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Лі ла у лі пе ні за ле ва —
Пе ра жы лі, што ні ка жы!
А ў жніў ні но вы цуд —

 над Крэ вам
Ша ле юць зор ныя 

даж джы.

Ня бё сы шлюць 
вы пра ба ван не:

Міль ё ны зні чак 
пад лі чыць

І кож най за га даць 
жа дан не

Ў ка рот кай лет няе 
на чы.

Спа ку са зор ных 
абя цан няў

Не па ру шае 
мой спа кой.

На вош та мне 
міль ён жа дан няў?

Ад но па трэб на — 
быць з та бой.

«ЛіМ» зна ё міць з паэ зі яй Банг ла дэш
Усё час цей і час цей на ста рон ках бе ла рус кіх лі та-

ра тур на-мас тац кіх вы дан няў з'яў ля юц ца пе ра кла-

дзе ныя на бе ла рус кую мо ву тво ры мас та коў сло ва 

з кра ін Азіі. І ка лі ра ней у Бе ла ру сі доб ра ве да лі, 

час та вы да ва лі паэ зію і про зу лі та ра та раў з Уз бе-

кі ста на, Та джы кі ста на, Турк ме ні ста на, Ка зах ста на, 

Кыр гыз ста на, то ця пер у «По лы мі», «Ма ла до сці», 

«Лі та ра ту ры і мас тац тве» змя шча юц ца пе ра кла ды 

твор цаў з Кі тая, Па кі ста на, Ін дыі і ін шых кра ін.

А ў ну ма ры што тыд нё ві ка «Лі та ра ту ра і мас тац тва» за 

24 жніў ня — пуб лі ка цыя вер шаў паэ таў Банг ла дэш. Мі ко ла 

Мят ліц кі пе ра клаў верш Ка зі На зру ло Іс ла ма «Мя цеж нік». 

А Ма рыя Ко бец — два вер шы Ла ло на: «Не вя до мая птуш-

ка» і «Ка лі Ра ка Ча су вы сах не...». 

— Мне па ду шы зна ём ства з паэ зі яй твор цаў з Банг ла-

дэш, — рас каз вае Ма рыя Ко бец. — Я ўво гу ле з ці ка вас цю 

пра цую над пе ра кла да мі. Апош нім ча сам вось ад кры ла 

для ся бе паэ зію на мо ве бен га лі. Чы таю вер шы Ка зі На зру-

ло Іс ла ма, Ла ло на — і зна ём лю ся з Банг ла дэш, ад кры ваю 

но вы свет. І ха чу, каб сле дам за мною да асэн са ван ня 

ін ша на цы я наль най куль тур най, мас тац кай пра сто ры пры-

чы ніў ся і бе ла рус кі чы тач.

Алесь КАР ЛЮ КЕ ВІЧ.

Ка жуць, лі чыць у чу жым ка-

шаль ку — дрэн ны тон. А ка лі ў 

сва ім? І не толь кі ды не столь-

кі лі чыць, коль кі вы ву чаць з 

іх да па мо гай гіс то рыю род-

на га краю? Та ды вам пра мая 

да ро га на Зы біц кую, у му зей 

Grоshі.

Ад мет нас цяў у спе цы я лі за ва на-

га му зея, што раз ме шча ны ў гіс-

та рыч ным цэнт ры ста лі цы, ад ра зу 

не каль кі. Па-пер шае, у ад роз нен не 

ад ста рэй ша га са бра та пры На цы я-

 наль ным бан ку ён ад кры ты шэсць 

дзён на ты дзень, акра мя па ня дзел-

ка, і агуль на да ступ ны: тра піць сю-

ды мож на прос та з ву лі цы, без па-

пя рэд ня га за пі су і ча кан ня ар га ні-

 за ва най эк скур сіі. А па-дру гое — і 

гэ та асоб на пад крэс лі ва ец ца — тут 

раз ме шча ны толь кі ары гі наль ныя 

гра шо выя адзін кі, без ні я кіх ко пій.

Ка лек цыю, асно ву якой скла да-

юць па мят ныя і юбі лей ныя ма не ты 

Нац бан ка, яе ўла даль нік, фі нан сіст 

і вы клад чык Анд рэй МІСЬ КО збі-

раў больш як 10 га доў. Спа чат ку 

толь кі для ся бе, а по тым вы ра шыў: 

ча му б і ін шым не па ка заць у пра-

мым і пе ра нос ным сэн се ба га ты 

свет бе ла рус кіх гро шай? На сён ня 

ў экс па зі цыі прад стаў ле ны ма не-

ты і банк но ты, якія ме лі ха джэн не 

на Бе ла ру сі за апош нія 120 га доў. 

«Ёсць у ка лек цыі і больш ста рыя 

ма не ты і банк но ты, але цал кам мы 

за кры ва ем гіс то рыю гра шо ва га

аба ра чэн ня ме на ві та за гэ ты пе-

ры яд, та му яго паў сюд на і за яў ля -

ем, — пад крэс лі вае Анд рэй Місь ко. — 

Без умоў на, хо чац ца па паў няць

ка лек цыю, ска жам, на быць ад ну 

з па мят ных ма нет, вы пу шча ных 

да 200-год дзя Ада ма Міц ке ві ча, у 

якіх спа чат ку да пус ці лі па мыл ку і 

па зна чы лі год смер ці 1854-ы, а не 

1855-ы і на ват па спе лі пра даць 

93 шту кі гэ тых ма нет, а по тым се рыю 

вы клю чы лі з про да жу, і ця пер та-

кі каш тоў ны «брак» прак тыч на не 

знай сці... Але гэ та ўсё ў перс пек-

ты ве, як і па шы рэн не экс па зі цыі, 

ад крыц цё ін тэр ак тыў ных зон для 

дзя цей і г. д. Па куль трэ ба ўлас на 

рас круч ваць і пра да ваць пра дукт, 

які ў нас атры маў ся. Мяр кую, ка-

лек цы я на ван не па стаў лю на паў зу 

на не каль кі ме ся цаў, каб шчыль на 

за няц ца пра соў ван нем му зея».

Што ж пра па ноў ва юць на вед-

валь ні кам Grоshі? Пры вон ка ва 

сціп лых па ме рах экс па зі цыі тут 

ёсць на што па гля дзець: і яшчэ све-

жыя ў па мя ці «зай чы кі», і зна ка мі-

тыя «ста лін скія ану чы» — ня звык ла 

вя лі кія банк но ты ўзо ру 1947 го да, і 

«Каць кі» ды «ке ран кі», і аку па цый-

ныя мар кі, і па меж ныя ўкра ін скія 

грыў ні, што пэў ны час ме лі ха джэн -

не на Па лес сі, — ту тэй шыя на зы ва лі 

іх «жаў тка мі» з-за ко ле ру. У віт ры-

не з грыў ня мі за ўва жа ем не звы-

чай ныя ка пей кі: яны па ана ло гіі з 

дроб ны мі ма не та мі, вя до мы мі яшчэ 

з ХVІ ста год дзя, на зы ва лі ся «ша-

гі» і вы пус ка лі ся ў вы гля дзе ма рак. 

А по бач ураж ва юць вуз ка мяс цо выя 

ку пю ры, вы пу шча ныя пад час гра-

ма дзян скай вай ны ў 1918 го дзе ў 

асоб ных па ве тах: на прык лад, пад-

пі са ныя па штуч на кі раў ні ка мі па ве-

таў слуц кія, го мель скія, ма гі лёў скія 

руб лі — апош нія, між ін шым, «злі-

за ныя» з ана ла гіч ных адэ скіх гро-

шай... «Ад ра зу пры гад ва юц ца пан 

ата ман Гры цы ян Таў ры час кі з «Вя-

сел ля ў Ма лі наў цы» і Па пан до пу ла 

з яго шчод рай пра па но вай: «Бя ры 

ўсё, я са бе яшчэ на ма люю!» — смя-

ём ся мы з фа то гра фам.

Так са ма ў ка лек цыі — вэк са лі, 

ку по ны і аб лі га цыі роз ных ча соў

(на ад ной во ка чап ля ец ца за да ту — 

1864 год), ран нія са вец кія ку пю-

 ры, пад пі са ныя на роз ных мо вах, 

ад бе ла рус кай да кі тай скай — так 

па лы мя на і цвёр да ка му ніс ты не ка-

лі ве ры лі ў су свет ную рэ ва лю цыю, 

і па мят ныя ма не ты, пры све ча ныя 

са мым роз ных па дзе ям і эпо хам: 

ад жыц цё ва га шля ху Фран цыс ка 

Ска ры ны да Алім пі я ды-80, асва-

ен ня кос ма су або 100-год дзя бе-

ла рус кай мі лі цыі.

«Па ста рых ма не тах у нас ёсць 

не ка то рыя пра бе лы, а вось банк-

но ты трап ля юц ца на ват вель мі 

рэд кія, — за ўва жае эк скур са вод 

му зея Ілья Чар няў скі. — Шы ро ка 

прад стаў ле ны цар скі час, поль ская 

аку па цыя, менш прад стаў ле ны па-

ча так уста ля ван ня са вец кай ула-

ды — та ды вель мі хут ка мя ня лі ся 

гро шы, вы пус ка лі ся яны, як пра-

 ві ла, ма лы мі ты ра жа мі, так што на 

сён ня гэ та вя лі кая рэд касць. Час-

та на вед валь ні кі пы та юц ца: ча му, 

маў ляў, вы са бра лі гро шы толь кі за 

100—120 га доў, ча му не прад стаў-

ле на Вя лі кае Княст ва Лі тоў скае? 

А та му, што ёсць мност ва ню ан-

саў: на бы ваць і афарм ляць у му зей 

гро шы ўзрос там больш за 150 га-

доў — гэ та і вель мі да ра гая спра-

ва, і юры дыч на скла да ная, дый 

экс па зі цыя та кіх аб' ёмаў вы ма гае 

знач на боль шых вы ста вач ных пло-

шчаў. Мы толь кі па чы на ем, ад нак 

ка лі іні цы я ты ва зной дзе вод гук у 

бе ла ру саў і за меж ных ту рыс таў, 

то, ка неш не, бу дзе і да лей шае раз-

віц цё».

Асоб на нам па каз ва юць узо ры 

гро шай, якія маг лі з'я віц ца ў Бе-

ла ру сі ў 1994-м, — банк но ты на-

 мі на лам у 5, 10, 20, 50 руб лёў, 

упры го жа ныя парт рэ та мі кла сі каў: 

Ку па ла, Ко лас, Баг да но віч, Ска ры-

на... У агуль ную экс па зі цыю іх не 

змя шча лі, каб не па ру шаць прын-

цып «толь кі ары гі на лы» — усё ж 

гэ та ко піі. Да та го ж, па сут нас ці, 

са праўд ны мі гра шы ма «ска ры наў-

скія руб лі» так і не ста лі: па куль 

эс кі зы бы лі за цвер джа ныя, па куль 

на дру ка ва лі ў Гер ма ніі пер шы ты-

раж, па куль зні зіў ся да пры маль-

на га ўзро вень ін фля цыі, у на шай 

кра і не ўжо змя ні лі ся па лі тыч ныя і 

эка на міч ныя ўмо вы і дзяр жаў ная 

сім во лі ка.

Якія яшчэ рэд кас ці мож на ўба-

чыць у экс па зі цыі? На прык лад, 

пер шы са вец кі чыр во нец аль бо 

рус ка-поль скія ма не ты ХІХ ста год-

дзя, вы пу шча ныя пры Мі ка лаі І. Ка лі 

Цар ства Поль скае ўвай шло ў склад 

Ра сій скай Ім пе рыі, то, каб пры ву чыць 

мяс цо вае на сель ніц тва да но вых 

гро шай, га доў з дзе сяць іх вы пус ка-

лі на дзвюх мо вах: з ад на го бо ку —

рус кі ру бель, з дру го га — поль скі 

зло ты. Здзіў ля юць і на мі на лы: вось 

3/4 руб ля, роў ныя пяці зло тым, а вось 

7 руб лёў 50 ка пе ек уз ору 1897 го да, 

якія бы лі ў аба ра чэн ні ўся го год...

— Я хоць і гіс то рык па аду ка цыі, 

пом ню ўні вер сі тэц кі курс ну міз ма-

ты кі і да па чат ку пра цы ў му зеі меў 

пэў нае ўяў лен не пра гра шо вае аба-

ра чэн не ў Бе ла ру сі, але так са ма зра-

біў для ся бе ня ма ла ад крыц цяў, — 

пры зна ец ца Ілья Чар няў скі. — Та му, 

на мой по гляд, на ве даць му зей бу-

дзе ці ка ва і ка рыс на са ма му шы-

ро ка му ко лу лю дзей, ад школь ні-

каў да пен сі я не раў. Не га во ра чы 

ўжо пра за меж ні каў. Ба чы лі б вы, 

з які мі ва чы ма ад нас вы хо дзі лі кі-

тай цы! А адзін бры тан скі ту рыст 

прак тыч на не гля дзеў экс па зі цыю, 

за тое ад ра зу на быў у су ве нір ным 

ад дзе ле ад ну з да во лі да ра гіх па-

мят ных ма нет.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА



«КО ПІЙ У НАС НЯ МА, 
УСЁ СА ПРАЎД НАЕ!»

Ве дай сваёВе дай сваё  

Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» 
па бы ва лі ў пер шым 
пры ват ным му зеі гро шай

 Ці ка він кі 
пра Grоshі
 Ад за ду мы да рэа лі за цыі 

пра ек та му зея прай шоў год.

 Па ча так ка лек цыі па кла ла 

па мят ная ма не та «Рысь», якая 

тра пі ла ў аба ра чэн не ў 2008 го-

дзе.

 Ся рэд ні кошт ад на го му зей-

на га экс па на та — 50 до ла раў, 

а ўся го ў ка лек цыі пры клад на 

1500 ма нет і банк нотаў.

 Ся род са мых ста рых экс па-

на таў — ма не та 1560 го да вы-

пус ку і банк но т 1898-га.

 На пя рэ дад ні афі цый на га 

ад крыц ця му зей 10 дзён пра ца-

ваў у тэс та вым рэ жы ме, і толь кі 

за гэ ты час яго на ве да ла ка ля 

600 ча ла век. У кні зе вод гу каў 

ужо ёсць за пі сы на бе ла рус кай, 

рус кай, укра ін скай і фран цуз-

скай мо вах.


