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 Вандроўныя нататкі

У ХРАМА —
КРЫВАВЫЯ
СЛЁЗЫ

Сённяшняя царква ў Станькава —
пятая па ліку з тых, што стаялі
на гэтым жа самым месцы. Ужо
ў 1387 годзе маецца згадка, што
тут была царква, а само мястэчка
належала вялікаму князю Вітаўту.
Пазней Станькавам валодалі князі
Радзівілы, графы Чапскія, і яны
таксама падтрымлівалі духоўнасць.
Аднак давялося перажыць ліхія
часіны, калі само існаванне храма
ставілася пад пагрозу…
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У 1972 годзе зноў спрабавалі
разбурыць царкву, ужо з-за таго, што яна ўяўляе сабой небяспеку для мясцовых жыхароў. Да
таго ж на гэтым месцы задумалі будаваць лодачную станцыю.
Аднак мясцовыя жыхары сталі
ў ачапленне і не далі нікому падысці да царквы. Таму яна выстаяла.

Алег Масліеў.

 Знаходка

Што шукалі каля ўсыпальніцы князёў?..
Каля ўсыпальніцы князёў
Паскевічаў у Гомелі калісьці
знаходзіўся старажытны вакольны горад. Такую выснову зрабілі спецыялісты пасля правядзення археалагічных раскопак на тэрыторыі
вобласці і, у прыватнасці,
на некаторых участках Гомельскага палацава-паркавага ансамбля.
Загадчык аддзела археалогіі Аляксандр ПІСАРЭНКА і навуковы супрацоўнік Дзмітрый
ЛЕ ДЗЯН КОЎ рас ка за лі, што
ўда ло ся ад шу каць не каль кі
складнікаў сярэднявечнага горада. Па-першае, гэта ваенны

цэнтр, або гарадзішча, на месцы якога пазней сталі будаваць
спачатку дзядзінец, а потым замак. Археалагічныя раскопкі паказалі, што на месцы сучаснага
палаца Румянцавых-Паскевічаў
і сапраўды калісьці знаходзіўся
сярэднявечны замак. Ён быў
добра ўмацаваны землянымі
валамі, драўлянымі сценамі і
ро вам. Па-дру гое, ва коль ны
горад, які таксама меў добрую
ахову на выпадак нападу ворагаў, знаходзіўся побач. Па-трэцяе, пасады, якія размяшчаліся
вакол умацаванняў. Аднак яны
захаваліся не так добра. Увогуле ж сенсацыйнымі гэтыя знаходкі не назавеш. Яны проста

пацвердзілі тое, што археолагі
ведалі ўжо раней.
Было знойдзена таксама жытло XVІІІ стагоддзя, а дакладней, яго
ніжняя частка, якая называецца
«падклет». Аляксандр Пісарэнка
патлумачыў, што калі гэта быў панскі дом, то ў падклеце магла жыць
чэлядзь або трымалася казна. Калі
ж у доме жылі простыя людзі, то
там звычайна знаходзілася складское памяшканне або майстэрня.
Найбольш цікавыя археалагічныя экспанаты, знойдзеныя на
Гомельшчыне сёлета, у бліжэйшы
час можна ўбачыць на выставе ў
палацы Румянцавых-Паскевічаў.
Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ



«ВОСЬ ТАБЕ І КУЛІК,

У Літве і асабліва на Русі ў
той час, калі ўжо ўсё з поля збяруць, жыта пасеюць і птушкі кулікі лятаюць над нівамі, дык мае
шляхта звычай ездзіць гуртам
ад двара да двара, ад хаты да
хаты, цешыцца і час весела бавіць. Называюць яны гэты час
куліком, кажучы: «Паядзім куліка!».
Дык вось, аднае матулі сын
паехаў сабе з сябрамі да знаёмага і, забавіўшыся там дзён колькі
ў прыемных пацехах, вярнуўся
да маці.
Пытаецца ў яго маці:
— Дзе ж ты, маё дзіцятка, да
гэтага часу бавіўся?
Ён расказаў матулі ўсю праўду.
— А сёння дзе ты быў? — кажа маці.
Адказвае:
— Быў там і там.
— А ці еў ты?
— Сёння мой кулік няўдалы
быў. Еў стравы, гатаваныя кепска па-венгерску.
Тут матуля засмяялася і сказала:
— Маё дзіцятка, рас тлумач
мне, што такое «кепска па-венгерску»? Бо я гэтага не ведаю.
Пытаецца далей, што там былі за стравы. Аж ён апавядае:
— Першая была страва, якую
людзі ядуць, а свінні не. Другая

Куліг — кавалькада з запрэжаных саней, якія
часта мелі дзіўную форму (напрыклад, у выглядзе
лебядзінай галавы з выцягнутай шыяй або тулава
мядзведзя), і вершнікаў з запаленымі паходнямі. Такім маляўнічым і шумным чынам даўней, у ХVІІ — ХІХ
стагоддзях, шляхта адзначала Божае Нараджэнне
і іншыя зімовыя святы (аж да самага Папяльца, з
якога пачынаўся Вялікі пост), вандруючы ад аднаго
маёнтка да наступнага. І ў кожным маёнтку ладзілася
неўтаймаванае баляванне з музыкай, танцамі, гульнямі, раскладзенымі проста ў двары вогнішчамі, дзе
смажылі «канфіскаванае» ў гаспадароў птаства і жывёлу. Калі ў адным доме гаспадароў аб'ядалі дачыста, іх забіралі з сабой і ехалі ў наступнае месца. Так
куліг паступова разрастаўся, як снежны ком, і забавы
рабіліся ўсё больш гарэзлівымі і свавольнымі.
Дагэтуль гісторыкі спрачаюцца, адкуль паходзіць
польскае слова kulіg: ці то ад ад слова «кола», ці то
ад «кулі» — крывой ляскі, або жазла, які перадавалі ад аднаго маёнтка да іншага, як эстафетную
палачку. У любым выпадку, беларуская і літоўская
шляхта часам не да канца разумела гэтае слова,
як відаць з гэтай даўняй беларускай гумарэскі, дзе
яго блытаюць з птушкай куліком. А наколькі добра
ўдавалася пад'есці і павесяліцца некаторым удзельнікам куліга — залежала, відаць, ад іх спрыту.

страва такая, што свінні ядуць, а
людзі не. А трэцяя такая, што ні
людзі, ні свінні не ядуць, а толькі
сабакі.
Маці, яшчэ больш зацікавіўшыся, пытаецца:
— Маё дзіцятка, раскажы мне,
што гэта за страва, якую «людзі
ядуць, а свінні не»?
— Гэта быў нямецкі гарох,
альбо шабельбон.
— А што за дру гая страва, якую «свінні ядуць, а людзі
не»?
— Гэта капуста, не кіслая, не
прэсная, не салёная, не вараная,
а толькі распараная, без усялякага смаку, якую я, адну лыжку
ўзяўшы, жаваў-жаваў, але, глынуць не могучы, пад стол выплюнуў.
— А што за трэцяя страва,
якую «ні людзі, ні свінні не ядуць,
а толькі сабакі»?

 Словы на ўспамін

Маршрутка, што ідзе з Мінска спы ня ец ца ад ра зу ка ля
царквы. Для будынка, які з'яўляецца помнікам гісторыі, храм
выглядае даволі новым. Адразу
побач з ім — дом, на шыльдзе
якога пазначана, што тут жыў
Герой Савецкага Саюза Марат
Казей. А насупраць увахода ў
царкву — прыгожае возера, за
якім рассцілаецца вялізны парк.
Здалёк відаць старажытная альтанка.

Блукаючы
па падзямеллі

АБО З ВЯЛІКІХ
БАНКЕТАЎ
ГАЛОДНЫЯ
ДАХАТЫ
ПРЫЯЗДЖАЮЦЬ»
«Звязда» распачынае новую рубрыку — «Байкі
кухмістра Верашчакі», у якой пра гісторыю і культуру нашых продкаў — шляхты і сялян, праваслаўных
і католікаў, духоўных і свецкіх людзей — будзе распавядацца праз даўнія кулінарныя і калякулінарныя
байкі, легенды, анекдоты. Іх сабраў для нас вядомы
даследчык беларускай старадаўняй кухні. Аднак
яго імя мы пакінем у сакрэце.
Ежа заўжды займала і будзе займаць шмат месца ў жыцці чалавека, і не толькі ўласна спажыванне
і прыгатаванне ежы, але і шматлікія сямейныя і таварыскія звычаі, рытуалы, забабоны, павер'і, кур'ёзы, якія спадарожнічаюць гатаванню і бяседзе.
Памяць пра ўсё гэта — важны элемент культуры
любой нацыі. Сучасныя беларусы кепска ведаюць
гэты пласт культуры, і, спадзяёмся, будзе не лішнім
пра яго нагадаць.
Нашым віртуальным гідам у мінуўшчыну будзе кухмістр Яго Вялікасці Станіслаў Верашчака.
Кажуць, што кухмістр смачна і дасціпна карміў
апошніх каралёў Рэчы Паспалітай, і між іншым,
вынайшаў славутую цяпер страву — верашчаку,
названую ў яго гонар. А ўжо колькі ён ведае розных смешных і павучальных баек і прыпавесцяў з
нашай гастранамічнай гісторыі — то мусіць, не мае
ў гэтым сабе роўных!

Царква ў Станькаве.

— От, вашэць матка дабрадзейка, у тым доме для кулікоў
спяклі цэлага індыка. Але іншыя
панове кулікі да таго дому прыехалі, нас апярэдзіўшы, ды таго
індыка так добра аб'елі, што адны толькі косці засталіся. Мы як
на тыя косці глянулі, то кожны з
нас і нож, і відэлец паклаў.
Маці, чуючы такое, ледзь ад
смеху не лопнула:
— То ты, маё дзіцятка, можа,
есці хочаш?
— Вядома, — кажа ён, — вашэць матка дабрадзейка, я да
васпані дабрадзейкі і прыехаў
куліка закончыць.
— Ну, то ёсць у мяне ў шафе
смажаніна, еш яе халоднаю альбо загадай зразы прыгатаваць.
— Добра, матка мая дабрадзейка. Калі ўжо няма ні куліка, ні індыка, з'ем жа я кавалак
і быка.

Зра біў шы не каль кі фо таздым каў, спра бую раз біць
аб ле дзя не лыя ка лю жы ны. З
царк вы вы хо дзяць будаў ні кі;
зразумеўшы, што я карэспандэнт, прапануюць пагу тарыць.
Тынкоўшчыкі Ігар Кот і Міхась
Куз ня цоў ад ра зу пачы на юць
расказваць, што ад царквы пад
возерам ідзе тунэль. І зімой яго
можна ўбачыць на абледзянелым возеры, пэўна, з-за рознасці тэмператур. Кажуць, што
калісьці бульдозер, які чысціў
возера, упёрся ў дно каўшом і,
праваліўшыся, пашкодзіў падземны ход, які часткова заліло
вадой…
Да нас па ды хо дзіць Алег
Масліеў — навуковы кіраўнік
рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ царквы, галоўны архітэктар
Мінскай епархіі.
Ён і стаў нашым праважатым
у мінулае і сучаснасць Станькава:
— У 1852 го дзе гра фам
Эмерыкам Чапскім быў закладзе ны но вы храм. Буда ваўся
ён па пра ек це вя до ма га руска га ар хі тэк та ра Кан стан ці на
То на (аў та ра хра ма Хрыс та
Збаўцы, Крамлёўскага палаца
ў Маскве). У Беларусі гэта адзіны храм па праекце гэтага дойліда. Былі затрачаны вялізныя
сродкі — некалькі тысяч рублёў
серабром. Чапскі нават атрымаў найвышэйшую ўзнагароду
ад імператара за будаўніцтва
гэ тай царк вы. Асвя чаў храм
уладыка Міхаіл Галубовіч. Ён
вёў дзеннікі, з якіх сёння можна шмат што даведацца з гісторыі гэтага збудавання. Там
можна, напрыклад, прачытаць,
што падчас асвячэння «іх светласці» ў храме не было, што нават засмуціла святара: маўляў,
разам з графам будавалі, а на
асвя чэн не той не прый шоў.
Аднак нечакана падчас службы быццам з-пад зямлі вырас
граф са сваёй жонкай Лізаветай. Пасля асвячэння Галубовіч
падышоў да Чапскіх і спытаў,
як ім удалося трапіць у храм,
калі нават дзверы не адчыняліся? На гэта Эмерык усміхнуўся
і адвёў яго ў пакойчык, у якім
яны па лесвіцы спусціліся ўніз,
у пад зем ны ка лі дор, і тра пі лі
па ім адразу на трапезу ў палацы.

Падземны калідор захаваўся
да нашага часу. Напалову затоплены, а напалову эксплуатуецца
дзіцячым домам: яго выкарыстоўваюць як склад, захоўваюць
там лыжы, санкі, бульбу, старую
мэблю. Увогуле ж у Станькаве
засталося шмат тунэляў з часоў
Радзівілаў. Яны былі, як вядома,
яшчэ тымі «кратамі», кажа Масліеў, і перакапалі ўсю Беларусь.
Чапскія гэту сістэму скарысталі,
і фактычна кожны новы будынак стваралі над падземным
ходам — так усе збудаванні
аказаліся звязанымі: скарбніца, па лац, царк ва,
іншыя будынкі, нават
пад альтанку ідзе падземны ход. Захаваліся старыя фотаздымкі, на якіх відаць гэтыя
калідоры.
У пазнейшыя часы
гіс то рыя стань каўскай царквы шчыльна звязана з жыццём
і дзей нас цю свя той
Ва лян ці ны Мін скай.
Гэ тая жан чы на была вя до май пра рочы цай, бачы ла наскрозь унутраны стан
чалавека. Усё жыццё
правяла ў няспынных
малітвах, людзі часта звярталіся да яе па
дапамогу.

Змаганне
з крыжам
Спаў на зве даў
храм і ліхія часіны. З
1936 года словы малітвы ў ім больш не
гучалі. Падчас аднаго з зімніх набажэнстваў свя та ра, яго
жонку, чацвёра дзяцей, псаломшчыкаў,
дыякана і ўсіх прыхаджан арыштавалі.
Вясной 1937 года іх
расстралялі (самаму
ма лод ша му дзі ця ці
святара было меней
за 4 гады).
У той жа час з
царквы скінулі крыж.
— Прыйшлі пяцёра
чэкістаў, — расказвае
Алег Масліеў, — двое
з іх залезлі на купал і
сталі падсякаць крыж
сякерай. Было добрае сонечнае
надвор'е, ніводнай аблачынкі.
Чэкіс ты працягвалі сваю працу, аднак крыж не паддаваўся,
бо быў металічным, меў 300 кіла гра маў ва гі і быў шчыль на
за ціс ну ты драўля ны мі кру жаламі. Верхавіну крыжа абвязалі вяроўкай, якую скінулі ўніз.
Адначасова падсякаючы, сталі
ту заць за вя роў ку, ча ка ю чы,
пакуль крыж упадзе. У пэўны
момант над царквой з'явілася
невялічкае воблачка, аднак на
гэта не звярнулі ўвагі. Прагучаў
хруст, праз ім гнен не ма сіў ны
крыж паляцеў уніз з 25-метровай вышыні. Вяроўка, якая была
прымацавана да яго, аблытала
рукі чэкістаў. Яны, сарваўшыся,
загінулі. Крыж прыдушыў і тых
траіх, што стаялі ўнізе, бо ім не
было відаць, адкуль ён ляцеў.

ЧАМУ ВЫРАШЫЛІ ПАЕХАЦЬ?
Недалёка ад Мінска. Рэстаўрацыя царквы ідзе даволі хутка і
ў бліжэйшы час скончыцца. Побач знаходзяцца рэшткі графскіх
пабудоў, маляўнічае возера і парк.

ЯК ДАБІРАЛІСЯ І Ў КОЛЬКІ АБЫШЛОСЯ?
На маршрутцы Мінск—Станькава ў адзін бок 16 тысяч. На ўсё
выдаткавана 32 тысячы.

Новае жыццё царквы

Адраджаць храм пачалі толькі ў наш час. У 1997 годзе была
арганізавана праваслаўная суполка, якая пачала рабіць спробы аднавіць царкву. Аднак у той
час яна ўжо стала помнікам архітэктуры: новыя тэхналогіі і матэрыялы прымяніць было немагчыма. Да таго ж руіны стаялі, як
соты, да якіх невядома як было
падысці. Таму работы так і не
ўдалося распачаць.
У 2006 годзе было атрымана
архіпастырскае бласлаўленне
на ад наўлен не стань каўскай
царквы. Вясной таго ж года пача ла ся рас пра цоў ка
Іканапісец Ігар Шыкулаў і яго памочніца.
навуковай праектнай
дакументацыі. А ўжо
ўвосень быў атрыманы афіцыйны дазвол
з Міністэрства культуры і ў сцяну храма была ўкладзена першая
цаглінка.
Алег Масліеў расказвае:
— У ад наўлен не
царквы ўжо ўкладзена звыш 2,5 мільёна
долараў. З іх больш
за 2 мільёны — гэта
ахвяраванні. І 450 тысяч — дапамога дзяржавы. На работы, якія
за ста лі ся, па трэб на
яшчэ 2 мільёны долараў: адзін — на агульнабудаўнічыя работы
і яшчэ адзін — на
цар коў ныя рэ чы. У
руіны было ўкладзена 22 вагоны цэглы.
У Обы лі Ві цеб скай
вобласці на заводзе
ўбачылі, што царква была спецыяльна замоўлена
стаіць цэлая. На лю- цэгла-сырэц — такая ж, як выдзей гэта зрабіла моц- карыс тоўвалася калісьці. Усе
нае ўражанне, многія матэрыялы, якія выкарыс тоўўбачы лі ў гэ тым Бо- ва юц ца, аў тэн тыч ныя. З сужую руку. Яшчэ праз часных — толькі электрыка і
паўгадзіны прагрымеў падлога з падагрэвам — каб
другі выбух. Зноў воб- не вешаць на сцены радыяталака пылу паднялося ры. І лесвіца на другі паверх
вышэй за царкву, яна зроблена не з дрэва, як калісьпадскочыла. Калі пыл ці, а з металу, — на гэтым наасеў, аказалася, што стаялі пажарнікі. Для працоўбудынак яшчэ стаіць, ных работ выкарыстоўваецца
толькі пайшлі глыбо- вап на ва-пяс ча ная су месь, а
кія расколіны па фа- не сучасны бетон. Пад завасадзе. Яшчэ адзін вы- ламі знайшлі фрагмент пліткі
бух, праз 30–40 хвілін, са старой падлогі — па гэтым
змог нарэшце раска- узоры заказалі такую ж. ВокІмянная цэгла.
лоць мет ро вай таў- ны і дзверы зроблены з сібіршчы ні сце ны. Аб ры- скай лістоўніцы. Праводзілася
нярэдка быў сведкам такіх з'яў. нуліся скляпенні, у бок возера хі міч ная экс пер ты за ста рой
Раней маршруткі ў Станькава не ўпала званіца. Увесь храм узры- тын коў кі. Но вая, якая вы кахадзілі, даводзілася пехатой ісці
ваць пабаяліся, бо побач стаялі рыстоўваецца на рэстаўрацыі,
ў Дзяржынск, і як толькі ён мінаў
жылыя дамы: раптам якая са ёй цалкам адпавядае. Колер
мост праз раку Уса, за якой пасцен абрынецца. Тады выра- купала таксама падабраны па
чынаўся іншы населены пункт, шылі парасцягваць іх у розныя знойдзеным фрагменце.
там лівень стаяў сцяной, а з боУ Станькаве праводзіцца табакі. З мясцовай ваеннай часку Станькава ніводнай кроплі не
ці прыгналі два баты (цяжкая кая акцыя, як «імянная цаглінбыло. Людзям, каб паліць агаваенная тэхніка, якая разбурае ка». Па меры ўзвядзення сцен на
роды, даводзілася то з возера
розныя збудаванні, капае ако- цаглінках запісваліся імёны тых,
ваду чэрпаць, то спустошваць
хто ахвяраваў грошы. Поўныя
пы, траншэі). Да іх прычапілі па
калодзежы.
спісы людзей, якія ўнеслі свае
пяць сталёвых тросаў і рухамі
Толькі пасля пачатку аднаўсродкі ў аднаўленне, будуць змеўзад-уперад сталі перапільваць
ленчых работ у царкве сітуацыя
шчаны ў спецыяльную капсулу,
змянілася. Дажджу бывае столь- сцены. Адначасова адбойнымі якую перад самым заканчэннем
кі, што часам нават даводзіцца малаткамі падбівалі тыя мес- работ замуруюць у храме. Цяпер
прасіць, каб яго было менш, за- цы, дзе хадзілі тросы. Аднак жа за ўсіх гэтых людзей кожны
ажыццявіць задуму не ўдава- дзень ідзе малітва.
ўважае Алег Масліеў.
лася: псаваліся рухавікі ў танПершая служба прайшла ў
Калі і сценам балюча
ках, ірваліся тросы, ламаліся храме ўжо ў 2008 годзе. СёлеЛёс храма за савецкім ча- малаткі — і мясцовыя жыхары та з 19 снежня і да Вялікадня
сам складваўся нярадасна. Там паднялі такі гвалт, што гатовы таксама будуць весціся набасталі захоўваць збожжа, у ва- былі на руках вынесці прэч гэ- жэнствы. Пасля гэтага рэстаўенны час — зброю. Пры немцах тыя танкі. Святыню знявечылі і рацыйныя работы будуць працягнуты, і да канца лета ці паспрабавалі аднавіць набажэн- забыліся на яе.
Пасля тых жудасных падзей чатку восені адрэстаўраваная
ствы, аднак праз два тыдні тыя
расстралялі святара за сувязь з руіны царквы стаялі 45 гадоў, царква набудзе свой канчаткопартызанамі. Калі вайна скон- чырвонай плямай адлюстроўва- вы выгляд і стане дзейнічаць
чылася, дах сталі разбіраць на ючыся ў возеры. Да таго ж храм пастаянна.
Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.
будаўніцтва сельсавета і іншых быў зроблены з цэглы-сырца,
Фота аўтара.
таму падчас дажджоў гліну выкалгасных пабудоў.
Вяс ной 1961-га з-за та го, мывала, і яна чырвонымі стру- Дзяржынскі раён
Ад нак мяс цо вых лю дзей
усхваляваў не гэты факт. Калі крыж ударыўся аб зямлю,
грымнуў гром і лінуў моцны
дождж — маленькае воблачка
ператварылася ў вялізную навальнічную хмару. Непагадзь
бушавала цэлыя суткі так, што
ў суседняй вёсцы Каменка,
якая ў 400 метрах ад царквы,
змыла ласёў, што пасвіліся на
палях.
Пасля гэтага выпадку Станькава заўсёды міналі дажджы. У
наваколлі ліло як з вядра, а тут
было су ха. Сам Алег Масліеў

вырашана яго ўзарваць. Мясцовыя ўзгадваюць, што з Мінска
сюды прывезлі падрыўніка, які
распарадзіўся на ўзроўні паўтара метра зрабіць зандажы, у
іх закласці дынаміт, абвязаць
дротам. Жыхароў з навакольных
дамоў эвакуявалі. Людзі сабраліся на супрацьлеглым беразе
возера, бо да месца выбуху іх
не падпускалі — усё было ачэплена вайскоўцамі з аўтаматамі.
Расказвае Масліеў:
— Апоўдні прагрымеў першы
выбух. Воблака пылу ахінула
храм. Калі яно разышлося, усе

што храм «псуе пейзаж», было

менямі цякла па сценах…



З РОДУ ІВЯНЕЦКІХ МАЙСТРОЎ
Творчая спадчына Апалінара
Пупко ўжо належыць гісторыі
і ўяўляе неацэнны пласт духоўнай і матэрыяльнай культуры нацыі. Івянецкая зямля
дала Беларусі знакамітага
творцу — носьбіта глыбінных
традыцый народнага разьбярства, самабытнага мастака-жывапісца, адмысловага
графіка. Будучы прадстаўніком рэнесансу беларускай
культуры пачатку ХХ стагоддзя, ён усёй сваёй творчасцю аддана служыў ідэі беларушчыны, таму яго творы
знаходзяць жывы водгалас
у сучасным працэсе развіцця
народнага мастацтва.

Ён паходзіў з вядомага роду,
які славіўся сваімі патомнымі
майстрамі-мулярамі, ганчарамі,
разьбярамі, чырванадрэўшчыкамі. Увабраў у сябе дух творчага асяроддзя, што быў уласцівы
Івянцу, як буйнейшаму цэнтру народнага мастацтва, росквіт якога
прыпадае на дзіцячыя і юнацкія
гады Апалінара. Усё яго доўгае і
плённае жыццё прайшло ў мястэчку, за выключэннем двухгадовай вучобы ў прыватнай гімназіі
ў Мінску ды нешматлікіх вандровак у Вільню разам з братам Вацлавам, які друкаваў свае допісы
ў «Нашай Ніве» пад псеўданімам
«Хвэлька з Івянца».

Прафесійнай мастацкай адукацыі Апалінар не атрымаў, але з
дзяцінства з вялікай асалодай ён
піша акварэльныя эцюды родных
краявідаў, лепіць з гліны, рэжа па
дрэве, робіць малюнкі каляровымі алоўкамі.
Пас ля за кан чэн ня Івя нецка га ча ты рох клас на га га радскога вучы лі шча праца ваў рахун ка во дам. За тым вы кла даў
ма ля ван не ў шко ле, кі ра ваў
вы яўлен чым гурт ком пры Доме пі я нераў. Бацькоўская хата
была для яго акадэміяй жыцця,
тут сфарміра ваўся яго творчы
і гра ма дзян скі све та по гляд.
Фасад ха ты, у якой ця пер раз-

мяшчаецца дом-музей, упрыгожаны разьбянымі карыятыдамі
і ліштвамі. Побач з хатай манумен тальная бра ма: на слу пахвушаках — рэльеф ныя выявы
гусляра і жняі, над стрэшкай —
вялікі драўляны арол з распрасцёр ты мі кры ла мі, па цэнт ры
сі метрычных створак — дэкара тыўныя галовы львоў.
Уваход у веранду аздоблены рэлье фа мі сей бі та і местач ко вай ма дон ны з дзі цем
на ру ках. Шы бы раз ма ля ваны бу ке та мі пад віт раж. Усё
за стаў ле на скульп ту ра мі і
за ве ша на ма ляў ні чы мі пейза жа мі.

Сен цы-гас цёў ня на гад ваюць фон ды му зея, дзе можна
су стрэць культавую і ўніяцкую
скульп ту ру ХVІІІ ста год дзя.
Сцены і столь за лы ўпры гожаны рос пі са мі на гіс та рыч ную
і мі фа ла гіч ную тэ ма ты ку. Арга нічна ў інтэр'ер упіса лі ся каміны з рэльеф най кафляй ХІХ
ста год дзя і раз бя ныя тво ры
Апа ліна ра.
Творы мастака захоўваюцца
ў музеях Мінска, Раўбічаў, Маладзечна і прыватных зборах. А
ў Івянецкім музеі традыцыйнай
культуры адведзена асобная зала пад экспазіцыю твораў Апалінара Пупко.

Дзякуючы намаганням дачкі,
якая вярнулася ў Івянец, у сядзібе ствараецца музей для наведвальнікаў.
Алег РАМАНОЎСКІ



