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Чым можа здзiвiць непрыкметная вёска?

Калi выйдзеш з электрычкi на прыпынку Ласi,
то ў тыя самыя Ласi i трапiш. А можна збочыць
управа i па асфальтаванай дарожцы нетаропка
пабрысцi да Плябанi. Неаднойчы праязджаў праз
гэтыя мясцiны i нязвыклая назва заўжды выклiкала цiкавасць. Якая такая Плябань i хто там цяпер
жыве, чым людзi займаюцца? — проста безлiч
пытанняў узнiкала. Аднойчы не вытрымаў i сышоў
на невялiкiм паўстанку...

цiкава распавядаюць. Напрыклад, ад iх даведалася,
што раней вёска называлася па-iншаму — Юрздына.
А цяперашняя назва ўзнiкла зусiм нечакана.
Калiсьцi праязджаў у гэтых мясцiнах Вялiкi князь
Ягайла. Нечакана на дарогу выскачылi ваўкi i конi,
вядома, панеслi карэту. Беглi ажно да Юрздыны i спынiлiся па-над самым абрывам над ракой. Ягайла горача малiўся аб выратаваннi i даў зарок: калi ўсё добра
абыдзецца, то тут абавязкова ўзвядуць храм. Так усё
яно, дарэчы, i выйшла, аднак будоўля, самi ведаеце, як
i ўсход, справа тонкая. Таму драўляны касцёл з'явiўся
толькi ў 1500 годзе. Побач, праз дарогу, пабудавалi
жыллё для ксяндза (плябанiю) — адсюль i назва вёскi.
У XVII стагоддзi падчас вайны святыня была знiшчана,
але ўжо праз непрацяглы час на ранейшым месцы
быў узведзены новы храм. Пры iм дзейнiчаў шпiталь,
была сабраная вялiкая бiблiятэка. Замест драўлянага
за сродкi вернiкаў пачалося будаўнiцтва каменнага
касцёла, якi ў 1850-х быў асвечаны бiскупам Вiленскiм
Вацлавам Жылiнскiм. Гэты велiчны храм (той, што
можна пабачыць i цяпер) за свае больш чым паўтара
стагоддзя перажыў многае. З iм напрамую звязана адна з гераiчных старонак нашай гiсторыi — паўстанне
пад кiраўнiцтвам Кастуся Калiноўскага.

ЗБРОЯ Ў КАСЦЁЛЕ

Аляксей ЛЕМАНТОВIЧ
прапануе пакаштаваць
смачнай вады са старой студнi.

КНЯЗЬ ЯГАЙЛА I ВАЎКI
Папярэдне прагледзеў звесткi пра Плябань i зусiм няшмат чаго адшукаў. Таму вельмi спадзяваўся даведацца
пра вёску ад самiх месцiчаў. Такая «тактыка» неаднойчы
спрацоўвала (забягаючы наперад скажу: не падвяла
яна i на гэты раз). Ад чыгуначнага насыпу спускаешся ў
нiзiну i так крочыш прама да моста, дзе нават пешаходны тратуар ёсць. Дарэчы, такiя меры перасцярогi зусiм
нялiшнiя — па шашы раз-пораз сноўдаюць самазвалы
(вiдаць, кар'ер непадалёк). У касiркi на чыгуначным прыпынку дакладна даведаўся пра дарогу да вёскi, таму
ўпэўнена шпацырую прама да храма, якi велiчна ўзвышаецца праз якi дзясятак метраў ад рэчкi.
А насупраць — мастацкая галерэя! Гэта першае ў
шэрагу здзiўленняў, якiя выклiкала Плябань (мяркуйце самi: невялiчкая вёсачка, а мае цэлую мастацкую
галерэю). Брамка адчыненая, шыльды пра злоснага
сабаку на ўваходзе няма, таму смела накiроўваюся
да ўвахода. Вось дзе можна даведацца пра вёску. У
галерэi, як i належыць, цiха i цiкава.
— Вось i наведвальнiк нарэшце завiтаў, — сустракае мяне загадчык галерэi Ала Лiхтаровiч. — То праходзьце, разам агледзiм нашу экспазiцыю. Пакуль
штат у нас зусiм невялiкi, бо галерэя толькi сёлета ў
маi адчынiлася. Вось i даводзiцца не толькi адмiнiстрацыйныя пытаннi вырашаць, але i творчымi ўшчыльную
займацца. Добра, што мясцовыя жыхары шмат у чым
дапамагаюць. У тым лiку i пра гiсторыю паселiшча

Пасля пабудовы храм дзейнiчаў нядоўга. Дакладна вызначана, што ў сутарэннях касцёла паўстанцы
Калiноўскага назапасiлi тайны арсенал i пасля каля
яго сцен узбройвалiся атрады. Кiраўнiком паўстання ў
тутэйшых мясцiнах быў Юльян Бакшанскi — чалавек
вельмi адметны, жыццё якога вартае вялiкага рамана.
Ён нарадзiўся ў маёнтку Тупальшчына пад Смаргонню ў сям'i шляхцiца. Вучыўся ў Вiленскай гiмназii. За
сувязь з тайнымi студэнцкiмi гурткамi i захоўванне забароненай лiтаратуры 18-гадовы Юльян быў сасланы
ў Разанскую губерню.
— У 1846-м Бакшанскi вярнуўся з выгнання i ўжо
праз непрацяглы час напiсаў вядомую «Адозву да
смаргонскiх сялян», дзе заклiкаў да народнага паўстання, — кажа Ала Лiхтаровiч. — Тут ужо ссылкай не
абышлося — арышт i асуджэнне на 12 гадоў катаргi,
якую адбываў у Нерчынску. Але ўсе гэтыя жорсткiя выпрабаваннi толькi загартоўвалi Бакшанскага.
У 1863-м, калi вярнуўся на радзiму, ён арганiзаваў
i ўзначалiў атрад, якi дзейнiчаў у Ашмянскiм i Вiленскiм паветах. Спачатку паўстанцаў было толькi крыху
больш, чым два дзясяткi. А пасля атрад павялiчыўся
за кошт тутэйшых сялян.
Не дзiўна, што ў Плябанi паўстанцы знайшлi надзейнае сховiшча. Месцiчы дасюль узгадваюць: старыя казалi, што касцёл, дом ксяндза i могiлкi звязвалi
надзейныя падземныя хады. Пра сутарэннi пад храмам не ведаю, а вось пад колiшняй плябанню пабываць давялося. Пад падлогай — самы сапраўдны
падземны паверх са сваiмi функцыямi. Гэта вельмi
дыхтоўныя памяшканнi, скажу я вам, хадзiць там можна з маiм немалым ростам не згiнаючыся. Таўшчыня
сценаў каля некалькiх метраў i вiдавочна, што збудаванне здольнае вытрымаць даволi магутныя ўдары.
Магчыма, падчас рознага кшталту рэканструкцый тыя
самыя хады проста засыпалi.
На той бок чыгункi ў засенi векавых таполяў — старыя шляхецкiя могiлкi. Тут ужо даўно не праводзiцца

пахаванняў. Пра ўзрост магiл сведчаць парослыя аксамiтным мохам плiты з лiтарамi, якiя цяпер не заўсёды i прачытаеш. Непадалёк — вялiкi камень з крыжам
уверсе.
— 21 мая 1863 года каля вёскi Свечкi (якая сiмвалiчная назва. — М.Л.) атрад Бакшанскага прыняў бой з
царскiмi войскамi, — заўважае Ала Лiхтаровiч. — Мяркуецца, што на гэтых могiлках пахаваны Рафаiл Малiшэўскi, Людвiг Ямант, Леапольд Банькоўскi, пятнаццацiгадовы гiмназiст Сулiстроўскi i кiраўнiк паўстання Юльян
Бакшанскi, якiя загiнулi ў тым баi. Гэты пастамент быў
усталяваны ў 1923 годзе, а ў 1970-х рэстаўраваны.
Праўда, на шыльдзе, якая чамусьцi прыхiленая
да каменя, пазначана наступнае: «Тут перапахавана зямля з брацкай магiлы Кастуся Калiноўскага i
Зыгмунта Серакоўскага — кiраўнiкоў паўстання 1863
года, а разам з iмi яшчэ 13 паўстанцаў. Перапахаваныя тут прынялi пакутнiцкую смерць на шыбенiцы
на Лукiнскiм пляцы места Вiльнi ўвесну 1864 года.
Супакой iм i вечная памяць!» Гэта ўжо крыху iншая
версiя пахавання на старых шляхецкiх могiлках каля
Плябанi. Таму сапраўдная версiя пакуль што чакае
свайго пацвярджэння. Напэўна, ужо ў найблiжэйшы
час гэтая загадкавая гiсторыя, звязаная з нашым
слынным мiнулым, будзе разблытана.

ЯК АДШУКАЦЬ ВЫЯВУ
УЛАДЗIМIРА МУЛЯВIНА?
Пасля паўстання касцёл у Плябанi быў зачынены,
а ксяндза саслалi ў Сiбiр. У 1872-м храм перарабiлi
пад праваслаўную царкву. У мiнулым стагоддзi тут
зноў быў касцёл, а пасля Вялiкай Айчыннай велiчны
будынак «традыцыйна» аддалi пад сховiшча збожжа,
а праз колькi гадоў — плодаагароднiнных кансерваў
(розных баршчоў, салянак, квашанай капусты i г.д.).
Яшчэ праз нейкi час будынак увогуле застаўся безгаспадарным i паступова прыходзiў у заняпад. Ад яго
засталiся толькi сцены, на якiх... трэнiравалiся альпiнiсты. Напрыканцы 1990-х храм перадалi праваслаўным вернiкам. З таго часу пакрысе тут праводзяцца
работы па рэканструкцыi. Ужо адрамантаваны асобны
пакой, дзе iдуць службы. Мне якраз удалося пабываць
на адной з iх i ўвайсцi ў храм. Унутры паўсюль стаяць
рыштаваннi i вiдавочна, што без дапамогi фундатараў
аднаўленне зацягнецца надоўга.
— У былыя часы ў доме святара было шэсць пакояў, кухня, камора для прыпасаў, пярэднi пакой i
веранда, — пералiчвае Ала Лiхтаровiч. — Вялiкi будынак абагравалi вялiкая печ i пяць кафляных грубак.
На падворку былi гаспадарчыя пабудовы — тры хлявы, адрына, птушнiк са склепам пад iм, парнiк i свiран. Паводле плана Вiленскай зямельна-кадастравай
службы, якi быў зроблены ў 1928 годзе, касцельнаму
фальварку належала 35 гектараў зямлi ў ваколiцах
Плябанi i Краснага.
Падчас Вялiкай Айчыннай у доме ксяндза знаходзiўся нямецкi шпiталь. Пасля вайны тут адчынiлi
вясковую пачатковую школу, якая працавала да сярэдзiны 1990-х. Менавiта ў гэты час у будынку правялi
рэканструкцыю — перарабiлi драўляную частку, але
добра, што не кранулi падземны паверх.
— Тыя муры яшчэ паспрабуй разбурыць, — усмiхаецца мясцовы жыхар Аляксей Лемантовiч. — Тут жа
цаглiны па ўсiх старадаўнiх правiлах зробленыя, не

У жыллi ксяндза i цяпер
ёсць на што паглядзець.

Храм не скараецца
перад часам.

9 мільярдаў долараў —

на беларускую АЭС

Пахаванне паўстанцаў
на шляхецкiх могiлках каля вёскi.
тое, што цяпер. Знешнi выгляд захавалi i тое добра.
I сядзiбу пакрысе аднаўляюць — вось побач i гаспадарчая пабудова, якая калiсьцi на фальварку была.
Дах з гонту зрабiлi — таксама нядрэнна выглядае,
галоўнае, каб трывала было.
Аляксей Сяргеевiч нарадзiўся ў суседнiх Малых
Кашэўнiках i з маленства прыязджаў да родных у
Плябань. А пасялiўся тут з 1974-га, калi ажанiўся з
мясцовай дзяўчынай. Лемантовiч узгадвае, што раней усё ў гэтай вёсцы было па-iншаму. Людзей жыло
значна больш: сама меней па 5-6 чалавек у хаце, а
цяпер — па адным праз дом. Зараз адна карова на
вёску, а калiсьцi было больш чым паўсотнi. Месцiчы
збiралiся ўсёй талакой на музычныя вечарыны — гралi
на гармонiку, барабанах, цымбалах. Дарэчы, родны
дзядзька Аляксея Сяргеевiча граў на цымбалах вельмi
добра. I пляменнiка вучыў.
Колькi гадоў таму i тутэйшая рэчка Уша разлiвалася вельмi шырока.
— Вось пабачце (мы з Сяргеевiчам падыходзiм да
ўскрайку даволi высокага пагорка, на якiм стаяць сядзiба i касцёл) якая вышыня, — паказвае Лемантовiч.
— А мiж тым падчас паводкi дасюль вада даходзiла.
Мост быў драўляны i яго залiвала. Так што даводзiлася
з берага на бераг на конях пераплываць цi на лодцы,
альбо iсцi па кладцы i трымацца за вяроўку, што табе
перакiдвалi. Так што Плябань тады была як сапраўдны
востраў. Затое ракаў колькi лавiлi i стронгi, шчупакоў,
а цяперака адна калючка бярэцца.
Пакрысе турысты пачынаюць адкрываць для сябе
Плябань. Сюды даволi часта прыязджаюць госцi не
толькi з райцэнтра, але i са сталiцы. На колiшнiм касцельным фальварку адна з турфiрмаў ладзiць нават
тэатралiзаваны паказ. Сярод карцiн, якiя выстаўлены
цяпер у галерэi, ёсць на што паглядзець. Напрыклад,
адно з палотнаў мастака Яўгена Рагуновiча мае назву
«Памяцi песняра Мулявiна». На iм дзве птушкi ў нябёсах. Аднак ёсць тут свая загадка: калi ўгледзецца, то ў
аблоках заўважыш выяву Уладзiмiра Мулявiна...
Мiкалай ЛIТВIНАЎ. Фота аўтара.
Маладзечанскi раён.

Колiшняя плябанiя
i цяпер прымае шмат гасцей.

2113 старонак, 25 кнiг, зведзеных у 9 тамоў — такой атрымалася папярэдняя справаздача аб ацэнцы ўздзеяння на навакольнае
асяроддзе будучай беларускай АЭС, прапанаваная на разгляд
грамадскасцi.
На мiнулым тыднi грамадскiя вышэнне цэнаў на газ. Гадавы
слуханнi папярэдняй справазда- аб'ём закупак прыроднага газу
чы прайшлi па ўсёй краiне. На скароцiцца на 4-5 млрд кубаметрэспублiканскiм узроўнi яны былi раў. З'явiцца магчымасць закупкi
арганiзаваны ў Астравецкiм раёне ядзернага палiва на шмат гадоў
(нагадаем, менавiта Астравецкая наперад.
пляцоўка была абрана прыярыПраектам расiйскага бюджэту
тэтнай для будаўнiцтва айчыннай на найблiжэйшыя тры гады праатамнай станцыi). Удзел у абмер- дугледжаны сродкi на фiнансакаваннi ўзялi прадстаўнiкi шэрагу ванне будаўнiцтва АЭС у Беламiнiстэрстваў i ведамстваў, вучо- русi. Пра гэта паведамiў першы
ныя з Акадэмii навук Беларусi, вiцэ-прэзiдэнт расiйскага ЗАТ
дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў «Атамбудэкспарт» Аляксандр
Нацыянальнага сходу, прадстаў- ГЛУХАЎ. Ён адзначыў, што на гэнiкi розных палiтычных партый i тыя мэты плануецца выдаткаваць
аб'яднанняў, расiйскiя i ўкраiнскiя 9 млрд долараў. Праўда, праект
спецыялiсты.
бюджэту пакуль не зацверджаны,
Беларусь аказалася адной з хоць, на яго думку, сума наўрад
нешматлiкiх краiн свету, якая, не цi перавысiць зацверджаную ў
валодаючы ўласнымi радовiшчамi кантракце.
прыроднага газу, значна нарасцi— Дамоўленасць аб выдаткала яго долю ў першасным энерга- ваннi расiйскага крэдыту на буспажываннi. З гэтага пачаў сваё даўнiцтва АЭС у Беларусi дасягвыступленне на адкрыццi слухан- нута на ўзроўнi прэзiдэнтаў дзвюх
няў намеснiк мiнiстра энергеты- краiн, таму цяпер вядуцца работы
кi Мiхаiл МIХАДЗЮК. Паводле ў гэтым кiрунку, — адзначыў Мiяго слоў, доля прыроднага газу хаiл Мiхадзюк. Ён жа паведамiў,
летась склала ў валавым спажы- што рыхтуецца пагадненне з Раваннi палiўна-энергетычных рэ- сiяй па будаўнiцтве АЭС, у якiм
сурсаў 62 працэнты, а ў аб'ёме прадугледжваецца магчымасць
кацельна-пячнога палiва — 79 закупкi палiва i ў РФ. Мяркуецца,
працэнтаў. Удзельная вага пры- што пагадненне будзе падпiсана
роднага газу ў айчыннай элект- ў канцы кастрычнiка.
раэнергетычнай галiне дасягнула
Аляксандр Глу хаў расказаў,
95—96 працэнтаў. Усё гэта ро- што ў праект будаўнiцтва АЭС
бiць iс тотны ўплыў на ўзровень ўключаны збудаваннi па перапраэнергетычнай бяспекi Беларусi. цоўцы вадкiх адходаў i рэзервуаДля выпраўлення сiтуацыi Ура- ры для iх захоўвання. Яны будуць
дам i кiраўнiком дзяржавы быў знаходзiцца на тэрыторыi атамнай
прыняты шэраг дакументаў, дзе станцыi i разлiчаны на першыя 20
былi вызначаны прыярытэтныя гадоў функцыянавання АЭС.
кiрункi развiцця палiўна-энергеНагадаем, праект будаўнiцтва
тычнага комплексу. Сярод iх — АЭС на Беларусi прадугледжвае
дыверсiфiкацыя (у тым лiку i за будаўнiцтва двух энергаблокаў
кошт прыцягнення ў агульнарэс- магутнасцю да 1,2 тыс. МВт кожпублiканскi энергетычны баланс ны. Першы блок плануецца ўвесядзернага палiва), максiмальнае цi ў эксплуатацыю ў 2016 годзе,
выкарыстанне мясцовых i аднаў- другi — у 2018-м. Мiхаiл Мiхадзюк
ляльных вiдаў палiва, укаранен- адзначыў, што ў перспектыве магне сучасных энергазберагальных чыма будаўнiцтва трэцяга блока
тэхналогiй i г.д.
на камерцыйнай аснове.
Мiхаiл Мiхадзюк паведамiў, што
Усяго для ўдзелу ў абмерканаяўных рэсурсаў недастаткова, ваннi папярэдняй справаздачы
каб закрыць патрэбы нашай кра- аб ацэнцы ўздзеяння беларускай
iны, а частку наяўных рэсурсаў АЭС на навакольнае асяроддзе
ўвогуле эканамiчна немэтазгодна зарэгiстравалася 813 чалавек.
выкарыстоўваць у якасцi палiва. Падчас выступленняў агучвалiся
Ён нагадаў выказванне кiраўнiка самыя розныя погляды — былi i
дзяржавы на пасяджэннi Савета апантаныя прыхiльнiкi будаўнiцБяспекi, якi падкрэслiў, што развiц- тва беларускай АЭС i скептыкi.
цё атамнай энергетыкi, разам з ма- Пасля выступленняў, якiя доўжыдэрнiзацыяй дзейнай энергасiстэ- лiся некалькi гадзiн, члены прэмы, выкарыстаннем аднаўляльных зiдыума далi адказы на пытаннi,
крынiц энергii, скарачэннем энер- якiя паступiлi падчас слуханняў.
гаёмiстасцi валавога ўнутранага Людзей цiкавiлi прадугледжаныя
прадукту i дыверсiфiкацыяй крынiц меры бяспекi будучай АЭС, яе
паступлення вуглевадароднай сы- магчымы ўплыў на экасiстэмы i
равiны — самы важны фактар за- на здароўе мясцовых жыхароў, а
беспячэння энергетычнай бяспекi таксама працаўладкаванне i адукраiны, рэальная магчымасць су- кацыя (дзе яе можна атрымаць?)
працьстаяць дыктату манапалiстаў ра бот нi каў бе ла рус кай АЭС.
i мiнiмiзаваць урон пры ўзнiкненнi Грамадскiя слуханнi ў Астраўцы
крытычных сiтуацый.
праводзiлiся ў адпаведнасцi з суПаводле слоў намеснiка мiнiст- светнай практыкай. Усе заўвагi i
ра энергетыкi, разлiкi, выкананыя прапановы будуць улiчаны пры
ву чо ны мi бе ла рус кай Ака дэ мii складаннi канчатковай рэдакцыi
навук, паказалi, што з пускам справаздачы аб ацэнцы ўздзеяння
АЭС сабекошт электраэнергii ў на навакольнае асяроддзе белацэлым па энергасiстэме знiзiцца рускай АЭС.
прыкладна на 20 працэнтаў, пры
Iнга МIНДАЛЁВА.
гэтым у разлiк не прымаецца паАстравецкi раён.

ВО СЕНЬ СКIЯ ТУР БО ТЫ

Праехалiся

Восенню кiрмашамi нiкога не
здзiвiш. Ужо не першы год у Баранавiчах гараджане ў кастрычнiку закупляюць на зiму гароднiну, але такога ажыятажу, якi
адбываецца па выхадных сёлета,
нiколi не было. Насельнiцтва кiнулася нарыхтоўваць бульбу.

БЕЛАРУСКАЯ IРЛАНДЫЯ

Неўраджай устрывожыў людзей
i многiя ўсхвалявалiся, каб бульба
не паднялася ў цане. Нехта прадае
яе па 750 цi па 850 руб./кг, але самая папулярная цана 800 рублёў.
Убачыўшы, як бульбу загружаюць
у багажнiкi аўтамашын, вязуць па
чатыры мяхi на веласiпедах ды
нясуць праз вулiцу, мяне ахапiў
неспакой. Трэба было б набыць 3
мяхi, але ж у нядзелю не знайшоў
месца, дзе прыпаркавацца, а цягнуць тую бульбу за 200—300 метраў — далекавата.
Ду маю, што буль бя ны бум
неўзабаве пойдзе на спад, ды i ў

будныя днi прыватнiкi бульбу прадаюць свабодна на «пятачках» —
каля крамаў.
Гаспадаркi, у якiх сабралi неблагi
ўраджай бульбы (а такiя ёсць), сёлета будуць мець на гэтай культуры добры прыбытак i кошт яе мог
бы быць i вышэйшым, але разам з
павышаным попытам iснуе i
канкурэнцыя. У Баранавiчы
(а гэта памiж Брэстам i Мiнскам самы буйны горад) бульбу вязуць не толькi з суседнiх
раёнаў, але i абласцей.
Што датычыцца iншай агароднiны, то каля прадаўцоў з
цыбуляй (1000 руб./кг), морквай (700 руб.) ды капустай
(700 руб.) людзi асаблiва i не
тоўпяцца. Надзiва шмат памiдораў. Здавалася б, iх сезон
ужо мiнуў, а цана невысокая
— 2000—2500 руб./кг, як i месяц таму.
Усе размовы на тутэйшым
узроўнi, што з неўраджаем
бульбы «нагаладаемся», аказалiся пустымi. Бульба ёсць,
i кошт яе прымальны для пакупнiка.
***
Два месяцы не быў на
цэнтральным рынку (кааператыўным), i калi зазiрнуў
туды ў мiнулую суботу, то
прыкметных зрухаў у цане
не прыкмецiў.
У мясным павiльёне прадаўцоў многа, а пакупнiкоў
— не вельмi. Людзi ёсць, але не
цiснуцца каля прылаўкаў, як бывала. Дзiўна, але цана на мясныя
прадукты за гэты перыяд асаблiва
не варухнулася, хiба што на цяляцiну крыху падрасла — на нейкую
тысячу. Цяпер яе кошт ад 14,5 да
18 тысяч. А за 1 кг кумпяка просяць 14—16 тысяч, паляндвiца —
18 тысяч.
Свежая каўбаса, у сэнсе «пальцам пханая» — 11—14 тысяч, на
сала таксама разбежка — 12—16
тысяч. Многае залежыць ад яго
таўшчынi, мяснога слою i прыгатавання, калi салёнае.

Можна зрабiць выснову, што цана прывязана да зарплаты. Калi б
яе рост у насельнiцтва назiраўся,
то i цана на рынку папаўзла б угару, хоць у крамах кошт прадуктаў
усё ж падымаецца — непрыкметна,
пакрысе, але ёсць...
***
Апошнiя два тыднi стаяла грыбное надвор'е. Здавалася б, што
яшчэ трэба, каб зялёнкi, апенькi ды
грузды палезлi на «свет божы»?
Вось i падаўся з сям'ёю ў лес — за
35 км ад горада.
Прыехалi, а ў лесе цемнавата, i давялося паўгадзiны пачакаць, каб вока
магло лiсце ад грыбоў адрознiць.
Зайшлi ў лес i закралася трывога, што грыбоў не будзе. I гэтае
пачуццё мала калi падводзiла. Калi
грыбы ёсць, то яны на кожным тваiм кроку нагадваюць пра сябе. Гэта
могуць быць сыраежкi, скрыпiцы цi
«воўчыя» грыбы, але калi ты iх бачыш, то ведаеш, што дзесьцi побач
схаваўся i больш важкi грыб. А тут
цiха, сумна i толькi зрэдку ржавыя
кабылкi трапляюцца — познi восеньскi матыў. Але бывалi часiны,
калi i 5 кастрычнiка баравiкоў можна
было набраць. За тры гадзiны паднялi з дзясятак зялёнак, кабылак ды
баравiк — адзiны i чарвiвы.
Дарэчы, кажуць, што кабылкi
шкодныя для здароў'я — псуюць
кроў, цi што. Я ў гэта не веру — бо
ведаў старых людзей, якiя пражылi
вельмi доўгае жыццё i тыя кабылкi для iх былi звычайнымi грыбамi — нiхто iх не адкiдваў. Гэта як
з салам. Хто толькi нi пiсаў, што
сала — спрэс халестэрын, а сёння
чытаеш, што сала — самы чысты
ў экалагiчным плане прадукт i халестэрыну ў iм нуль.
Магчыма, дзесьцi грыбы, як i тая
бульба, урадзiлi, але ў нашай мясцовасцi сёлета ўдалося ўхапiць хiба
што лiсiчак.
Бывайце, грыбы, да вас больш
я нi нагой... можа ў наступным годзе. Але калi ўбачу некага з кашом
зялёнак, то хто ведае...
Сымон СВIСТУНОВIЧ.
Фота аўтара.

Ноччу з тэрыторыi майстэрняў ААТ у в. Хорава Пружанскага раёна нехта ўкраў
два трактары МТЗ. Аператыўная група тэхнiку знайшла: адзiн трактар стаяў
пашкоджаным на аўтадарозе каля в. Борнавiчы, а другi — каля в. Пiняны. Трактары выкралi маладыя людзi, якiя ўжо пабывалi ў калонii, — жыхар в. Скорцы i
зваршчык ПМК з в. Наскi.
Сымон СВIСТУНОВIЧ.

Д

АРОГА НА ДУБЛIН пралягае праз
бяскрайнiя зялёныя палi. Машына то падымаецца на ўзгорак, то зноў
спускаецца ў нiзiну. На забалочаных
лугах яшчэ пасвiцца жывёла. Надвор'е
непастаяннае: за апошнiя дзве гадзiны
тры разы iмжэў дождж, пяць разоў
выглядвала з-за хмараў сонца. Вецер
не супакойваецца нi на хвiлiну. I ўсё ж
такi для большай перакананасцi, што
я знаходжуся ў Iрландыi, устаўляю навушнiкi з кельцкiмi мелодыямi...

Вёска з iрландскай назвай Дублiн размясцiлася сярод балот Брагiнскага раёна.
Гэта цяпер дабрацца сюды па асфальтавай
дарозе не выклiкае цяжкасцяў, а да пачатку
мелiярацыi адзiным сродкам перамяшчэння
тут былi лодкi. Нават працавалi «маршрутчыкi», якiя за 20 капеек перавозiлi тутэйшае
насельнiцтва на лодцы праз балота ў Брагiн,
а гэта нi многа нi мала — 6 кiламетраў! Дарэчы, сталiца Iрландыi ў свой час таксама
была заснавана на дрыгве.
Насамрэч, з зялёным востравам беларускi Дублiн аб'ядноўвае значна больш,
чым, напрыклад, Лагойск са Швейцарыяй.
Гадоў сем таму сюды прыязджалi iрландскiя
карэспандэнты, здымалi фiльм пра вёску i
яго жыхароў. Такая цiкавасць з iх боку невыпадковая. Па адной з версiй аб паходжаннi
вёскi, калiсьцi тут размяшчалася рота iрландскiх наёмнiкаў, якiя вырашылi стварыць
на чужыне кавалачак далёкай радзiмы. На

жаль, калi гэта было — ужо нiхто не памятае. Летапiс у вёсцы нiхто нiколi не вёў, а з
архiўных дакументаў шмат iнфармацыi пра
Дублiн не пачэрпаеш.
Iрландцы на Брагiншчыне маглi з'явiцца
значна раней, чым можна сабе ўявiць. Ёсць
звесткi, што да пачатку татарскага нашэсця ў Кiеве дзейнiчаў кляштар Дзевы Марыi,
якi быў на ўтрыманнi iрландскiх манахаў.
Брагiнская зямля належала ў той час Кiеўскаму княству. Магчыма, што ўжо ў ХII
стагоддзi мiсiянеры хадзiлi з паданнямi i па
навакольных вёсках. Да таго
ж самай блiзкай дарогай з
Iрландыi да Кiева быў «шлях
з варагаў у грэкi», якi пралягаў праз Брагiншчыну. У
ХIII стагоддзi, дзякуючы аднаму з iрландскiх мiсiянераў,
з'явiлася першая згадка пра
Белую Русь, i што асаблiва
прыкметна, у Дублiнскiм рукапiсе.
На мяжы ХVI—ХVII стагод дзяў знач на асла бе ла
Маскоўская дзяржава, чым
паспешлiва вырашылi скарыс тацца беларускiя магнаты. Магчыма, у гэты час ў
наваколлi сучаснага Дублiна
з'явiлiся першыя наёмнiкi з
зялёнага вострава. Брагiншчына на той час была памежнай тэрыторыяй, таму
сюды маглi быць перакiнуты
атрады замежнiкаў. Да таго
ж, менавiта тут упершыню
заявiў пра сябе князю Адаму
Вiшнявецкаму i заручыўся яго
падтрымкай Iлжэдзмiтрый I.
Iрландскiя ваяры ўдзельнiчалi ў паходах на Маскву, а
калi падзеi разгортвалiся не
па сцэнарыi, пераходзiлi на
бок рускiх.
Магчыма, у пачатку ХVII
стагоддзя вёска i атрымала сваю назву. У
гэты ж час яна трапляе ў пiсьмовыя крынiцы.
Але iрландская версiя паходжання Дублiна
з'явiлася адносна нядаўна. Дагэтуль
хадзiла легенда, што нiбыта ў вёсцы
стаяў на ўзгорку вялiкi дуб, таму i назвалi паселiчша Дублiн.
Сёння — гэта невялiкая вёсачка,
якая ўтвараецца перасячэннямi некалькiх вулiц. Жыве тут менш за 300
чалавек. Менавiта з-за гэтай прычыны пару гадоў таму мястэчка пазбавiлi статусу цэнтра сельсавета. Уздоўж
трасы размясцiлiся пафарбаваныя
хаты, а на ўскраiне высяцца пакiнутыя двухпавярховiкi i забыты дзецьмi дзiцячы садок. Цяпер вырашаецца
пытанне аб закрыццi школы: рабочага
персаналу больш за навучэнцаў.
У Дублiне ёсць нават свае гiс тарычныя каштоўнасцi. Гэта дзве драў-

ляныя чатырохсхiльныя хаты
з чаротавым дахам — добры
прыклад таго, як выглядалi хаты на Палессi да прыходу сюды сучаснай цывiлiзацыi. Але
толькi вонкавы выгляд захаваў
свае аўтэнтычныя рысы: унутранае ўбранне, вiдаць, было
на блi жа на да сён няш ня га.
Цяпер гэтыя хаты размешчаны на самым уездзе ў вёску.
Гаспадары iх памерлi некалькi
гадоў таму, i «помнiкi архiтэктуры» засталiся нiкому не патрэбныя. Прысядзiбныя соткi
параслi травой, а ўнiкальныя хаты развальваюцца на вачах. Блiзкiя памерлых, вiдаць,
не збiраюцца вяртацца ў родныя мясцiны,
таму было б нядрэнным перадаць хаты ў
добрыя рукi.
Не было мяжы радасцi i здзiўлення iрландскiх карэспандэнтаў, якiя хадзiлi па вёсцы i фатаграфавалi саламяныя дахi. Яны
адчувалi сябе першаадкрывальнiкамi невядомага дагэтуль свету. Яны пабачылi Дублiн
такiм, якой нiколi не была iрландская сталiца. Асаблiвую цiкавасць ў гасцей выклiкалi
шытыя мясцовымi майстрамi ручнiкi. Дублiн — вёска, якая з-за адной назвы павiнна
прыносiць неблагiя грошы. Патэнцыяльныя
клiенты — турысты з Iрландыi. Але пакуль
фiнансы Дублiн абыходзяць бокам...
У адрозненне ад сапраўднай Iрландыi,
ехаць працаваць у вёску Дублiн ахвотнiкаў
мала. Жывуць тут пераважна старыя людзi: хто ад нараджэння, а хто i з сселеных
хутароў. Уладзiмiр Кур'ян, ветэран Вялiкай
Айчыннай, адзiн з нямногiх мясцовых жыхароў, хто можа сёння праводзiць экскурсii для
гасцей. Памятае ён тыя часы, калi Дублiн быў
яшчэ адарваны ад свету балотамi. Памятае,
як сям'я жыла ледзь не ў зямлянцы. Калi савецкая ўлада пачала «зганяць» сялян у калгасы, яго бацька быў першым, хто ўступiў, ад
чаго сям'ю не вельмi далюблiвалi заможныя
вяскоўцы. Былi падпалы, выразалi скацiну.
Раённае партыйнае кiраўнiцтва дапамагло
знайсцi грошы, каб адбудавацца.
Падчас вайны Уладзiмiр Савельевiч зна-

ходзiўся на фронце, а пасля яе заканчэння
лёс зноў прывёў яго на малую радзiму. Тут i
застаўся да сённяшняга дня. Працаваў днём
у калгасе, вечарамi чытаў для неадукаваных вяскоўцаў газеты ў мясцовым клубе.
У Дублiне спадар Уладзiмiр вядомы сваiмi
навыкамi цырульнiка. Нават захавалiся трафейныя нямецкiя нажнiцы i машынка, якiя
ён з гонарам паказвае гасцям.
На сваё жыццё ветэран скардзiцца не прывык. Яго i павiншуюць у патрэбны час, i на
«Ваша лато» на розыгрыш у сталiцу звозяць.
Затое праблемы з водазабеспячэннем узнiкаюць. Праводзiлi рамонтныя работы, сапсавалi
калонку, пачала знiкаць вада ў калодзежы.
Адзiнае, што заўсёды ў парадку — дублiнская медыцына. Фельдшар Марыя Герасiмаўна самы паважаны спецыялiст у iрландскiм краi. Будзь на дварэ ночь цi дзень,
заўсёды можна разлiчваць на хуткую дапамогу. У Дублiне дастаткова добра працуе
мабiльная сувязь, ёсць стацыянарная тэлефанiя. Калiсьцi iснавала каплiца, але барацьба з «опiумам народа» зрабiла сваё.
Пасля таго, як у вёску завiталi iрландцы,
жыхары пачалi лiчыць сябе нашчадкамi кельтаў. Цяпер i самае папулярнае ў Дублiне прозвiшча Кур'ян лiчыцца замежным. Напрыклад,
рускi паэт Лермантаў паходзiць ад iрландскага ваеннага Лерманта, якi прыбыў наёмнiкам
у Рэч Паспалiтую пад вайну з Масквой, а потым перайшоў на бок працiўнiка.
Памiж Беларуссю i Iрландыяй можна
нярэдка правесцi значна больш паУладзімір КУР’ЯН быў першым ралеляў, чым з якой iншай еўрапейцырульнікам на вёсцы.
скай краiнай. У нас подобная гiсторыя. Доўгi час мы залежалi ад больш
уплывовага суседа. Нават моўная сiтуацыя ў краiнах амаль што капiруе
адна адну. Праўда, апошнiм часам у
Iрландыi схiлiлiся ў бок роднай мовы,
чаго не назiраецца пакуль што ў нас.
Разам з iрландцамi ў свой час беглi за
акiян i беларусы. Наша краiна стала
другой радзiмай знакамiтаму роду О'Руркаў. Iрландскiя мiсiянеры прыносiлi
еўрапейскую культуру на нашы землi.
Толькi гэтых фактаў дастаткова, каб у
Беларусi з'явiўся маленькi кавалачак
далёкага вострава ў вёсцы Дублiн.
Уладзiслаў КУЗЬМIН.

