
Ка лі вы мно га па да рож ні ча е це па 

Бе ла ру сі, бы ва е це ў глу хіх вё сач-

ках, на пэў на, ад зна ча лі, што га вор-

ка лю дзей роз ніц ца. І ка лі на ша ву-

ха па чуе не звы чай ную фор му сло-

ва, ад ра зу па чы на ем па раў ноў ваць 

яе ці з лі та ра тур най мо вай, ці з той, 

якой ка рыс та лі ся на сва ёй ма лой 

ра дзі ме.

І сён ня нось бі ты тра ды цый ных га во-

рак не пе ра ста юць здзіў ляць да след-

чы каў, якія пры яз джа юць да іх у час 

дыя лек та ла гіч ных экс пе ды цый. Ча сам 

за ад ным сло вам ці на ват гу кам мо жа 

ха вац ца гіс то рыя асаб лі вас цяў раз віц-

ця мо вы.

— Не звы чай ная фор ма — гэ та заў-

сё ды штур шок для по шу ку, для ад ка зу 

на пы тан не, што са бой уяў ля ла га вор ка, 

якая яна сён ня; у пэў най сту пе ні мож на 

прад ба чыць і яе да лей шае раз віц цё, — 

за ўва жае Ве ра ні ка КУР ЦО ВА, за гад-

чык ад дзе ла дыя лек та ло гіі і лінг ва-

ге аг ра фіі Ін сты ту та мо ва знаў ства імя 

Яку ба Ко ла са Цэнт ра да сле да ван няў 

бе ла рус кай куль ту ры, мо вы і лі та ра-

ту ры НАН Бе ла ру сі. — Па едзь це за 

Ла гойск і кры ху да лей у паў ноч на-за-

ход нім кі рун ку ці на ўсход, і там вы мо-

жа це па чуць «ба ла», «на скры пац ца». 

Спе цы я ліст ад ра зу ра зу мее, з чым гэ та 

звя за на (з ха рак та рам акан ня). Гэ та не 

па ру шэн не нор мы, а ад люст ра ван не ты-

по вай маў лен чай тра ды цыі, ха рак тэр най 

для мяс цо вых га во рак пэў на га ты пу. Ча-

ла ве ку, які вель мі да лё кі ад на род най 

куль ту ры, мо вы, ка лі ён чуе па доб ныя 

фор мы, та кое гу чан не па да сца не нар-

маль ным, ён да зва ляе са бе за явіць: «Як 

смеш на га во раць». На са мрэч та кая рэ-

ак цыя — гэ та прос та дэ ман стра цыя ня-

ве дан ня рэ гі я наль най моў най спе цы фі кі. 

Між ін шым, ад мет ныя моў ныя фак ты мо-

гуць рас ка заць пра мно гае, у тым лі ку і 

пра гіс то рыю твай го ро ду. Ка лі мы спра-

бу ем ра за брац ца, ча му так га во рым, мо-

жам да ве дац ца, ад куль пры бы лі ў гэ ту 

мяс цо васць на шы прод кі. На прык лад, 

ка лі на Ві цеб шчы не чу еш «на сан ёх» або 

«вав' ёр ка», лі ха ман ка ва ў ся бе пы та еш-

ся: «Як ака за лі ся яны за ме жа мі свай го 

ак тыў на га бы та ван ня?». І ка лі па доб ную 

фор му па чу еш ад пя ці ча ла век, ра зу ме-

еш, што на гэ та бы лі пры чы ны.

Ка лі наш ад дзел у 2011 го дзе быў 

у экс пе ды цыі ў По лац кім ра ё не, мы не 

за пі са лі там «цо кан ня» (ка лі ў сло ве за-

мест «ч» вы маў ля ец ца «ц»), хоць у 40-я 

га ды мі ну ла га ста год дзя ў час збі ран ня 

ма тэ ры я лаў для Дыя лек та ла гіч на га ат-

ла са гэ та з'я ва там яшчэ дзе-ні дзе фік-

са ва ла ся. А пад час экс пе ды цыі ў Верх-

ня дзвін скім ра ё не (2017 год) я аб' ез дзі ла 

мно га вё сак і ў не каль кіх з іх па чу ла не 

толь кі сло вы: «ва дзіц ка», «сяст рыц ка», 

але і «пец ка». Вы маў лен не «ц», на ват 

ка лі ча ла век ужы вае па ра лель на сло-

вы «ва дзіч ка» і «ва дзіц ка», «пец ка» і 

«печ ка», не вы пад ко вае. Для да след чы-

ка гэ та най перш ука зан не, што цо кан-

не са праў ды жы ло тут не ка лі, бо ад яго 

на ват да сён ня за ха ваў ся след. Ці дру гі 

вы па дак. У паўд нё ва-за ход няй Бе ла ру-

сі, на тэ ры то рыі якой рас паў сю джа ныя 

га вор кі паўд нё ва-за ход ня га дыя лек ту, 

мож на па чуць сло вы «ба ла та» (на ціск 

на апош ні гук), «вок на», «ця ля та». Не 

трэ ба ду маць, што гэ та пе ра ня та з рус-

кай мо вы. На са мрэч гэ та тра ды цый ная, 

ра ней шы ро каў жы валь ная фор ма, ка лі 

на зоў ні кі ні я ка га ро ду ў на зоў ным скло-

не множ на га лі ку ме лі кан ча так «а». Але 

сён ня вы тут су стрэ не це хут чэй адзін ка-

выя сло вы з та кім кан чат кам...

— На пэў на, края знаў цы і на огул 

не абы яка выя да род най куль ту ры і 

гіс то рыі лю дзі маг лі б так са ма збі раць 

та кія моў ныя фак ты?

— Маг лі б збі раць, са праў ды, мно гія. 

Але трэ ба за ўва жыць, што і ця пер ся род 

нас ёсць не абы яка выя лю дзі, да лё ка не 

толь кі края знаў цы, якія ру пяц ца пра за-

ха ван не моў ных скар баў сва ёй мяс цо-

вас ці. Яны за піс ва юць тыя мат чы ны сло-

вы, з якімі рас лі. Гэ тым са мым най перш 

збе ра га юць па мяць пра сва іх прод каў, 

пра гіс то рыю свай го краю. Доб ра, ка-

лі лю дзі ра зу ме юць каш тоў насць та го, 

што зні кае. А каб са бра ная ін фар ма цыя 

ста ла агуль на на цы я наль ным на быт кам, 

скар бам для ін шых, яе мож на да сы лаць, 

на прык лад, у наш ад дзел, бо ка лі па доб-

ныя фак ты не за на та ваць, заўт ра мо жа 

быць поз на. На прык лад, ка лі я па еду 

ў тую мяс цо васць, дзе за пі са лі ад мет-

ныя сло вы ці ней кія асаб лі выя сло ва-

фор мы, ма гу ўжо гэ та га і не за спець, 

бо прад стаў ні кі ста рэй ша га па ка лен ня 

сы хо дзяць у ня быт, а ра зам з імі ады хо-

дзіць і на ша мо ва, маг чы масць больш 

да ве дац ца пра яе гіс то рыю. І, на жаль, 

ужо сён ня не ка то рыя ад мет нас ці, ры сы, 

якія вы лу ча лі нас як бе ла ру саў па га вор-

цы, мож на ў вёс цы і не знай сці...

КАЛ ДО БІ НЫ ЦІ ГАЛ ДО БІ НЫ?
— Пра што мо жа рас ка заць сло ва 

«са лён ка» (ачы шча ная зва ра ная па со-

ле ная буль ба)? — ці каў лю ся ў Ве ра ні кі 

Кур цо вай і пра цяг ваю ліст са Смар гон-

шчы ны ад на шай чы тач кі Яў ге ніі Ку ле-

віч («Слоў ні ца» пра цяг вае па ля ван не на 

моў ныя скар бы: сло вы, за пі са ныя чы та-

ча мі, мы пе рад аём ву чо ным).

— Пра ад мет ныя тра ды цыі хар ча-

ван ня бе ла ру саў. Час та стра ва атрым-

лі вае сваю наз ву па пэў най пры кме-

це. На прык лад, зва ры лі буль бу, яе не 

па рэ за лі, не па таў клі і ка жуць: сён ня 

бу дзем ес ці «цэ лую буль бу». А ка лі чу-

еш наз ву «са лён ка», ад ра зу ра зу ме еш, 

якая ма ты ва цый ная пры кме та ляг ла ў 

яе асно ву — стра ву па са лі лі. Але бы ла 

на Бе ла ру сі і ін шая тра ды цыя — ес ці 

буль бу без со лі, бо апош нюю не заў сё-

ды лю дзі маг лі на быць. А яшчэ ў сло ве 

«са лён ка» ад люст ра ва на асаб лі васць 

маў лен ня. У ін шых рэ гі ё нах су стра ка-

ец ца фор ма з цвёр дым гу кам «л» — 

«са ло ні кі». Вель мі важ на, каб лю дзі, 

якія збі ра юць сло вы, па зна ча лі, у якой 

мяс цо вас ці яны за фік са ва ны. На прык-

лад, на тэ ры то рыі паў ноч на га за ха ду 

Бе ла ру сі мож на па чуць «гал до бі ны» 

(зга да ем агуль на вя до мыя кал до бі ны). 

Аль бо, акра мя «ка ню хі», бе ла ру сы мо-

гуць га ва рыць «ка ню гі». Роз ныя фор-

мы вы маў лен ня мо гуць свед чыць пра 

пра цэ сы, якія ад бы ва юц ца ў мо ве, і 

да след чык па спра буе даць ад каз, чым 

бы ло вы клі ка на з'яў лен не та кіх лек січ-

ных ва ры ян таў.

— У ліс це Яў ге ніі Ба ры саў ны я зна-

хо джу і ін фар ма цыю пра тра ды цый-

ныя ра мёст вы. Так, яна згад вае сло ва 

«кло ча». («Ка лі ча са лі лён, то вы чэс-

ва лі ся ка ро цень кія ва ла сін кі. Доў-

гія іш лі на ку жаль (тон кае па лат но), 

а ка рот кія на што-не будзь гор шае: 

пос ціл кі, ход ні кі (па ла ві кі), мяш кі, ша-

ра чок. Так са ма лю дзі ка за лі: «Хоць 

кло ча, хоць воў на, абы кіш ка поў на» 

(«Не трэ ба шу каць пры сма каў, а ес ці, 

што ёсць».)

— Вы маў лен не сло ва «клоч ча» ў аб-

ліч чы «кло ча» ад люст роў вае ты по выя 

фа не тыч ныя ры сы мяс цо вай га вор кі. 

На яў насць ад на го зыч на га ў ста но ві-

шчы па між га лос ны мі — най вы раз-

ней шая асаб лі васць га во рак у гэ тым 

рэ гі ё не. На Смар гон шчы не вы мо жа це 

су стрэць мно га слоў, дзе не ад бы ло-

ся пад аў жэн ня зыч ных: «па да ро жа», 

«вя се ле (вя сел ле)», «жы цё». Пры чым 

ка лі мы за піс ва ем тэкс ты га во рак, то 

ўклю ча ем у за піс усё, як рас каз вае 

сам апа вя даль нік. У су час ным маў лен-

ні, акра мя тра ды цый на га плас та слоў, 

су стра ка ец ца і шмат но вых, га лоў ным 

чы нам за па зы ча ных з рус кай мо вы. Але 

гу чаць яны па-мяс цо ва му. Так, ка лі лю-

дзі згад ва юць пра сваё зда роўе, ка жуць 

пра ціск «даў ле не». Сло ва «даў ле не» па 

вы маў лен ні асоб ных гу каў та кое ж, як 

на зва ныя вы шэй «вя се ле» ці «жы цё», бо 

за сва ен не ад бы ва ец ца па за ко нах тра-

ды цый най фа не ты кі, шля хам адап та цыі 

да гу ка во га ла ду мяс цо вай га вор кі.

У ВАШ СЛОЎ НІ ЧАК:
Лацвей, лат вей, лат во — доб ра, лёг-

ка, зруч на, вы гад на. (Лат вей яму ра біць, 

ка лі сын да па ма гае. Ну, спра ву за лат-

віў!) «Па доб ныя сло вы — ты по выя для 

паў ноч на-за ход няй част кі Бе ла ру сі. Ка-

лі ўзні ка юць та кія адзін кі, як «за лат віў 

спра ву», што азна чае, ма быць, «зра біў 

вель мі доб ра, уда ла», гэ та па каз вае, 

што сло ва ха рак та ры зу ец ца вы со кай 

сло ва ўтва раль най пра дук тыў нас цю, бо 

ўжы ва ец ца не толь кі ў ад ной фор ме: 

яго асноў ная част ка, ко рань, вы сту пае 

і ў ін шых аба зна чаль ных срод ках. Ві-

да воч на, яно доб ра вя до ма мяс цо вым 

на сель ні кам», — тлу ма чыць Ве ра ні ка 

Кур цо ва.

За ка пёр шчык — за чын шчык, іні-

цыя  тар якой-не будзь спра вы. Ву чо ныя 

за ўва жа юць, што гэ та сло ва тра ды-

цый нае для бе ла рус кіх га во рак, але аб-

ме жа ва нае рэ гі я наль на. Ча сам у та кім 

жа зна чэн ні вы ка рыс тоў ва ец ца і сло ва 

«пад бух тор шчык».

За ка лец на па лец. Пра дрэн ную 

гас па ды ню га ва ры лі: «Як хлеб спя чэ, 

то за ка лец на па лец». За ка лец — гэ та 

асе лы на ска рын ку хлеб, і са ма та кая 

ска рын ка. Ве ра ні ка Кур цо ва так са ма да-

дае: «Хлеб з за каль цам аба зна ча ец ца 

сло вам «за ка ліс ты». А яшчэ ў та кім вы-

ра зе па ка за на, на коль кі ён ня ўда лы — 

па таў шчы ні на цэ лы па лец. Да та го ж, 

як ка жуць у на ро дзе, ацес ле вы, глёў кі, 

глі за вы. Каб не бы ло та кой не спа дзя-

ван кі, хле ба з за каль цам, то дзеж ку, у 

якой за меш ва лі хлеб, ля чы лі: на ці ра лі 

цы бу ляй».

Трэ ба не ба, але трэ ба і хле ба. «Гэ-

та бы ло ў вёс цы Ся лец. Адзін ча ла век 

рэ гу ляр на ха дзіў да кас цё ла, амаль кож-

ны дзень. А до ма пя цё ра дзя цей, жон-

цы хоць ра за рві ся, і звяр ну ла ся тая да 

ксян дза, толь кі па пра сі ла, каб му жу не 

ка заў, што яна пры хо дзі ла. На ступ ны 

раз ксёндз вы клі каў му жы ка, па га ва рыў 

і на за кан чэн не ска заў: «Трэ ба не ба, але 

трэ ба і хле ба», — на пі са ла ў сва ім ліс це 

Яў ге нія Кулевіч. А як за ўва жы ла Ве ра-

ні ка Кур цо ва, та кі вы раз да во лі вя до мы 

на Бе ла ру сі. Што ні ка жы, а хлеб для лю-

дзей заў сё ды быў на пер шым мес цы. 

Яй ка вы п'е, і дзюр кі не бу дзе — ка-

за лі пра вель мі хіт ра га ча ла ве ка.

Па зу ры (ног ці, па зног ці). Та кое 

сло ва ўжы ва юць га лоў ным чы нам 

у гро дзен ска-ба ра на віц кіх, а так са ма 

за ход не па лес кіх га вор ках. Акра мя яго, 

бе ла рус кім га вор кам для аба зна чэн ня 

ног цяў вя до мыя най мен ні, на прык лад, 

на паў днё вым ус хо дзе, за вы клю чэн нем 

ус ход не па лес кіх га во рак, — «кіп ці; кап-

цю ры» — у асоб ных вёс ках на поўд ні 

Бе ла ру сі. Праў да, вы ка рыс тоў ва юц ца 

кап цю ры (кіп цю ры) звы чай на ра зам са 

сва ім «сва я ком» — сло вам з ад ноль-

ка вым зна чэн нем — «ног ці». Па зног ці 

з'яў ля юц ца на быт кам ся рэд не бе ла рус-

кіх га во рак, але га лоў ным чы нам той 

іх част кі, якія раз ме шча ны ў кі рун ку на 

паў ноч ны за хад.

З-пад га дзі ны яй кі да ста не, і тая не 

ўку сіць — ка за лі пра ча ла ве ка, які ня-

праў да мі да бі ва ец ца пос пе ху. «Га дзі най 

на зы ва юць пе ра важ на га дзю ку. У на-

род най тра ды цыі гэ та яшчэ мо жа быць 

і аб агуль няль ная наз ва ўсіх паў зу ноў. 

Аса цы я тыў на ўспры ма юц ца ўсе та кія 

іс то ты ча ла ве кам як неш та не пры ем-

нае, брыд кае, злос нае. Зу сім не вы пад-

ко ва та му, што, гаворачы пра злос ную 

жан чы ну, у якас ці ацэ на чнай на мі на цыі 

ча сам вы ка рыс тоў ва юць гэ та сло ва», — 

тлу ма чыць Ве ра ні ка Кур цо ва.

Шля га — пал ка з бу ла вой на кан цы, 

зроб ле ная з моц на га, цвёр да га дрэ-

ва, якой ка рыс та лі ся, на прык лад, ка лі 

рас кол ва лі на дро вы ка ло ду, бі лі ёю па 

абу ху ся ке ры. Па-ін ша му гэ ты прад мет 

на зы ва ец ца шы ро ка вя до мым у бе ла-

рус кай мо ве сло вам «доўб ня». Сло ва 

тра пі ла ў га вор кі з ня мец кай мо вы.

Квя ліць (цвя ліць) — драж ніць, звы-

чай на дзі ця. Прый шло сло ва ў бе ла рус-

кія га вор кі з поль скай мо вы. У фор ме 

«квя ліць» з па чат ко вым спа лу чэн нем 

«кв» яно вя до ма най перш у га вор ках 

за ход няй зо ны бе ла рус кай мо вы.

Ясён ка — асен няе жа но чае па лі то 

(без ме ха во га каў ня ра, ва ці на ці ва ты, 

толь кі верх і пад клад ка). Сло ва рэ гі я-

наль на аб ме жа ва нае. Як і «квя ліць», яно 

вя до мае най перш у га вор ках за ход няй 

зо ны бе ла рус кай мо вы.

Ду баль ты — за стаў ле ныя па двой-

ныя вок ны на зі му. Сло ва ха рак тэр нае 

га лоў ным чы нам для за ход няй част кі 

бе ла рус кай дыя лект най мо вы. Акра мя 

сло ва ду баль ты, больш шы ро ка ў га вор-

ках у зна чэн ні «па двой ны» ўжы ва ец ца 

лек се ма «ду баль то вы». Яна, да рэ чы, 

з'яў ля ец ца нар ма тыў най у бе ла рус кай 

лі та ра тур най мо ве. Фор ма «ду баль то-

вы» лі чыц ца за па зы чан нем з поль скай 

мо вы.

Еш хоць рас пе ра жы ся — ка за лі, ка-

лі ў гас цях бы ло ба га та ўся кай ежы. Ка лі 

ча ла век на еў ся, ра мень чык, ві даць, ужо 

пе ра шка джаў.

Пе ча ры цы — шам пінь ё ны. На Бе-

ла ру сі яшчэ іх на зы ва юць пе чу ры цы, 

пя чур кі, пя чар кі, пя чор кі. Сло вы з та-

кім аб ліч чам па шы ра ны ў асноў ным у 

га вор ках поўд ня Бе ла ру сі, ра дзей яны 

ад зна ча юц ца на тэ ры то рыі Гро дзен-

шчы ны. Акра мя най мен няў накшталт 

«пе чу ры цы», га вор кам вя до мы наз вы 

бе ля кі, бя лян кі, па гной кі, па гной ні кі і інш. 

фор мы з ба за вай част кай -гн- (і яе ва-

ры ян та мі), са да ві кі, со вы, са ро кі, пан скія 

гры бы. Але са мы мі рас паў сю джа ны мі 

з'яў ля юц ца транс фар ма ва ныя да не па-

зна валь нас ці фор мы лек се мы «шам-

пінь ё ны». У га вор ках сло ва вы сту пае як 

шам пі ё ны, ша пі ё ны, шпі ё ны, чам пі ё ны. 

Да да юц ца да пе ра лі ча ных транс фор маў 

і ін шыя іх фа не тыч ныя ва ры ян ты.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ



Ле та — па ра ванд ра ван няў 

і ад па чын ку, а яшчэ — 

кло па таў, ку ды ад пра віц ца 

і ча му ад даць пе ра ва гу. 

На ве даць гіс та рыч ныя 

сла ву тас ці ці па ля жаць 

на бе ра зе, пад ма ца ваць 

зда роўе ці ада рвац ца 

па поў най, каш ту ю чы 

не звы чай ныя на поі ды 

ежу, тра піць у ма ляў ні чую 

пры род ную ці шы ню ці кі нуц ца 

ў на сы ча ныя свя точ ныя 

пра гра мы?.. А мо жа, ней кім 

чы нам спа лу чыць пры ем нае 

з ка рыс ным? Пра тое, хто 

і па што пры яз джае ў на шу 

кра і ну і як у Бе ла ру сі мож на 

ад па чыць, «Звяз да» рас пы та ла 

ад на го з ту рыс тыч ных 

апе ра та раў.

Па вет ра ны шар 
і жу ра ві ны з-пад сне гу

Вы бі ра ю чы мес ца для ад па-

чын ку, па да рож нік зы хо дзіць 

са сва іх па трэб і, як пра ві ла, 

вы бі рае ней кі дак лад ны кі ру-

нак: ме ды цын скі, па зна валь-

ны, гаст ра на міч ны, эка ла гіч ны, 

па ляў ні чы, пра мыс ло вы... Хоць 

час та ту рыс ты су мя шча юць роз ныя.

— Ка лі мэ та ча ла ве ка — са на тор-

на-азда раў лен чы ту рызм і ён хо ча па-

пра віць зда роўе, то на ўрад ці бу дзе 

ад на ча со ва за каз ваць са бе эк скур-

сіі і за ба вы, — рас ка за ла Ма ры на 

ГНЕ ДАЯ, ды рэк тар прад пры ем ства 

«Аў та ма тыч ныя тэх на ло гіі ту рыз-

му». — Ка лі ж па да рож нік едзе па-

гля дзець кра і ну, мож на спа лу чыць 

не каль кі кі рун каў. Пра па на ваць яму 

па зна ё міц ца з на шы мі ся дзі ба мі і да-

ве дац ца пра эт ніч ныя тра ды цыі, па-

каш та ваць на шу кух ню, на ве даць бе-

ла рус кія сла ву тас ці.

Най больш не ве ра год ныя пра па но-

вы апе ра та ра мож на су стрэць у ін-

ды ві ду аль ных і кар па ра тыў ных ту рах. 

Усе па жа дан ні лю дзей ста ра юц ца вы-

ка наць. Па ля цець на па вет ра ным ша-

ры ці па ка тац ца на цеп ла хо дзе — ка лі 

лас ка. Па ход у за ку ліс се цыр ка ці на 

піў ны за вод — без праб лем. Уба чыць, 

як збі ра юць Бе лА Зы ці ткуць слуц кія 

па ясы, — ня ма пы тан няў.

Вось, на прык лад, адзін з дзі вос-

ных і кры ху эк стрэ маль ных вяс но вых 

ту раў — эка ла гіч ны тур па на зі ран ні 

за це це ру ко вым та ка ван нем у Бя рэ-

зін скім бія сфер ным за па вед ні ку. Гэ та 

двух- або трох дзён ныя па да рож жы, 

ка лі ту рыс ты ідуць ноч чу праз ба ло та 

з пра вад ні ком і пас ля ча ка юць у за сід-

цы, па куль пры ля цяць птуш кі. Ра ней 

сю ды маг лі тра піць толь кі ар ні то ла-

гі. Зараз — усе ах вот ныя. Да дат ко ва 

мож на па каш та ваць жу ра ві ны, якія 

пе ра зі ма ва лі пад сне гам.

Да сле да ваць свае дзі во сы
Трэць ту рыс таў, якія па да рож ні ча-

юць па Бе ла ру сі, — мяс цо выя жы ха-

ры, ка ля 5 % — ванд роў ні кі з Поль-

шчы, Пры бал ты кі, Укра і ны, ас тат нія — 

амаль усе чыс та ра сі я не, пры во дзіць 

ста тыс ты ку ту ра пе ра тар.

Та кую коль касць ту рыс таў-ра сі ян 

мож на рас тлу ма чыць цэ лым шэ ра-

гам пры чын. Гэ та ад сут насць ві за ва га 

бар' е ра і не аб ход нас ці ра біць да дат ко-

выя да ку мен ты, на яў насць той жа мо-

вы, якой яны ка рыс та юц ца на ра дзі ме, 

пры ваб ны кошт па слуг. Акра мя та го, 

яны прос та са праў ды ўспры ма юць 

бе ла ру саў як сва іх бра тоў і лю бяць 

на вед ваць кра і ну, дзе ім усё зна ё ма, 

лі чыць Ма ры на Гне дая.

Коль касць ай чын ных ту рыс таў 

знач на па вя лі чы ла ся пас ля 2014 го да, 

ка лі бе ла ру сам ста ла скла да ней вы-

ехаць на ад па чы нак у звык лы Крым.

— Лю дзі за ста лі ся ў кра і не, звяр-

ну лі ўва гу на на шы са на то рыі, і мно гія 

не ча ка на ўра зі лі ся, што та кія ўста но-

вы — не толь кі мес цы для ста рых, а 

і паў на вар тас ныя су час ныя комп лек-

сы, — ад зна чы ла спе цы я ліст. — Вы-

свет лі ла ся, што бе ла ру сам па да ба ец-

ца вы ву чаць сваю ра дзі му, па да рож-

ні чаць па ёй і су ты кац ца з дзі во са мі, 

якія, як ім зда ва ла ся, мож на бы ло 

па ба чыць толь кі за ме жа мі кра і ны, а 

яны ака за лі ся тут, пад бо кам.

Вар та толь кі па чаць ванд ра ваць па 

ра дзі ме, і ўжо цяж ка бу дзе спы ніць 

сваё да сле да ван не. На прык лад, ад чу-

ван ні ад не ве ра год на га па да рож жа на 

600 мет раў углыб зям лі, каб па ды хаць 

га ю чым па вет рам ва ўні каль най спе-

ле а ля чэб ні цы ў Са лі гор ску, ду ма ец ца, 

бу дуць пом ніц ца доў га. Тра піць у па-

доб ную пя чо ру з сол лю, якая за ста ла-

ся пас ля рас пра цоў кі шах ты, ту рыс ты 

не мо гуць ба дай ні дзе ў све це.

Бе ла русь за пяць дзён 
і «Мінск вя чэр ні»

За меж ныя ту рыс ты, якія пры яз джа-

юць у Бе ла русь, ары ен ту юц ца перш 

за ўсё на сла ву тас ці, што ўне се ны ў 

спіс ЮНЕС КА: Мір скі і Ня свіж скі за-

мкі, Бе ла веж ская пу шча. Аба вяз ко ва 

ад праў ля юц ца ў агляд ныя эк скур сіі па 

ста лі цы.

— «Мінск агляд ны» і «Мінск вя чэр-

ні» — па пу ляр ныя эк скур сіі не толь кі ў 

ін ша зем цаў, але і ў на шых лю дзей, — 

за ўва жы ла Ма ры на Гне дая. — Не ка-

то рыя хоць і жы вуць у Мін ску, не ве-

да юць мно гіх мо ман таў і ад кры ва юць 

для ся бе шмат но ва га.

Пад час та кіх па да рож жаў, да рэ чы, 

вы ка рыс тоў ва юць ра дыё гі ды — спе цы-

яль ныя пры ла ды, якія вы да юць кож на-

му ту рыс ту. Дзя ку ю чы пры бо ру мож на 

не на пруж ваць слых і не імк нуц ца ста-

яць блі жэй да эк скур са во да ў шум ных 

мес цах, а кры ху ады сці ся ўбок, не губ-

ля ю чы су вя зі. Да та го ж гэ та вель мі 

зруч на, ка лі ў ад ным аў то бу се едуць 

ра зам анг ла- і рус ка моў ныя ту рыс ты.

Спе цы яль на для па да рож ні каў з 

Еў ра пей ска га са ю за апе ра тар рас-

пра цоў вае но выя ту ры. Ці ка вая пра-

па но ва — уся Бе ла русь за пяць дзён. 

Гэ тая па езд ка ство ра на для гра ма-

дзян, якія пры ля та юць у аэ ра порт па 

бяз ві за вым рэ жы ме. Іх су стра ка юць, 

што на зы ва ец ца, ад ра зу ад са ма лё та 

і на пра ця гу пя ці дзён ар га ні зу юць эк-

скур сію нон-стоп па най больш ці ка вых 

сла ву тас цях кра і ны.

— Ле тась мы рас пра ца ва лі ту ры 

спе цы яль на для тых, хто на вед вае 

зо ны ва кол Брэс та і Грод на. Тут па-

да рож ні кі без ві зы мо гуць зна хо дзіц-

ца, не вы яз джа ю чы за пэў ныя ме жы, 

да дзе ся ці дзён. Да эк скур сій мо гуць 

да лу чыц ца тыя, хто ад па чы вае ў мяс-

цо вых са на то ры ях. Мы ар га ні зу ем для 

іх двух дзён ныя ту ры, каб па ка заць 

Брэст і Брэсц кую крэ пасць, Бе ла веж-

скую пу шчу, Аў гус тоў скі ка нал, — да-

да ла ды рэк тар.

Што вы дат на га і ці ка ва га мож на 

су стрэць у па езд ках па аб ся гах Бе-

ла ру сі, чым здзіў ля юць ту рыс таў у 

ай чын ных са на то ры ях, пры ват ных 

ся дзі бах і пры род ных за па вед ні ках? 

Каб зра зу мець гэ та і праў дзі ва рас-

ка заць чы та чам, трэ ба па ба чыць усё 

на ўлас ныя во чы і ад чуць на ўлас най 

ску ры. З та кі мі спа дзя ван ня мі мы рас-

па ча лі на ста рон ках «Звяз ды» но вую 

руб ры ку «Ванд роў кі з сяб роў кай», дзе 

бу дзем рас каз ваць пра ма ляў ні чыя 

ку точ кі на шай кра і ны і ары гі наль ныя 

ту рыс тыч ныя па слу гі, каб ва ша па да-

рож жа не прос та ста ла ся ўда лым і не-

за быў ным, а на поў ні ла ся пры ем ны мі 

сюр пры за мі і жа дан нем да сле да ваць 

сваю кра і ну.

Іры на СІ ДА РОК.

Мо жа, Гас подзь па кі нуў яму 

жыц цё, каб бы ло ка му рас ка-

заць?.. «Даль ва — сяст ра Ха-

ты ні» — так на зы ва ец ца кні га 

Мі ка лая Гі ры ло ві ча, якую ве да-

юць не толь кі ў Бе ла ру сі, але і за 

яе ме жа мі. Ад Ха ты ні да Даль вы 

і са праў ды ру кой па даць — у Ла-

гой скім (бы лым Пле шча ніц кім) 

ра ё не іх ад дзя ляе ўся го па ра 

дзя сят каў кі ла мет раў. За раз 

ме ма ры яль ны комп лекс «Даль-

ва» — фі лі ял Ха тын ска га ме ма-

ры я ла-му зея.

Уз во дзіў ся пом нік у Даль ве... 

на гра мад скіх па чат ках: дзяр-

жаў на га фі нан са ван ня не бы ло. 

Іні цы я та рам і «ру ха ві ком» спра-

вы быў Мі ка лай Гі ры ло віч. Ка лі 

30 чэр ве ня 1969 го да ад кры ва лі 

мемарыял «Ха тынь», ён пры вёз 

даль він скую зям лю на Мо гіл кі вё-

сак. Та ды і прый шла ідэя ўве ка-

ве чыць па мяць род най мяс ці ны.

Ён уз няў гра мад скасць кра і-

ны на гэ ту свя тую спра ву, асаб-

лі ва важ кім быў уклад ка лег з 

Бел тэ ле ра дыё кам па ніі, дзе мно-

гія га ды пра ца ваў за слу жа ны 

су вя зіст Бе ла ру сі Мі ка лай Пят-

ро віч Гі ры ло віч. На цы я наль ная 

дзяр жаў ная тэ ле ра дыё кам па нія 

на пра ця гу больш як ча ты рох 

дзе ся ці год дзяў шэф ствуе над 

Даль вай, яе су пра цоў ні кі пры-

ма лі са мы ак тыў ны ўдзел ва 

ўзвя дзен ні ме ма ры я ла і яго да-

лей шым доб ра ўпа рад ка ван ні.

Даль ву бу да ва ла мо ладзь — 

пры пад трым цы ЦК кам са мо ла 

Бе ла ру сі. Ма ла дыя лю дзі, якія ўжо 

не пом ні лі вай ну і якія на ра дзі лі-

ся пас ля Пе ра мо гі, збі ра лі срод кі, 

ства ра лі пра ект ме ма ры я ла і пра-

ца ва лі на яго ўзвя дзен ні. Школь ні-

кі, сту дэн ты, пра цоў ная мо ладзь, 

вай скоў цы... Аў тар ме ма ры я ла 

ў Даль ве — за слу жа ны дзе яч 

мас тац тваў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

скульп тар Ула дзі мір Це ра бун — 

та ды быў сту дэн там тэ ат раль на-

мас тац ка га ін сты ту та.

Ве ліч ная по стаць жан чы ны-

ма ці, да якой да вер лі ва пры ту-

ліў ся ма лень кі хлоп чык. А за іх 

спі на мі — чор ныя, ні бы аб га рэ-

лыя, бэль кі, што руй на ва лі ча-

ла ве чыя жыц ці. Бы лая вяс ко вая 

ву лі ца ста ла але яй па мя ці: 44 

бя роз кі — як на па мін пра за гі-

ну лых у страш ным вог ні шчы. 

На мес цы, дзе ста я лі ха ты, — 

свое асаб лі выя зру бы з цэ мен-

ту. У Даль ве бы ло 12 хат, але 

срод каў не ха па ла — па ка за на 

ўся го пяць...

Вось што рас каз ваў Мі ка лай 

Пят ро віч пра той са мы страш ны, 

апош ні дзень Даль вы:

— На до світ ку 19 чэр ве ня 

баць ка па вёў па свіць ка ня, кі-

ла мет ры за два ад вёс кі. Ма ці 

раз бу дзі ла мя не, каб пад мя ніў 

баць ку. Сон ца толь кі ўзы хо дзі-

ла, мы з ма ці ба са нож іш лі па 

рос най тра ве, па кі да ю чы прык-

мет ныя сля ды. Як ця пер па мя-

таю — баць ка з ма ці ады хо дзі лі 

ў Даль ву, так са ма па кі да ю чы 

сля ды на ра се... Праз ней кі 

час па чуў вы бух і аў та мат ныя 

чэр гі. Узяў ся рас пут ваць ка-

ня — ён быў спу та ны жа лез ным 

пу там, — але не атры ма ла ся. 

Па бег у вёс ку без ка ня — гэ-

та мя не і вы ра та ва ла, інакш бы 

я апы нуў ся ў Даль ве ў той мо-

мант, ка лі нем цы ра бі лі сваю 

чор ную спра ву... Я пры бег ага-

ро да мі, праз жы та — дзве ры ў 

ха це ад чы не ны, лё тае пух ад па-

ду шак, па бі тае шкло. А на ста ле 

лыж кі рас кла дзе ны... Вы бег з 

ха ты — ні ко га на во кал, толь кі 

праз дым уба чыў у кан цы вёс кі 

дзве кры тыя ма шы ны. Му сіць, 

ду маю, за бра лі лю дзей. Але не, 

ад на вяс коў цы ўжо да га ра лі... У 

ма ёй па мя ці да гэ та га ча су жах 

та го страш на га чэр вень ска га 

дня, чор на га па ня дзел ка, ка лі 

Даль ва па мі ра ла — па мі ра ла па-

кут лі ва, цяж ка... Яшчэ і на заўт-

ра, і на дзя ся ты дзень над па пя-

лі шчам ста яў гус ты цяж кі пах. 

Вет рам яго да но сі ла да бліз кіх і 

да лё кіх вё сак. Не да ваў ды хаць 

гэ ты пах смер ці і го ра. Дзе сяць 

дзён і на чэй ля жа лі пад ад кры-

тым не бам спа ле ныя даль він цы. 

Не маг лі жы выя ад ра зу вы ка-

наць свой хрыс ці ян скі аба вя зак 

пе рад ня бож чы ка мі: аку пан ты 

ад сту па лі на за хад, аказ ва ю чы 

жорст кае су пра ціў лен не. Толь кі 

29 чэр ве ня, у дру гой па ло ве дня, 

па ка за лі ся на шы тан кі. У Даль ву 

прый шлі пар ты за ны, са бра лі ся 

жы ха ры су сед ніх вё сак, каб па-

ха ваць лю дзей...

Ме ма ры ял у Даль ве — гэ-

та пом нік вёс цы і яе жы ха рам. 

Але гэ та пом нік і яму, Гі ры ло-

ві чу. Ён здзейс ніў вя лі кі сы-

ноў ні і гра ма дзян скі подз віг... 

Мі ка лаю Пят ро ві чу па шчас ці ла 

ства рыць доб рую сям'ю, моц-

ную і на дзей ную, якая заўж ды 

пад трым лі ва ла і да па ма га ла: 

жон ка Ры ма Іга раў на, дач ка 

Воль га, унуч ка Ган на, на зва ная 

ў па мяць аб за гі ну лай у вог ні-

шчы пра баб цы; пад рас та юць і 

трое праў ну каў... Для іх Даль ва 

ні ко лі не ста не пом ні кам — гэ-

та іх Ра дзі ма.

На ма гі ле Мі ка лая Гі ры ло ві-

ча — сім ва ліч ныя рад кі:

З людзь мі спа лі лі тваю Даль ву,

Што паў та ры ла лёс Ха ты ні.

Зра біў ты ўсё, каб мы ні ко лі

Пра тое го ра не за бы лі...

Сён ня ў ме ма ры яль ным 

комп лек се «Даль ва» Ла гой-

ска га ра ё на Мін скай воб лас ці 

прой дзе ак цыя па мя ці, пры-

све ча ная 74-й га да ві не тра ге-

дыі вёс кі Даль ва і 45-год дзю 

ад крыц ця ме ма ры яль на га 

комп лек су «Даль ва». Па бла-

слаў лен ні Міт ра па лі та Мін-

скага і За слаў ска га Паў ла, 

Па тры яр ша га Эк зар ха ўсяе 

Бе ла ру сі, мі тынг-рэ кві ем пач-

нец ца з жа лоб на га бо га слу-

жэн ня ў па мяць пра за гі ну лых 

жы ха роў вёс кі Даль ва.

Тац ця на ПА ДА ЛЯК



Слоў ні цаСлоў ні ца  

Ванд роў кі з сяб роў кайВанд роў кі з сяб роў кай  

Ве ка пом наеВе ка пом нае  

ДА РЭ ЧЫ... Па ста ян ныя 
чы та чы доб ра ве да юць, што 
на пра ця гу мно гіх га доў Мі-
ка лай Пят ро віч Гі ры ло віч 
быў шчы рым сяб рам га зе ты 
«Звяз да», кан суль тан там па 
пы тан нях гіс то рыі Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. А рэ дак-
цыя най ста рэй шай бе ла-
рус кай га зе ты вы сту па ла 
ін фар ма цый ным парт нё рам 
і ме дый ным апе ку ном бу-
даў ніц тва, доб ра ўпа рад-
ка ван ня, рэ кан струк цыі 
ме ма ры яль на га комп лек су 
«Даль ва».
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КАБ БЫ ЛО 
КА МУ РАС КА ЗАЦЬ...

45 га доў таму ў Даль ве — сяст ры Ха ты ні — 
ад крыў ся ме ма ры яль ны комп лекс

Ён быў ство ра ны па іні цы я ты ве адзі на га 
ўца ле ла га ў «вог нен най вёс цы» 
жы ха ра — Мі ка лая Пят ро ві ча Гі ры ло ві ча.
Лі та раль на за не каль кі дзён да 
вы зва лен ня, 19 чэр ве ня 1944 го да, 
ня мец ка-фа шысц кія аку пан ты зні шчы лі 
вёс ку Даль ва Ла гой ска га ра ё на. За жы ва 
спа лі лі 44 яе жы ха роў: 29 дзя цей, 
13 жан чын, 2 муж чын. Гэ та бы ла 
апош няя з 628 бе ла рус кіх «вог нен ных 
вё сак» Вя лі кай Ай чын най вай ны, 
якія паў та ры лі тра гіч ны лёс Ха ты ні.

Мі ка лай ГІ РЫ ЛО ВІЧ у час ад крыц ця ДМК «Ха тынь».

А Ў НАС ТАК 
НЕ ГА ВО РАЦЬ!
Ня звык лая фор ма — заў сё ды штур шок для по шу ку

На якія ту рыс тыч ныя 
па слу гі і ўмо вы ў Бе ла ру сі 
раз ліч ва юць па да рож ні кіНач ное ба ло та і пя чо ра з сол люНач ное ба ло та і пя чо ра з сол лю
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