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Га зе та «Звяз да» су мес на з Па ла тай прад стаў нi коў На цы-
я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь рас па чы нае пра ект па 
ўша на ван нi сла ву тых зем ля коў. Па iнi цы я ты ве дэ пу та та Ула дзi-
сла ва Цы дзi ка пер шай асо бай, якой бу дзе ад да дзе на на леж ная 
да нi на па мя цi, ста не Адольф Януш ке вiч. Гэ ты дзе яч, што ро дам 
з-пад Дзяр жын ска, зра бiў знач ны ўнё сак у раз вiц цё не толь кi 
на шай кра i ны, але i Ка зах ста на, Поль шчы, Ра сii.

1 лiс та па да ў го ра дзе Дзяр жын ску i вёс цы Дзя гiль на, што по-
бач з iм, прой дуць лi та ра тур ныя чы тан нi, ура чыс тае ўскла дан-
не кве так, аб мер ка ван не лё су сла ву тай асо бы. Пры е дзе сю ды 
i дэ ле га цыя з Ка зах ста на, каб уша на ваць мес ца на ра джэн ня i 
спа чы ну ча ла ве ка, яко га яны лi чаць i сва iм ге ро ем.

Сё ле та споў ні ла ся 210 га доў з дня на ра джэн-
ня па да рож ні ка-эт ног ра фа, пе ра клад чы ка, 
пісь мен ні ка Адоль фа Януш ке ві ча.
Ці мог спа дзя вац ца ў па ру сва ёй вя лі кай па-

дзвіж ніц кай дзей нас ці Адольф Януш ке віч, што праз 
ста год дзі яго імя бу дзе вя до ма ад ра зу ў ча ты рох 
кра і нах, што яго пра цы бу дуць пры зна ны як уклад 
у бе ла рус кую, рус кую, поль скую, анг лій скую, укра-
ін скую, ка зах скую куль ту ры?..

Пры чым цяж ка вы зна чыць, дзе яго зор ка га рыць 
яр чэй: у Поль шчы, за ад стой ван не год на га лё су 
якой ён быў па збаў ле ны шля хец тва і ма ё мас ці; у 
Ра сіі, што ста ла шко лай жыц ця амаль на чвэрць 
ста год дзя; у Ка зах ста не, дзе пра явіў ся яск ра вы 
та лент ле та піс ца; або ў Бе ла ру сі, ад куль па чаў ся 
шлях у вя лі кі свет і дзе знай шоў апош ні пры ту лак 
ня стом ны руп ліў ца.

На ра дзіў ся Адольф Януш ке віч у Ня свіж скім за м-
ку 9 чэр ве ня 1803 го да. Слын ная маг нац кая ста лі ца 
ста ла той ка лыс кай, дзе яму пе рад алі ся леп шыя 
ры сы та ле рант на га мен та лі тэ ту бе ла ру саў, дзе 
за ра дзі ла ся спа гад лі вае стаў лен не да лю дзей. Усё 
гэ та паз ней ад люст ра ва ла ся ў най вы шэй шай па-
ва зе да ка зах ска га на ро да, з прад стаў ні ка мі яко га 
ён па зна ё міў ся пад час ссыл кі. У сі бір скім Ом ску 
Януш ке віч пра ца ваў у па меж ным упраў лен ні па 
спра вах з сі бір скі мі кір гі за мі (прод ка мі су час ных 
ка за хаў), час та ез дзіў з да ру чэн ня мі ў іх аулы. Яго 
прад бач лі выя сло вы, ска за ныя ў ся рэ дзі не ХІХ ста-
год дзя, па каз ва юць глы бо кае ра зу мен не гіс та рыч-
най ро лі ка за хаў: «На род, які адо ра ны твар цом 
та кі мі здоль нас ця мі, не мо жа за стац ца ў ба ку ад 
цы ві лі за цыі: дух яе ка лі-не будзь пра нік не ў кір-
гіз скія пус ты ні, раз ня се тут пра мень чы кі свят ла, 
і прый дзе час, ка лі на мад, які сён ня ка чуе, зой ме 
га на ро вае мес ца ся род на ро даў...»

Імя Адоль фа Януш ке ві ча і сён ня слу жыць сім-
ва лам па тры я тыз му. Ён яск ра вы прад стаў нік той 
апан та най мо ла дзі ча соў дзе каб рысц ка га ру ху, 
якая го нар, сум лен не, вер насць Ра дзі ме ста ві ла 
вы шэй за ўсе вы пра ба ван ні і цяж кас ці, якая пра-
яў ля ла ня злом насць ха рак та ру, на ват ка лі гу чаў 
смя рот ны пры га вор.

Адольф Януш ке віч на ўмыс на не ўсту піў у шлюб 
са сва ёй ка ха най Стэ фа ні яй. Ён, як са праўд ны муж-
чы на, не мог змі рыц ца з тым, што жон ка, на шчад кі 
так са ма бу дуць нес ці «пя чат ку» яго па ка ран ня. Бо 
за ўдзел у паў стан ні 1830-1831 га доў Януш ке віч 
быў па збаў ле ны два ран ства і ўсіх пры ві ле яў.

Наш зям ляк — прык лад та го, як не ска рыц ца 
пе рад цяж кі мі ўда ра мі лё су. Узор цярп лі вас ці і ўнут-
ра най сі лы. Умо вы жыц ця сі бір ска га ссыль на га ён 
ска рыс таў для ўзмац нен ня ду ху цэ ла га на ро да.

Хі ба мог ён та ды аца ніць сваю ро лю ў па паў-
нен ні скар баў су свет най куль тур най спад чы ны, 

зра зу мець улас ную знач насць у на ладж ван ні ўза-
е ма ра зу мен ня па між на ро да мі? Моц ны ўнут ра ны 
стры жань пад каз ваў яму, што ра біць: вы ву чаць мо-
ву на ро да, да яко га пры кі пеў усёй ду шой, і ру хац ца 
на пе рад — у дзі кі стэп, пе ра адоль ваць ад лег лас ці, 
якія бы лі ня лёг кі мі на ват для ка за каў Сі бір ска га 
ка за ча га вой ска, звык лых да доў гіх па хо даў. Гіс та-
рыч ныя пра цы, ство ра ныя Адоль фам Януш ке ві чам, 
не ма юць са бе роў ных, па коль кі ра бот па гіс то рыі 
Ка зах ста на ХІХ ста год дзя амаль ня ма.

Та лент на ша га зна ка мі та га зем ля ка рэа лі за-
ваў ся да лё ка па-за ме жа мі род най кра і ны. Ад нак 
сва ёй дзей нас цю ён пра дэ ман стра ваў уся му све ту: 
вось якія яны, бе ла ру сы, лю дзі вы со ка га га тун ку.

Па ха ва ны Януш ке віч на ся мей ных мо гіл ках у 
вёс цы Дзя гіль на Дзяр жын ска га ра ё на по бач з ма ці 
Тэк ляй, пля мен ні ка мі Ма ры ляй, Мі ха і лам і дзець мі 
бра та Яну а рыя.

Ка зах стан скі рэ жы сер Сяр гей Ша фір, які жы ве 
ў Із ра і лі, адзін з сю жэ таў свай го да ку мен таль на-
га філь ма «Уро кі поль ска га» пры свя ціў Адоль фу 
Януш ке ві чу. За раз ён мае ма тэ ры ял для ства рэн ня 
асоб на га філь ма пра на ша га зем ля ка. На дум ку 
Сяр гея Ша фі ра, гэ та мо жа быць су мес ны гіс то ры-
ка-куль тур ны пра ект Бе ла ру сі, Поль шчы, Ка зах-
ста на і Ра сіі.

Але на СТЭЛЬ МАХ

�

А ня даў на я да ве да ла ся, што на міт-
ка, якую на сі лі на шы пра ба бу лі, — не 
прос та га лаў ны ўбор. Гэ та, аказ ва ец-
ца, са праўд ны ліф тынг! Каб пра віль на 
за вя заць яе, па трэб на га дзі на. А зра-
біў шы ўсё дас ка на ла, ад чу ва еш, што 
ску ра на тва ры доб ра пад цяг ну тая. 
Та кі вось на род ны рэ цэпт ма ла до сці.

Дзяў чат у на род ных кас цю мах сён-
ня мож на су стрэць на мно гіх ме ра пры-
ем ствах. Яны пад но сяць хлеб-соль 
ша ноў ным гас цям. Пры га жу ні, апра-
ну тыя ў су кен кі з вы шы ты мі квет ка мі, 
уру ча юць па да рун кі ад імя кіраўніцтва 
краіны. Ад нак до ма, у ма ла дых сем' ях, 
на ўрад ці зной дзеш на род ныя строі. 
На ват тыя, якія мож на бы ло б атры-
маць ад сва іх ба буль і дзя ду ляў, хут-
чэй за ўсё, так і ля жаць у ку тах ста рых 
шаф і на га ры шчах. Ма ла дыя спад-
чын ні кі мо гуць і не зда гад вац ца пра 
іх іс на ван не. Атрым лі ва ец ца, з на ды-
хо дам XXІ ста год дзя сваё, на род нае, 

нам ста ла не па трэб на? Ня ўжо не мае 
яно ні я кай каш тоў нас ці ў ва чах су час-
ных бе ла ру саў?..

Шмат раз ва жа ла на гэ тую тэ му 
ды рэк тар УП «Скарб ні ца» Ма рыя 
ТА РАЙ КО ВІЧ. Не ўтой ва ю чы эмо цый, 
яна па дзя лі ла ся імі з ка рэс пан дэн та мі 
«Звяз ды»:

— Мно гія сён ня ка жуць: «А на-
вош та нам за хоў ваць і ад ра джаць 
на род ныя про мыс лы? У нас усё ме-
ха ні за ва нае». Ад нак я ўпэў не на, што 
лю дзям па трэб на энер ге ты ка, якая 
зы хо дзіць не ад ма шы ны, а ад ча ла-

ве чых рук. Каб праз коль-
кі га доў нех та ўспом ніў, 
што ёсць у нас, на прык-
лад, ткац тва — ра міз-
нае, за клад ное, бра нае, 
ажур нае, па двой нае... 
Про мыс лы ўва саб ля юць 
на шу на род насць. І, ка лі 
ў гра мад стве ні хто ні чо га 
пра іх не ве дае, — гэ та 
бя да.

Ма рыя Та рай ко віч вы-
сту пае су праць та ко га за-
быц ця. «Скарб ні ца», якую 
яна ўзна чаль вае, з'яў ля-

ец ца адзі ным прад пры ем ствам, што 
су мя шчае і на ву ко вую дзей насць, і 
вы твор часць. Яе су пра цоў ні цы кож ны 
год вы праў ля юц ца ў эт на гра фіч ныя 
экс пе ды цыі, да сле ду юць аў тэн тыч ныя 
ўзо ры, тэх на ло гіі — дас ка на ла вы ву-
ча юць, як ра біў на род. Толь кі пас ля 
гэ та га на прад пры ем стве яны ства ра-
юць ма дэ лі на род на га адзен ня і са мі 
вы раб ля юць іх.

Ча сам ні чо га пры дум ваць уво гу ле 
не да во дзіц ца. Мож на прос та ад шу-
каць рэч у вяс ко вым ку фэр ку, дак-
лад на паў та рыць, і яна бу дзе жа да най 
у гар дэ ро бе са май па тра ба валь най 
мод ні цы.

Ня даў на з экс пе ды цыі пры вез-
лі світ ку. На ват світ кай яе на зваць 
бы ло скла да на: прос та з'е дзе ная 
мол лю ану ча, зной дзе ная ў ба бу лі 
на га ры шчы. Яе рас кла лі, рас па ро-
лі. Дак лад на па ўзо ру зра бі лі лёг кае 
цём на-зя лё нае жа но чае па лі то (уні-

зе зза ду на ім вуз кія доў гія склад-
кі, на кшталт су час на га плі сэ, толь кі 
цал кам зроб ле ныя ўруч ную). І ўжо 
не ад на жан чы на за мо ві ла яго са бе. 
Ма дэль, якая пе ра жы ла, маг чы ма, не 
ад но ста год дзе, ака за ла ся да рэ чы ў 
су час ным гар дэ ро бе. І гэ та дак лад-
ная рэ кан струк цыя!

Ма рыя Та рай ко віч ад зна чае:
— Па быў шы ў на цы я наль ным кас-

цю ме, ты ро біш ся ін шым. Уплы вае 
энер ге ты ка вы шы тых зна каў. Жан-
чы на ро біц ца стат най. Ну прос та ка-
ра ле ва! Та му ха це ла ся б, каб усе мы 
атрым лі ва лі кайф ад на род ных кас-
цю маў.

Ёсць не ка то рыя фір мы, якія за-
маў ля юць у «Скарб ні цы» на род ныя 
ка шу лі для сва іх су пра цоў ні каў, — 
праў да, про сяць вы шыць на іх яшчэ 

і эмб ле му прад пры ем ства. У та кім 
вы гля дзе мо гуць пай сці, на прык лад, 
на кар па ра тыў. Ад нак та кіх свя до мых 
пры хіль ні каў на род най куль ту ры зу сім 
не шмат.

Ра ней, ка лі дзяў ча ты тка лі са бе 
па саг, яны па чы на лі ра біць гэ та ў 12 
га доў, каб да 18 усё бы ло га то ва. Бо 

і вы шыў ка, і ткац тва — над звы чай 
пра ца ём кі пра цэс. Ні чо га не змя ні-
ла ся і сён ня (зра зу ме ла, ка лі адзен не 
ро біц ца ру ка мі). На прык лад, муж чын-
скую ка шу лю трэ ба вы шы ваць ме сяц. 
Маг чы ма, та му і не вель мі да ступ ная 
яна шы ро ка му ко лу спа жыў цоў.

Ад нак між во лі ўзгад ва ец ца ўкра-
ін ская ста лі ца. Усе цэнт раль ныя ўні-
вер ма гі там за поў не ны на цы я наль ным 
адзен нем, адап та ва ным да су час нас ці. 
Лю дзі з за да валь нен нем хо дзяць па ву-
лі цах Кі е ва ў на род ных вы шы ван ках.

Бе ла рус кія кра мы не пра па ну юць 
на цы я наль ных ка шуль на лю бы густ, 
якія мож на бы ло б на сіць кож ны дзень. 
З па ка лен ня ў па ка лен не лю боў да 
свай го, ад мет на га у нас ча мусь ці 
амаль не пе рад аец ца. Лю дзі не да 
кан ца ўсве дам ля юць, хто яны, прос-
та не ма ю чы на ру ках фак таў сва ёй 

ад мет нас ці. Але ба га тая тра ды цыя на-
род на га кас цю ма ў гэ тай спра ве маг-
ла б ады граць вель мі важ ную ро лю:

— На цы я наль ная год насць па-
він на пе ра да вац ца ў спад чы ну ад 
баць коў, — ка жа ды рэк тар «Скарб-
ні цы». — Я вель мі ха це ла б ска заць: 
«Лю дзі, пра чні це ся!» Ві зіт ная карт ка 
лю бо га на ро да — на цы я наль ны кас-
цюм. Та му на ўсіх свя тах ха це ла ся 

б ба чыць лю дзей, апра ну тых па-на-
род на му...

Зда ец ца, на ды шоў час на рэш це 
звяр нуць ува гу на са міх ся бе. Іна чай 
мно гае мы без зва рот на стра цім. За бы-
ва ю чы пра на цы я наль ны кас цюм, які 
вы раб ляў ся толь кі з пры род ных ма тэ ры-
я лаў, сён ня мы час та но сім сін тэ тыч нае 
адзен не, якое зі мой на сты вае, а ле там 
пя чэ, — маг чы ма, та му і хва рэ ем час та. 
Ад маў ля ю чы ся ад глы бо ка сім ва ліч ных 
узо раў ар на мен ту, вы бі ра ем ма люн кі і 
ко ле ры, якія ні чо га не зна чаць і ні як не 
тлу ма чац ца. Быць мо жа, за мест та го, 
каб зноў апра на цца ў штось ці ша ра го-
вае, лепш ха ця б час ад ча су на сіць рэ-
чы, зроб ле ныя з лю боўю і муд рас цю?..

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ,
Фо та здым кі 

Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ

�

Брэнд кра і ныБрэнд кра і ны  ��

«КАЙФ АД НА РОД НЫХ КАС ЦЮ МАЎ»
На род ны кас цюм «ужы вую» я ба чы ла га доў 10—15 та му. Да ба-
бу лі ў вёс ку ў Ва ло жын скім ра ё не пры яз джаў хор з су сед ня га 
ра ё на, спя ваў у са май вя лі кай ха це. Апра ну ты ўсе жан чы ны (ды 
і не каль кі муж чын) бы лі па-на род на му. Зда ец ца, усе па доб ныя, 
але ў кож най не чым ад мет ны на род ны кас цюм. Я раз гляд ва ла 
іх ко ле ры, узо ры, крой і спра ба ва ла вы ра шыць, які ж мне па-
да ба ец ца больш... Шмат ча су прай шло з той па ры. Сён ня ка лі і 
су стра каю ка го ў на род ным, дык хі ба што на фэс це эт на му зы-
кі — хлоп цаў у вы шы ва ных ка шу лях, якія пры бра лі ся так, каб 
прай сці бяс плат на. Але ад ной чы і мне са мой па шчас ці ла вес ці 
кан цэрт, апра нуў шы аў тэн тыч ны мо та льскі строй. Ад чу ван ні 
бы лі най леп шыя: у лет нюю спё ку та кая су кен ка, што пры кры-
вае ўсе част кі це ла, не ве ра год на лёг кая, і яе быц цам на та бе 
ня ма...

Пра віль на за вя за ная 
на міт ка  — най леп шы 
ліф тынг для тва ру.

Ма дэль світкі, якая 
пе ра жы ла не ад но 
ста год дзе, ака за ла ся 
да рэ чы ў су час ным 
гар дэ ро бе.

У лет нюю спё ку 
мотальская су кен ка 
не ве ра год на лёг кая, 
яе быц цам 
на та бе ня ма...

Сла ву ты зям лякСла ву ты зям ляк  ��

ПРЫЙ ДЗЕМ 
ТА БЕ 
ПА КЛА НІЦ ЦА

Па пла ні роў цы дом Ту ка лаў 
на гад вае тра ды цый ную ха ту: 
яшчэ адзін па кой, па кой і се ні, 
якія ме лі вы хад на па рад ны га-
нак і гас па дар чы двор. Бу да ва-
лі дом мяс цо выя цес ля ры, якія 
ме лі ба га ты во пыт і ве да лі тра-
ды цыі. Унут ра нае аздаб лен не 
до ма ад па вя да ла та га час най 
еу ра пей скай мо дзе. У бу фе тах 
і па суд ных ша фах быў да ра гі 
фар фор, шкло, крыш таль. Лі-
чы ла ся мод ным вы рошч ваць 
эк за тыч ныя рас лі ны, мець 
свой мі ні-звя ры нец. Не ад' ем-
ным эле мен там аздаб лен ня 
пан ска га до ма бы лі ка фель-
ныя печ кі.

Пер шыя звест кі аб іс на ван ні 
ма ёнт ка Бе лыя Ба ло ты зна хо-
дзім у ма тэ ры я лах 2-й па ло вы 
XVІІІ ста год дзя. Па вод ле да ку-
мен таў па ра фі яль на га ар хі ва 
Се лі ва наў ска га кас цё ла, у 1798 
го дзе ма ёнт кам ва ло даў Ян 
Ма роз, суд дзя бы ло га Гро дзен-
ска га па ве та. 22 мая 1806 го да 
пра даў яго ка нюш на му Аль бер ту 
Са ба леў ска му. А ўжо праз год, 
па вод ле геа гра фіч на га слоў ні-
ка поль скіх зя мель, быў пра да-
дзе ны Вой це ху Са ба леў ска му. 
Ба га цеі Са ба леў скія пры ма лі 
чын ны ўдзел у гра мад ска-гас па-
дар чым жыц ці ва ко ліц. Гра фі ня 
Са ба леў ская ў 1865—1867 га дах 
з'яў ля ла ся фун да та рам бу до вы 
кас цё ла ў Се лі ва наў цах, які 
стаў мес цам ра да во-
га па ха ван ня іх сям'і. 
Не дзе ў па чат ку XX 
ста год дзя апош ні з 
Са ба леў скіх прай граў 
ма ён так у кар ты па ну 
Ту ка лу і ажа ніў яго са 
сва ёй дач кой.

Ста ра жы лы Бе лых 
Ба лот яшчэ рас каз ва-
юць, што ў іх вёс цы 
жыў пан Та дэ вуш Ту-
ка ла са сва ёй жон кай 
і 5 дзець мі, які ро дам 
быў з гэ тай мяс цо-
вас ці. Бы туе ле ген да, 
што па мес це на зы ва-
ец ца Бе лыя Ба ло ты 
та му, што пан у го нар 
сва ёй ка ха най Яд ві-
сі за га даў за са дзіць 
ба ло ты, якія зна хо-
дзі лі ся за ма ёнт кам, 
бе лы мі лі ле я мі...

Ка ля іх до ма зна хо дзі лі ся ба-
ра кі і чва ра кі — жыл лё для на-
ём най сі лы. Пан Та дэ вуш быў 
доб ры гас па дар, пра ца лю бі вы, 
аку рат ны. Усе гас па дар чыя 
ра бо ты ля жа лі на яго пля чах. 
Ста ра жы лы-па ка ёў кі рас каз ва-
юць, што ён доб ра ста віў ся да 
лю дзей, шчод ра пла ціў. Да яго 
іш лі на пра цу з ах во тай. Вель мі 
лю біў дзя цей. Ка лі яму пры хо дзі-
лі да па ма гаць дзе ці з вёс кі, то 
да ваў гас цін цы, уклю чаў па слу-
хаць па тэ фон, да зва ляў па гля-
дзець жы вёл у звя рын цы. Па ні, 
па ўспа мі нах мяс цо вых, бы ла 
кап рыз ная, але вель мі лю бі ла 
му зы ку, квет кі, пту шак.

Дач ка Ту ка лаў Ма рыя-Гэ ле-
на лі ха ез дзі ла на га ланд скіх 
ска ку нах, лю бі ла па ля ван не, 
ла дзі ла ад па чын кі ка ля нач-

ных каст роў, па хо ды, ка тан не 
на лод ках па Аў гус тоў скім ка-
на ле. Паз ней вый шла за муж у 

су сед ні ма ён так Гур скіх. У 30-я 
га ды XX ста год дзя на пра фе-
сій най асно ве яна на ла дзі ла аг-
ра ту рызм, які знач на па поў ніў 
каз ну ма ёнт ка, вы ра та ваў яго 
ад банк руц тва.

Ка ля па мес ця быў раз бі ты 
ру жоў нік з сот ня мі сартоў руж, 
пры ве зе ных з-за мя жы. По бач, 

у клет ках, жы лі паў лі ны, па два-
ры бе га лі ца цар кі. Пан вель мі 
га на рыў ся звя рын цам, заў сё ды 
па каз ваў яго гас цям — ба га це-
ям, якія на вед ва лі ма ён так.

Парк у Бе лых Ба ло тах быў 
ство ра ны ў 2-й па ло ве XІX ста-
год дзя. Ён зна хо дзіц ца ў вы-
гі не не вя лі кай ра чул кі Бе лі ца. 
На ўскрай ку — ары гі наль ныя 
гас па дар чыя му ра ва ныя па-
бу до вы. Ка жуць, што гэ та су-
шыль ня і га рэль ня. У су шыль ні 
су шы лі ты тунь, які вы рошч ваў 
пан Ту ка ла. На паў ноч ным ба ку 
за ха ва ла ся сцен ка, скла дзе ная 
з ка ме ню, якая ад дзя ля ла парк 
і сад ад ін шых на са джэн няў. 
Да на ша га ча су за ха ва ла ся 
не каль кі ліс тоў ніц. Не ка то рыя 
дрэ вы — са мі па са бе пом ні кі 
пры ро ды. Воль хі ў ахо пе скла-

да юць 3,4 мет ра, лі пы — 
3,1 мет ра. У пар ку і ця пер 
ёсць да во лі шмат роз ных 
ві даў ві на град ных слі ма-
коў, пры ве зе ных па нам 
з-за мя жы і штуч на раз-
ве дзе ных тут у 30-я га ды 
XX ста год дзя. За пар кам 
— не вя лі кі сад, да яко га 
пры мы кае лі па вая алея. 
Праў да сён ня сад па за-
га дзе мяс цо вых улад вы-
кар ча ва ны.

Ста ра жы лы ўспа мі на-
юць: «Парк быў да гле джа-
ны. За рэч кай Бе лі ца ўсе 
да рож кі бы лі па сы па ны 
жоў тым пяс ком, ста я лі сто-
лі кі і лаў кі, а ў ра цэ, у праз-
рыс тай ва дзе, ва дзі ла ся 
роз ная ры ба.

Су час ны стан пар ка па-
тра буе ад ра джэн ня. Тут 
і ця пер рас туць ста рыя 

ліс тоў ні цы, лі пы-ве лі ка ны, ду-
бы-пом ні кі, вы са чэз ныя гра бы. 
Уні зе мност ва кве так і ле ка вых 
траў: бар ве нак, сон-тра ва, чыс-
та цел, піж ма, ча бор, свя та ян нік, 
вет ра ні ца ба ра вая — мно гія з іх 
за не се ны ў Чыр во ную кні гу.

Вяс ной здзі чэ лы парк на паў-
ня ец ца шмат га лос сем. Мност ва 
пту шак на ся ля юць яго. У дуп лах 
ста рых дрэў вод зяц ца со вы, сі-
ва ва рон кі, жоў ны, дзят лы роз-
най афар боў кі, стры жы, сой кі, 
зя зю лі, зі ма род кі і ін шыя.

— Крыўд на, — ка жуць мяс цо-
выя жы ха ры, — што сён ня парк 
стра ціў бы лую пры ваб насць. 
А ха це ла ся б, каб як і ра ней 
ён це шыў во ка на вед валь ні-
каў. Спа дзя ём ся, што з ча сам 
зной дуц ца доб рыя ру кі, якія на-
вя дуць тут па ра дак. І ту рыс ты, 
якія едуць да Аў гус тоў ска га ка-
на ла, змо гуць спы ніц ца, па чуць 
рас по ве ды эк скур са во даў пра 
жыц цё і по быт бы лых ула даль-
ні каў, да ве дац ца, што тыя бы лі 
дба лы мі гас па да ра мі, на ва та ра-
мі, экс пе ры мен та та ра мі...

Пас ля пры хо ду са вец кіх вой-
скаў пан Ту ка ла ўцёк на За хад. 
Сын Яў ген па мёр яшчэ ў поль скі 
час, Мі ха іл быў за бі ты ў 1938 го-
дзе ўлас ным па раб кам. Ас тат нія, 
як і баць ка, збег лі ў Еў ро пу.

У 1955 го дзе, каб на ве даць 
сваю бы лую ся дзі бу, пры яз джаў 
з Вар ша вы ўнук Та дэ ву ша Ту ка-
лы. Ён быў моц на рас ча ра ва ны, 
што пры го жы, да гле джа ны ра-
ней ма ён так і парк ця пер та кія 
за пу шча ныя. У бы лой ся дзі бе 
сён ня зна хо дзяц ца клуб і біб лі-
я тэ ка.

Ма рыя ХРАМ ЛЮК

�

Мяс ці ны, зні та ва ныя з ду шойМяс ці ны, зні та ва ныя з ду шой  ��

БЕ ЛЫЯ БА ЛО ТЫ
Ба га тая гро дзен ская зям ля здаў на пры цяг ва ла да 
ся бе лю дзей. У на шай мяс цо вас ці па раў наль на 
ня кеп ска за ха ва ла ся не каль кі ся дзіб на-пар ка вых 
комп лек саў, якія зна хо дзяц ца на ад ной з да рог да 
пер лі ны Гро дзен ска га краю — Аў гус тоў ска га ка-
на ла. У не ка то рыя з іх — та кія, як Свяцк маг на таў 
Ва ло ві чаў, Свяцк Гур скіх, — сён ня прад пры маль ні кі 
ста ра юц ца ўдых нуць но вае жыц цё. А вось бы лы 
пан скі дом Ту ка лаў і вя лі кі парк, які пры ля гаў да 
пан скай ся дзі бы, па куль што ча ка юць свай го ад-
ра джэн ня...

Ка ля па мес ця быў раз бі ты ру жоў нік з сот ня мі 
сартоў руж, пры ве зе ных з-за мя жы. По бач, 
у клет ках, жы лі паў лі ны, па два ры бе га лі 
ца цар кі. Пан вель мі га на рыў ся звя рын цам, 
заў сё ды па каз ваў яго гас цям — ба га це ям, 
якія на вед ва лі ма ён так.


