цін Свя ты — згу-
бі цель га га ты».

Мар цін, адзін з са мых 
сла ву тых хрыс ці ян скіх свя-
тых, на ра дзіў ся ў рым скай 
пра він цыі Па но нія (су час ная 
Венг рыя). Яго баць ка быў 
ле гі я не рам і пе ра ка на ным пры-
хіль ні кам па ган ства. Та му на зваў 
сы на ў го нар Мар са — рым ска га 
бо га вай ны. Kалі паз ней баць ку 
пе ра вя лі слу жыць у італь ян скую 
Па вію, Мар цін па зна ё міў ся з там-
тэй шы мі хрыс ці я на мі і стаў ка тэ-
ху ме нам, але да хры шчэн ня не 
дай шло, бо біс куп ба яў ся хрыс-
ціць 10-га до ва га хлап чу ка, каб не 
на клі каць на ся бе гнеў уплы во ва-
га баць кі. Толь кі больш як праз 
10 га доў зда рыў ся вы па дак, які 
кан чат ко ва вы зна чыў вы бар Мар-
ці на, на той час ужо ле гі я не ра. 
Пад час зна хо джан ня ў гар ні зо не 
Ам'е на ён у лю тую зі мо вую сцю-
жу спат каў жаб ра ка і ад даў яму 
па ло ву свай го пла шча. Уна чы ён 
са сніў Хрыс та, апра ну та га ў яго 
плашч, які ка заў анё лам: «Гля-
дзі це, як мя не Мар цін-ка тэ ху мен 
апра нуў!» На Вя лік дзень Мар цін 
хрыс ціў ся. Пас ля зваль нен ня з 
вай ско вай служ бы ён з не каль-
кі мі та ва ры ша мі за клаў пер шую 
пус тэль ню ў Га ліі, і хут ка сла ва 
пра яго свя тое жыц цё раз не сла ся 
і па за ха дзе, і па ўсхо дзе Рым скай 
ім пе рыі.

У Рэ чы Па спа лі тай Мар цін быў 
ад ным з са мых ша на ва ных свя-
тых, у гонар якога было названа 
больш за 200 кас цё лаў. Шмат 
ста год дзяў яго дзень быў аба вяз-
ко вым кас цель ным свя там. Най-
больш гар лі выя ка та лі кі ў Рэ чы 
Па спа лі тай даў ней рас па чы на лі 
Ад вент як ана лаг 40-дзён на га 
пос ту пе рад Вя лі ка днем, ад ра зу 
пас ля свя то га дня Мар ці на, 12 ліс-

та па да. Све жая гу ся ці на — толь кі 
ад на з пры кмет гэ та га пер ша га 
зі мо ва га свя та, хоць, ба дай, са мая 
яск ра вая.

Дзень свя то га Мар ці на пад во-
дзіў вы ні кі гас па дар ча га го да. У 
гэ ты дзень па ўсёй Еў ро пе раз-
ліч ва лі ся са ста ры мі даў га мі, вы-
плач ва лі роз ныя па да ткі, най ма лі 
на но вы тэр мін пра цаў ні коў. Па-
сту по ва гэ ты за ход ні звы чай рас-
паў сю дзіў ся і на Вя лі кае Княст ва 
Лі тоў скае. На прык лад, на да ючы 

ў 1586 го дзе маг дэ бург скае пра-
ва Ня сві жу, Стэ фан Ба то рый вы-
зна чыў, што спра ва зда чу пе рад 
гас па да ром і га ра джа на мі пра 
да хо ды і вы дат кі ма гіст рат па ві-
нен тры маць на свя то га Мар ці на. 
Паз ней маг дэ бург скія пры ві леі 
мно гім на шым га ра дам бу дуць 
змя шчаць гэ ты стан дарт ны тэр-
мін вы пла ты па дат каў на ка-
рысць дзяр жаў на га скар бу — ад 
свя то га Мі ха ла (29.09) да свя то га 
Мар ці на (11.11).

Вы ява свя то га Мар ці на — герб 
шмат якіх еў ра пей скіх га ра доў, у 
тым лі ку і на шых Ча ву саў. На ват 
у вель мі па пу ляр най не ка лі на род-
най дзі ця чай пе сень цы згад ва ец-
ца дзень гэ та га свя то га. Пры чым 
свя ты Мар цін па раў ноў ва ец ца з 
ка зач ным ка ва лём, які ма ра за мі 
скоў вае зі мо вую зям лю:

Ка ва лю Мар ці ну,
Пад куй ты мне свін ню,
Бо зі ма па ды хо дзіць,
Свін ня бо са хо дзіць
Ка ва лю Мар ці ну,
Пад куй ты мне ка та,
А ка лі не ўме еш —
Пры вя жы да пло та.
У Мін скай гу бер ні ў 1860-я га ды 

за фік са ва ная пры кме та: «Мар ці-
но ва гусь па ва дзе — Бо жае На ра-
джэн не на ля дзе» (гэ та зна чыць, 
ка лі на Мар ці на рэ кі яшчэ не за-

мерз лі, на Бо жае На ра джэн-
не трэ ба ча каць моц ных ма-
ра зоў). І на ад ва рот, ка лі на 
Мар ці на гусь вый дзе на лёд, 
то, ба дай, бу дзе яшчэ пла-
ваць па ва дзе на Бо жае На-
ра джэн не. Га да лі ў нас даў-
ней на Мар ці на не толь кі пра 
зі му, але і пра бу ду чае ле та: 
ка лі гу сі дзі кія і ін шыя пташ кі 
ра на ля цяць у вы рай ніз ка, 
то, зна чыць, хут ка бу дзе зі-
ма. Ка лі на Мар ці на дождж, 
то бу дзе мок рае ле та...

На ша даў няя ку лі на рыя ве-
да ла ня ма ла страў з гу ся ці ны. 
Лю бі лі най больш гусь, за сма-
жа ную ці за пе ча ную цал кам 
— ад ну з раз на стай нас цяў 

«пя чыс та га». Аў тар памф ле та XVІІ 
ста год дзя «Пра мо ва Мя леш кі», уз-
ды ха ю чы пра не зва рот на стра ча-
ныя да люб лін скія ча сы, пры гад ваў: 
«Доб рая бы ла гус ка з грыб ка мі, 
каш ка з пер чы кам». Што гус ка з 
грыб ка мі яшчэ доў га ўспры ма ла ся 
як на цы я наль ная стра ва, свед чыць 
і Аль герд Абу хо віч, пры гад ва ю чы 
па рыж скае зда рэн не ка ля 1860 
го да — так са ма на па чат ку ліс-
та па да, хоць не на Мар ці на, а на 
Дзя ды: «Бы ло гэ та ў Фран цыі, дзе 
па між ма ла дзё жы я адзін быў з Бе-
ла ру сі, дык зла жыў ся пра ект, што 
я па ві нен ула дзіць трыз ну Дзя доў. 
Ах во ча на гэ та пры стаў я і вы сту піў 
з па час тун кам. Бы лі пе ча ныя гу сі 
з грыб ка мі, а за мест круп ні ку — 
доб ра за праў ле нае le vіn chaud» 
(«грэ тае ві но, або глінт вейн»).

Мар цін свя ты — 
згу бі цель га га ты

ВЯР НУЦЬ ХРАМ ДА ЖЫЦ ЦЯ
Пом нік ар хі тэк ту ры ў вёс цы За бы чан не ад наў ля юць усім све там

Учо ра на Го мель шчы ну вяр нуў ся 
са мы ста ра жыт ны кніж ны пом нік 
Бе ла ру сі — Ту раў скае Еван гел ле ХІ 
ста год дзя. Яго фак сі міль нае пе ра-
вы дан не бы ло ўра чыс та прэ зен та-
ва на ў Го мель скай аб лас ной уні вер-
саль най біб лі я тэ цы.

ГУСЬ, «НА ДЗЯ ВА НАЯ» КА ШАЙ З ГРЫ БА МІ

Склад ні кі: гусь (ка ля 4 кг), соль, пе рац на смак, 2 шклян кі 
грэц кіх круп, 100 г су ша ных ба ра ві коў, 1 яй ка, 150 г са ла, 2 
цы бу ліны, 1 морк ва, 2 ка ра ні пят руш кі, 1 ст. лыж ка мар га ры ну, 
здроб не ная зе ля ні на пят руш кі і кро пу (па 1 ст. лыж цы).

Спо саб пры га та ван ня: Ачы шча ную і вы мы тую гусь пра су-
шыць, ста ран на на цер ці сол лю і пер цам звон ку і знут ры. На-
мо ча ныя па пя рэд не гры бы га та ваць да мяк кас ці. Грэц кія кру пы 
зва рыць (пры клад на шклян ка ва ды), да даць па кры ша ныя і тро хі 
пад сма жа ныя цы бу лю, пят руш ку і морк ву, здроб не ную зе ля ні ну. 
Асоб на пад сма жыць па кры ша ныя ва ра ныя гры бы, да даць у ка шу, 
убіць яй ка. Па са ліць, па пер чыць, доб ра пе ра мя шаць. На фар шы ра-
ваць гусь, за шыць ад ту лі ну. На рэ заць скрыль ка мі са ла, вы клас ці 
гусь на бля ху і аб клас ці са лам. За пя каць пры 200°С 2-3 га дзі ны, 
па лі ва ю чы вы тап ле ным тлу шчам, зрэд ку — і ва дой. Па да ваць з 
ва ра най буль бай, кіс лай ка пус тай і ін шым.

Фа лі ян тыФа лі ян ты  ��

Вяр тан не Ту раў ска га Еван гел ля
Ста ра жыт ны го рад Ту раў (не ка лі ста лі-

ца буй но га княст ва) сён ня зна хо дзіц ца на 
тэ ры то рыі ме на ві та гэ та га рэ гі ё на Бе ла ру-
сі. Та му аб са лют на за ка на мер на, што ко піі 
ста ра жыт на га ру ка пі су ў пер шую чар гу 
пе ра да дзе ны ў дар біб лі я тэ кам, му зе ям і 
на ву чаль ным уста но вам Го мель скай воб-
лас ці.

На мес нік ды рэк та ра На цы я наль най 
біб лі я тэ кі Бе ла ру сі Алесь СУ ША ма рыць 
пра тое, каб на Го мель шчы не з'я віў ся так-
са ма і ары гі нал Ту раў ска га Еван гел ля:

— На вя лі кі жаль, са мыя каш тоў ныя 
пом ні кі кніж най куль ту ры Бе ла ру сі сён-
ня апы ну лі ся па-за ме жа мі на шай кра і ны. 
Вяр нуць іх, за свед чыць іх пры на леж насць 

да бе ла рус кай куль ту ры — спра ва на ша га 
го на ру. Вы пуск фак сі мі ле — толь кі пер-
шы крок у гэ тым кі рун ку. Упэў не ны, што 
Ту раў скае Еван гел ле яшчэ вер нец ца на 
на шу зям лю.

Ту раў скае Еван гел ле з'яў ля ец ца пом-
ні кам сла вян ска га пісь мен ства. Яго фак-
сі міль нае пе ра вы дан не ста ла пра ця гам 
доў га тэр мі но вай пра гра мы На цы я наль най 
біб лі я тэ кі Бе ла ру сі су мес на з кам па ні яй 
Xerox па ўзнаў лен ні пом ні каў бе ла рус ка га 
пісь мен ства і азна ям лен ні з імі шы ро кай 
гра мад скас ці. У ме жах гэ та га пра ек та ў 
2012 го дзе быў вы да дзе ны ві лен скі «Бук-
вар» 1767 го да — са мы ран ні з бе ла рус кіх 
бук ва роў, які за ха ваў ся. Су мес ная пра гра-

ма бу дзе пра цяг вац ца фак сі міль ным пе ра-
вы дан нем ін шых пом ні каў на шай кніж най 
куль ту ры.

Ту раў скае Еван гел ле з'яў ля ец ца са мым 
ста ра жыт ным ру ка пі сам, ство ра ным на тэ-
ры то рыі су час най Бе ла ру сі. Яго знай шлі 
ў Ту ра ве ў 1865 го дзе. На па лях Еван-
гел ля ёсць да дат ко выя за пі сы, два з якіх 
зроб ле ны ў XVІ ста год дзі ад іме ні кня зёў 
Аст рож скіх.

Ары гі нал Ту раў ска га Еван гел ля (з та го 
ча су, як ён быў зной дзе ны) за хоў ва ец ца ў 
Біб лі я тэ цы Ака дэ міі на вук Літ вы імя Уруб-
леў скіх у Віль ню се.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ
�

Ай цец Мі ха іл 
ад наў ляе ўжо чац вёр ты храм. Бу ду чая жам чу жы на.

Ка лі гля дзіш на аб ра зы 200-га до вай даў ні ны, ад чу ва еш 
між воль нае тра пя тан не. Яны з тых са мых кас цю ко віц кіх 
хра маў, якія ў 30-я га ды мі ну ла га ста год дзя ра ба ва лі ся і 
зні шча лі ся. Лі кі не ка то рых свя тых пе ра крэс ле ны. Ней кая 
гвал тоў ная ру ка на ват за ма ля ва ла во чы Ба га ро дзі цы. Але 
знай шлі ся лю дзі, якія з ры зы кай для ся бе і сва іх род ных 
за ха ва лі іх для на шчад каў.

Да ка пі та ліс тыч ных пе ра жыт каў 
ад но сі ла ся усё, што не су па да ла 
з по гля дам «цэнт ра», які зна хо дзіў ся 
ў Маск ве, у бу дын ку ЦК ВКП(б).
Гэ та пра ві ла ба зі ра ва ла ся на 
аў та ры тэ це па лі тыч най ар га ні за цыі, 
якая на ра дзі ла ся ў кан цы ХІХ ст.


