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2 жніў ня а 17-й га дзі не 

ў На цы я наль ным гіс та-

рыч ным му зеі Бе ла ру сі 

ад бу дзец ца ад крыц цё 

між на род най вы стаў кі 

«Ста ра жыт ныя гро шы 

Ус хо ду — срэб ра і па пе-

ра». Экс па зі цыя ла дзіц-

ца су мес на з Шэнь ян скім 

фі нан са вым му зе ем (Кі-

тай ская На род ная Рэс-

пуб лі ка).

Шэнь ян скі фі нан са вы му-

зей зна хо дзіц ца ў ста лі цы 

пра він цыі Ля а нін го ра дзе 

Шэнь ян. Гэ та адзін з са мых 

буй ных і па пу ляр ных у Кі таі 

му зе яў фі нан са ва га про фі лю, 

які бе раж лі ва за хоў вае тра ды-

цыі ка мер цый най і дзе ла вой 

ста лі цы паў ноч на га ўсхо ду 

КНР. У 2018 го дзе Шэнь ян-

скі фі нан са вы му зей пад пі саў 

да гавор аб су пра цоў ніц тве з 

На цы я наль ным гіс та рыч ным 

му зе ем Бе ла ру сі.

Му зей ва ло дае ўні каль-

най ка лек цы яй з больш чым 

6000 ма нет, банк но таў, зліт каў 

каш тоў ных ме та лаў і ін шых 

гра шо вых срод каў, якія вы ка-

рыс тоў ва лі ся ў Кі таі з са мых 

ста ра жыт ных ча соў і да на шых 

дзён.

На вы стаў цы ў Мін ску бу-

дуць прад стаў ле ны дак лад ныя 

ко піі гра шо вых адзі нак Кі тая, 

срэб ных зліт каў і банк нот 

ад эпо хі ды нас тыі Тан (VІІ — 

X ста год дзі) да кан ца праў-

лен ня ды нас тыі Цын (па ча так 

ХХ ста год дзя). Ары гі на ла мі бу-

дуць прад стаў ле ны су час ныя 

ка лек цый ныя ма не ты і банк-

но ты КНР, якія дэ ман стру юць 

за ха ван не тра ды цый ста ра-

жыт ных май строў.

Вы стаў ка «Ста ра жыт ныя 

гро шы Ус хо ду — срэб ра і 

па пе ра» па зна ё міць аў ды то-

рыю з асаб лі вас ця мі тра ды-

цый най фі нан са вай сіс тэ мы 

Кі тая. Экспазіцыя па ка жа, 

якую ро лю ў эка но мі цы кі тай-

скай цы ві лі за цыі вы кон ва лі 

срэб ра ныя зліт кі, як паў ста лі і 

раз ві ва лі ся па пя ро выя гро шы, 

што здзі ві лі і ўра зі лі ў свой час 

Мар ка По ла.

На вед валь ні кі ад кры юць 

для ся бе ма ла вя до мыя ста-

рон кі гіс то рыі ста ра жыт най 

цы ві лі за цыі, уба чаць су час-

ныя гра шо выя срод кі Кі тай-

скай На род най Рэс пуб лі кі.

Су мес ны вы ста вач ны пра-

ект На цы я наль на га гіс та рыч-

на га му зея Бе ла ру сі і Шэнь ян-

ска га фі нан са ва га му зея бу дзе 

са дзей ні чаць па глыб лен ню 

сяб роў ства па між Бе ла рус сю 

і Кі та ем, да зво ліць на ро дам 

на шых кра ін лепш да ве дац ца 

адзін ад на го.

Вы стаў ка бу дзе пра ца ваць 

да 18 жніў ня.

Вар ва ра ГО МАН.

У адзін з лет ніх дзён на пе ро не і ў за-

ле ча кан ня аў та вак за ла па са жы ры ме лі 

маг чы масць па поў ніць скар бон ку сва іх 

ве даў пра Бя рэ зін шчы ну. Су пра цоў ні кі 

ра ён най біб лі я тэ кі прэ зен та ва лі бліц-

шоу «Ка зыр ныя фак ты пра Бе ра зі но», 

«Вёс ка на біс», «Ве ка пом нае», «7 цу даў 

Бя рэ зін шчы ны», «Бя рэ зін скія са ма род-

кі», «Бя рэ зін ская гра фі ня».

За ці каў ле ныя мі на кі маг лі азна ё-

міц ца з се ры яй края знаў чых вы дан няў 

Бя рэ зін скай біб лі я тэ кі з «Да рож на га ча-

ма да на края знаў ца».

Топ-7 «Вя до мыя бя рэ зін цы» прад-

ста віў экс клю зіў ны вер ні саж ці ка вых 

ста ро нак бія гра фій ака дэ мі-

ка М. Ба ры се ві ча, док та ра 

гіс та рыч ных на вук Э. Іо фэ, 

мас та ка В. Вань ко ві ча, кам па-

зі та ра М. Ра вен ска га, на род-

на га ар тыс та В. Бе ла хвос ці ка, 

края знаў ца П. Пры быт кі на, 

ды рэк та ра тан ка ва га за во да 

Я. Ру бін чы ка цык ла «Ма ла вя-

до мае пра вя до мых».

Края знаў чы кі ёск «Ім гнен-

ная да вед ка» па за пы тах на-

вед валь ні каў вак за ла агуч ваў 

ма тэ ры я лы аб вёс ках ра ё на. Са мыя за па-

тра ба ва ныя бы лі да вед кі пра Ба гу шэ ві чы, 

Лю бу ша ны, Па гост, Га лаў ныя Ля ды, Дзміт-

ра ві чы, Па пла вы, Сла ба ду, Га лын ку.

Ак цыя «Края знаў чы пры пы нак» на 

аў та вак за ле за цвер дзі ла: кож на му ці-

ка ва ве даць пра род ны край, дзе лё сі ла 

на ра дзіц ца, жыць, пра ца ваць.

Да рэ чы, у па пя рэд нія га ды на аў-

та вак за ле Бе ра зі на на ма ган ня мі біб-

лі я тэ ка раў бы лі зла джа ны ак цыі да 

90-год дзя пус ку пер ша га аў то бу са Бе-

ра зі но — Мінск і 30-год дзя Бя рэ зін ска га 

аў та вак за ла.

Та ма ра КРУ ТА ЛЕ ВІЧ.

Прак тыч нае ра дзі маз наў стваПрак тыч нае ра дзі маз наў ства

АЎ ТА ВАК ЗАЛ ДЛЯ ДА ПЫТ ЛІ ВЫХ

Ку ра нец. 
Пры ві тан не 

са Скан ды на віі 
і пла ку чая ялі на
По бач з Ві лей кай, у мяс-

тэч ку Ку ра нец, ля жыць са мы 

вя лі кі ка мень на Ві лей шчы-

не — яго пры нёс ле да вік са 

Скан ды на віі 220—150 ты сяч 

га доў та му. Даў жы ня ка ме ня 

шэсць мет раў, вы шы ня два 

мет ры. Ра ней ён быў боль-

шы, яго не каль кі ра зоў спра-

ба ва лі па да рваць — мар на. 

Па коль кі ва лун вя лі кі і ста-

ры, лю дзі звяз ва юць з ім 

роз ныя ле ген ды. Вось ад на, 

якая дай шла да нас яшчэ з 

XІX ста год дзя: «Жыў тут ша-

вец, які не пры зна ваў хрыс-

ці ян скіх свят. Ад ной чы на 

Вя лік дзень ён ся дзеў у ся бе 

до ма і шыў бо ты. Бог угне-

ваў ся на яго за гэ та, ма лан ка 

ўда ры ла ў дом шаў ца і пе ра-

тва ры ла яго ў вя лі кі ка мень. 

З тых ча соў ка мень ні хто не 

мо жа скра нуць з мес ца».

Ка жу чы пра гэ та до сыць 

ста рое мяс тэч ка, нель га 

змаў чаць пра яго га лоў ную 

сла ву тасць — пла ку чую 

ялі ну. Дзіў ны цуд пры ро ды, 

яна лі чыц ца адзі най у Бе ла-

ру сі. У 1930-я га ды дрэ ва 

пры вёз з Вар ша вы мяс цо-

вы па ме шчык. Каб знай сці 

ялі ну, трэ ба ад' ехаць за Ку-

ра нец па га лоў най да ро зе ў 

на прам ку вёс кі Даў гі на ва і 

па вяр нуць на пер шым па ва-

ро це на ле ва. Дрэ ва ўраж вае 

сва ім вы гля дам — не вя лі кае 

па па ме ры, але яго не скла-

да на знай сці за ага ро джай. 

Ялі на не па доб ная на звы-

чай ную ел ку, яна пух на тая 

і па фор ме сва ёй не трох-

кут ная, а аваль ная. Да рэ чы, 

пад ёй мож на сха вац ца ад 

даж джу: дрэ ва мае шчыль-

ныя, гус тыя га лі ны, а аваль-

ная фор ма дае маг чы масць 

за лез ці ўнутр.

Ка ме на. 
Ва ра ці шын ка мень

Гэ тая вёс ка зна ка мі тая 

сва ёй наз вай, да дзе най у 

го нар ка ме ня. Ва лун ураж-

вае сва і мі па ме ра мі і фор-

май. На па верх ні вы се ча ны 

крыж з дву ма ашэст ка мі і 

над піс: «Воротишин Хрест». 

Вя до мы фі ло лаг Яў хім Кар-

скі вы явіў, што над піс быў 

зроб ле ны ў XІ — XІІ ста год-

дзях. Не ка то рыя да след чы-

кі ад но сяць гэ ты ва лун да 

Ба ры са вых ка мя нёў. Ка лі 

ўваж лі ва яго агле дзець, 

мож на ўба чыць на вяр шы-

ні дзве не вя лі кія ям кі, што 

з'яў ля юц ца ха рак тэр най 

ры сай па ган скай свя ты ні. 

Гэ ты пом нік упер шы ню ад-

крыў Кан стан цін Тыш ке віч. 

Да след чык Еў да кім Ра ма наў 

пі саў, што ні я кіх ле ген даў у 

мяс цо ва га на сель ніц тва пра 

ка мень ня ма. Гэ та дзіў на, 

та му што сён ня мяс цо выя 

жы ха ры лю бяць апа вя даць 

ту рыс там пра скарб і за-

ла то га ка ня. А пра наз ву 

«Ва ра ці шын» да след чык 

вы каз вае на ступ нае мер-

ка ван не: ве ра год на, крыж 

быў вы се ча ны май страм 

Ва ра ці шам аль бо яго вы бі лі 

пад час па хо даў як зва рот да 

Бо га па да па мо гу. Та кой са-

май дум кі пры трым лі ваў ся 

і гіс то рык Мі ко ла Ер ма ло віч, 

лі ча чы, што гэ ты крыж і ма-

літ ва бы лі вы се ча ныя пад-

час па хо ду по лац ка га кня зя 

на яц вя гаў.

Над Ва ра ці шы ным ка-

ме нем лю дзі на ча мі ба чаць 

за ла то га ка ня. Пры нам сі, 

так ка жуць пры ез джым. 

Па вод ле ле ген ды, рас ка-

за най К. Тыш ке ві чам (ён 

паз ней за пі саў гэ та ў сваю 

кні гу «Ві лія і яе бе ра гі»), у 

Ва ра ці шын ка мень за клю ча-

ны ча ла век, які араў зям лю 

на Вя лік дзень і быў за гэ та 

па ка ра ны ад па вед ным чы-

нам. Ці ка ва, што ў гэ тай ле-

ген дзе мы ба чым па ра лель 

з ку ра нец кай ле ген дай пра 

шаў ца.

Рэч кі. Пя чо ра 
на Зам ка вай га ры

Гэ та мес ца ў свой час до-

сыць ак тыў на на вед ва лі ар-

хе о ла гі, ге о ла гі, а сле дам за 

імі і ўфо ла гі. Апош нія, вар та 

ад зна чыць, за час ці лі сю ды, 

а мяс цо выя жы ха ры лю бяць 

рас каз ваць ім гіс то рыі, як па 

па лях блу ка юць ша ра выя ма-

лан кі. Ар ты ку лаў пра гэ тыя 

гіс то рыі ў ін тэр нэ це шмат, і 

ўсе яны за кан чва юц ца цьмя-

на, ад ка зу на пы тан не «Дык 

што ж гэ та бы ло?» ня ма — 

толь кі зда гад кі.

Мес ца па-са праўд на му 

та ям ні чае — гэ та ад чу ва ец-

ца, ка лі, па кі нуў шы вёс ку, 

трап ля еш у лес. Ён ва біць 

у глыб сва ім маў чан нем, 

гус тым мо хам, па хам сма-

лы. Тут ня ма ру ху, ста рыя 

сос ны, абы-як рас кі ну тыя 

па па гор ках, ні бы за сты лі. 

Па гор кі гэ тыя ўяў ля юць вя-

лі кую ці ка васць для на ву-

коў цаў, бо ў іх зна хо дзіц ца 

каш тоў ная ін фар ма цыя аб 

пра цэ сах, якія пра хо дзі лі 

пад час пе рад апош ня га аб-

ле дзя нен ня.

Па гор кі фар мі ра ва лі ся 

аж 220—150 ты сяч га доў та-

му пад час дняп роў ска га аб-

ле дзя нен ня. Са мы вы со кі — 

Зам ка вая га ра, вы шы нёй 

17 мет раў. Яна мае дзіў ную 

фор му, якая на гад вае пі рог 

у не каль кі сла ёў з ва ла па-

доб най плос кай вяр шы няй 

і стром кі мі (да 45 гра ду саў) 

схі ла мі. На ёй да след чы кі 

знай шлі га ра дзі шча. Га лоў-

най ад мет нас цю га ры з'яў-

ля ец ца са праўд ная пя чо ра, 

якая ўзнік ла тут пад час па-

азер ска га аб ле дзя нен ня, 

20—15 ты сяч га доў та му. 

Сён ня скла да на ска заць, 

ант ра па ген ная яна ці ўсё ж 

та кі пры род ная. Пя чо ру 

мож на знай сці на паў ноч на-

за ход нім схі ле га ры. Зай сці 

ўнутр не маг чы ма: даў жы ня 

пя чо ры скла дае пры бліз на 

два мет ры. Аб' ект да сле да-

ваў і апі саў у XІX ста год дзі 

вя до мы бе ла рус кі гіс то рык і 

ар хе о лаг Адам Кір кор. Ка ля 

пад нож жа га ры мож на знай-

сці пяс ча ныя кан гла ме ра ты 

ў вы гля дзе слу поў, якія мяс-

цо выя жы ха ры на зы ва юць 

прос та «ка ло на мі».

Рэч каў скія па гор кі доб-

ра за ха ва лі ся: не кра ну тыя 

дрэ вы, гус ты пласт мо ху, 

сям-там бу ра лом. Зра зу ме-

ла, з гэ тым мес цам лю дзі 

так са ма звяз ва лі роз ныя 

гіс то рыі. Ад на з ле ген даў 

ка жа: «Вель мі даў но быў на 

мес цы га ры фе а даль ны за-

мак, у якім жыў князь. Біў 

сва іх слуг бяз лі тас на, а лю-

біў толь кі ад но зо ла та. Ней-

кі ста рац пра хо дзіў ад ной чы 

мі ма, спя ва ю чы пес ню пра 

зла чын ства кня зя. Той раз-

гне ваў ся, за га даў сха піць 

не ба ра ку і па ве сіць. Пе рад 

смер цю ста рац пра мо віў 

стра шэн ны пра клён: «Пра-

ва лі ся пад зям лю ра зам са 

сва ім зам кам на веч на і зо-

ла та сваё ахоў вай!» У ноч 

пас ля па ве шан ня зда ры ла ся 

бу ра. А ра ні цай слу гі не ўба-

чы лі ні кня зя, ні зам ка. На 

яго мес цы ўзвыш ала ся га ра 

з ува хо дам у пя чо ру».

Хто бы вае тут упер шы-

ню, па ло ха ец ца та ям ні чай 

ат мас фе ры, на слу хаў шы ся 

гіс то рый пра тое, як зна хо-

дзяць ка ля пя чо ры мёрт-

вых звя роў, на якіх ня ма 

пры кмет гвал тоў най смер-

ці. А по тым, пад ня ўшы ся на 

га ру, рап там не атрым лі ва-

ец ца зра біць здым кі, ма біль-

ная су вязь зні кае, на во кал 

усё быц цам мёрт вае, і з 

ту нэ лю ма лень кай пя чо ры 

дзьме ха лод ны ве цер...

Гэ та са праў ды ад бы ва ец-

ца, ад нак спра ва не ў ад моў-

най энер ге ты цы і пры ві дах 

га ры, да якіх ама та ры ванд-

ро вак. Да след чы кі лі чаць, 

што ў пя чо ры ма ла па вет ра, 

а яшчэ мяр ку юць, што тут 

збі ра ец ца чад ны газ, ад яко-

га, хут чэй за ўсё, і гі нуць жы-

вё лы, што вы пад ко ва тра пі лі 

ўнутр пя чо ры. Усё ж мес ца 

са мо па са бе ўні каль нае. На 

сён няш ні дзень у Бе ла ру сі 

вы лу ча юць дзве пя чо ры: 

ад на — ка ля Рэ чак, і яшчэ 

ад на, азёр ная, зна хо дзіц ца 

ў Глы боц кім ра ё не.

Вя до ма ж, на гэ тым гіс-

то рыі і пад ан ні не за кан чва-

юц ца. Іх без ліч. Кож ны ку ток 

на шай кра і ны мае сваю гіс-

то рыю, якую за хоў вае і па 

сён няш ні дзень...

Ка ця ры на КАС ЦЕ ВІЧ.

Ка лек цыяКа лек цыя

УС ХОД — СПРА ВА ТОН КАЯ,
або Якія гро шы ра ней вы ка рыс тоў ва лі ў Кі таі?Зна мя наль ныя да ты Го да ма лой ра дзі мы сты му лю юць края знаў чую 

ак тыў насць і да пыт лі васць. 95-год дзю ра ё на і 85-год дзю ад крыц ця аў-

та стан цыі ў мяс тэч ку Бе ра зі но ад са лю та ва ла ак цыя «Края знаў чы пры-

пы нак» на аў та вак за ле, якую іні цы я ва ла ідэа ла гіч ная служ ба аў та ба зы 

№ 22 і ад дзе ла мар ке тын гу Бя рэ зін скай ра ён най біб лі я тэ кі.

Ванд роў ныя на тат кіВанд роў ныя на тат кі

ДЗЯР ЖА ВА НА ВЯЛ ЛІ
«Збор нік» мі фаў і іх рас шыф роў ка

В
І ЛЕЙ СКІ край раз мяс ціў ся ўздоўж ра кі 

Ві лія на мя жы з Ві цеб скай воб лас цю. 

У гэ тым мес цы шмат пом ні каў геа ло гіі — 

за ха валь ні каў та ям ні чых гіс то рый. Не ка то рыя 

з пом ні каў з'яў ля юц ца адзі ны мі «ў сва ім ро дзе» 

ў на шай кра і не, чым яшчэ больш на да юць 

ад мет нас ці гэ тай мяс цо вас ці.

Плакучая яліна.


