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Экс па зі цыя ста не яшчэ 

ад ной ад мет нас цю ў 

ту рыс тыч ным марш ру це, 

які вя дзе на Аў гус тоў скі 

ка нал, лі чаць ар га ні за та ры. 

Тут у ад ным мес цы 

са бра ны пра та ты пы 

амаль 20-ці сла ву тас цяў 

Грод на і на ва кол ля. Ці ка ва, 

што ства ры лі ма ке ты 

май стры-ке ра міс ты да во лі 

хут ка, уся го за два ме ся цы.

А вось ідэя ўзнік ла знач на ра-

ней. Як рас ка за ла на чаль нік ад-

дзе ла куль ту ры Гро дзен ска га 

рай вы кан ка ма На тал ля РА МА-

НО ВІЧ, та кая дум ка з'я ві ла ся пры 

на вед ван ні кал гас най май стэр ні 

ке ра міс таў у аг ра га рад ку Вер ця-

ліш кі. Ся род ра бот уба чы ла не-

каль кі хра маў. Вось та ды і па ду-

ма ла: а ча му не зра біць цэ лую экс-

па зі цыю сла ву тых мяс цін ра ё на?

Май стры пра па но ву пад тры ма-

лі і на асно ве фо та здым каў і вір-

ту аль ных кан струк цый узя лі ся за 

спра ву. Лі та раль на за два ме ся цы 

з'я ві ла ся са праўд ная экс па зі цыя. 

Бы ло вы ра ша на, што раз мес ціц ца 

му зей мі ні я цюр у куль тур на-ту рыс-

тыч ным цэнт ры га рад ско га па сёл-

ка Са по цкін.

— Ад рас не вы пад ко вы. Праз 

Са по цкін пра хо дзіць адзін з са мых 

па пу ляр ных ту рыс тыч ных марш ру-

таў, які злу чае Грод на і Аў гус тоў скі 

ка нал, — рас каз вае На тал ля Ра-

ма но віч. — Тут ёсць му зей пі сан кі, 

дзе мож на прай сці май стар-клас 

па мяс цо вай тэх на ло гіі рос пі су 

ве лі код ных яек. Та му вы ра шы лі 

аку му ля ваць ма тэ ры яль ную і не-

ма тэ ры яль ную спад чы ну ў ад ным 

мес цы. Да рэ чы, усе хра мы, якія 

прад стаў ле ны ў экс па зі цыі, за не-

се ны ў Дзяр жаў ны спіс гіс то ры-

ка-куль тур ных каш тоў нас цяў. Ту-

рыс ты, па ба чыў шы іх у мі ні я цю ры, 

маг чы ма, за ці ка вяц ца і рэ аль ны мі 

ар хі тэк тур ны мі пом ні ка мі з іх ба га-

тай гіс то ры яй.

Ба дай, са мым зна ка мі тым у 

ра ё не мож на на зваць па ла ца ва-

пар ка вы комп лекс Свяцк. Бу да ваў-

ся ён у ХVІІІ ста год дзі па пра ек це 

італь ян ска га ар хі тэк та ра Джу зе пе 

Са ка для зна ка мі та га ро ду Ва ло-

ві чаў. Але тым не па шчас ці ла тут 

па жыць. Іс нуе пад ан не, што дач-

ка-шлях цян ка па ка ха ла мяс цо ва га 

ко ню ха, і баць ка жорст ка з імі рас-

пра віў ся, за га даў па зба віць абод-

вух жыц ця. Ка жуць, што по стаць 

той дач кі доў гі час ба чы лі ў апус-

це лым па ла цы. Да вай ны тут мес-

ці ла ся нар ка ла гіч ная ля чэб ні ца, у 

пас ля ва ен ны час — са на то рый для 

хво рых на су хо ты. Не каль кі га доў 

та му тут па ча ла ся маш таб ная рэ-

кан струк цыя, у вы ні ку якой па лац 

ста не ту рыс тыч на-за баў ляль ным 

цэнт рам з га тэ лем. Ма кет як раз 

і ад люст роў вае яго бу ду чы вы-

гляд.

Вель мі пры го жа вы гля дае 

шмат ку паль ная царк ва, якая ў 

рэ аль нас ці зна хо дзіц ца ў вёс цы 

Міль каў шчы на. Да рэ чы, гэ та вёс-

ка, у якой на ра дзі ла ся Элі за Ажэш-

ка. Праў да, царк ва тут бу да ва ла ся 

ў той час, ка лі пісь мен ні ца жы ла 

ў Грод не, гэ та бы ло ў 1904 го дзе. 

А бу да ваў храм на ўлас ныя срод кі 

ўдзель нік рус ка-ту рэц кай вай ны, 

ге не рал-лей тэ нант Кан стан цін 

Шыр ма. Зай ма ю чы па са ду на чаль-

ні ка Санкт-Пе цяр бург ска га ва ен-

на га гар ні зо на, ён узяў за асно ву 

пра ект сва ёй гар ні зон най царк вы. 

Бу да ва лі храм та ла кой. І скон чы лі 

да во лі хут ка — за два га ды. Царк-

ву не па шко дзі лі дзве вай ны, але 

яна па ча ла раз бу рац ца, ка лі тут 

мес ці лі ся збож жа схо ві шча і млын. 

Праў да, у 90-я га ды мі ну ла га ста-

год дзя мяс цо выя май стры ўзна ві лі 

свя ты ню.

Эк скур са вод Анас та сія БУГ ВІ-

НА мо жа рас ка заць шмат ці ка ва га 

аб кож ным гіс та рыч ным пом ні ку, які 

прад стаў ле ны ў мі ні я цю ры. Вось, 

на прык лад, царк ва Аляк санд ра Не-

ўска га, што па бу да ва на ў Ін ду ры ў 

дру гой па ло ве ХІХ ста год дзя. Спа-

чат ку пра ект быў вель мі да ра гі, і 

яго пе рад алі ін ша му пры хо ду. А тут 

па бу да ва лі больш прос ты бу ды нак, 

тым не менш у вы ні ку атры маў ся 

ары гі наль ны пі ра мі даль ны сі лу эт. 

Асаб лі вас цю царк вы з'яў ля ец ца вя-

лі кае мас тац кае па но на сця не на 

біб лей скую тэ му.

— Мы хо чам не толь кі па зна ё-

міць з аб' ек там, але і рас ка заць 

аб гэ тай мяс цо вас ці, дзе зна хо-

дзіц ца сла ву тасць. На прык лад, 

у Ад эль ску ёсць не толь кі пом-

нік куль та ва га дой лід ства, але 

тут жы ве вя до мы май стар драў-

ля ных му зыч ных ін стру мен таў 

Мар' ян Скрамб ле віч, твор часць 

яко га ўва хо дзіць у спіс не ма тэ-

ры яль най гіс то ры ка-куль тур най 

спад чы ны. У спіс за лі ча на і тра-

ды цый ная рэ гі я наль ная кух ня 

та го ж Ад эль ска. І та кіх ці ка вых 

асаб лі вас цяў у ра ё не ня ма ла, — 

ад зна чы ла Анас та сія Буг ві на.

Ся род ма ке таў пры цяг вае ўва гу 

чыр во ны кас цёл, які зна хо дзіц ца 

ў Скі дзе лі. Гэ та бы лы пры двор ны 

храм мяс цо вых кня зёў Чац вяр цін-

скіх. Ён, да рэ чы, і па бу да ва ны за 

іх кошт. Па ра дак саль на, але пас ля 

вай ны тут «ква тэ ра ваў» ва ен ка-

мат і ад кры лі ва дзі цель скія кур сы. 

У кан цы 90-х на ах вя ра ван ні жы ха-

роў зроб ле ны кас ме тыч ны ра монт. 

Аб' ект так са ма ўне се ны ў спіс гіс-

то ры ка-куль тур най спад чы ны.

У ма ке тах ад люст ра ва ны і драў-

ля ныя хра мы ра ё на, якія за ха ва лі-

ся ў вёс ках Ла ша, Пры вал ка і Па-

рэч ча. Усе яны вы ка на ны ў ке ра-

мі цы, але вы гля да юць ад па вед на 

са сва ёй струк ту рай.

У цэнт ры экс па зі цыі мож на па-

знаць сла ву тас ці Грод на — Фар-

ны кас цёл, Свя та-Па кроў скі са-

бор, Ка ло жу, па жар ную ка лан чу. 

Ад сюль па чы на ец ца ту рыс тыч ны 

марш рут на ка нал. Да рэ чы, на кар-

це марш ру та ёсць та кія аб' ек ты, як 

до ты і фар ты. Ва кол ка на ла іх не 

адзін дзя ся так. Ма кет до та так са-

ма вы ра шы лі ўклю чыць у экс па зі-

цыю. Ня даў на ён стаў чар го вым 

экс па на там му зея.

— Мы бу дзем па паў няць экс-

па зі цыю, — па ве да мі ла На тал ля 

Ра ма но віч. — У бу ду чым тут з'я-

вяц ца стра ча ныя пом ні кі куль ту ры 

рэ гі ё на. На прык лад, у са мім Са по-

цкі не не ка лі бы лі ўні яц кая царк-

ва, сі на го га, яны так са ма бу дуць 

ад люст ра ва ны ў ма ке тах па ста-

рых фо та здым ках. Хо чам так са ма 

прад ста віць ста ра жыт нае яц вяж-

скае га ра дзі шча.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Фо та Мі ка лая ЛА ПІ НА.

Пра ек ты і ра шэн ніПра ек ты і ра шэн ні

ФА РНЫ, КА ЛО ЖА І ПА ЛАЦ У СВЯЦКУ... З ГЛІ НЫ
У па сёл ку Са по цкін з'я віў ся му зей, дзе са бра ны ма ке ты вя до мых ар хі тэк тур ных пом ні каў 

«бяз ві за ва га рэ гі ё на»

Соф'я Пар фір' еў на Н. з Мін ска за да ла 

пы тан не: «Ма ла дым на вя сел лі па да ры лі 

на жы. Жыц цё ў су жэн цаў не скла ла ся — 

па жы лі толь кі год. Ста рэй шыя лю дзі 

ска за лі пас ля, што да рыць на жы да во лі 

кеп ская пры кме та. На жы гэ тыя ў яе за-

хоў ва юц ца і ця пер. Што з імі ра біць?»

У сак раль най мо ве аб ра да вых прак тык 

бе ла ру саў ня ма ла рэг ла мен та цый звя за на 

з іс на ван нем і вы ка ры стан нем по бы та вых 

рэ чаў се ля ні на. Пры чым час цей за ўсё яны 

ма юць ха рак тар дак лад на сфар му ля ва най 

за ба ро ны, сут насць якой не пад ля гае аб мер-

ка ван ню: так трэ ба — і ўсё тут! На прык лад, 

не па зы чай су се ду ні чо га ў вя лі кае свя та, 

асаб лі ва со лі і агню. Да гэ та га шэ ра гу ад но-

сяц ца шмат лі кія прад ме ты хат ня га ўжыт ку і 

по бы та ва-гас па дар ча га ка ры стан ня, у тым 

лі ку і нож.

Прад ме ты хат ня га по бы ту і гас па дар чыя 

пры ла ды пра цы ў на род ным ужыт ку дзя-

ліл ся на муж чын скія і жа но чыя. Муж чын скі 

па ча так сім ва лі за ва лі вост рыя, ка лю чыя, 

рэ жу чыя прад ме ты: ся ке ра, нож, ігол ка, ма-

ла ток, бру сок, што ка су мен цяць, і ін шыя. 

Шэ раг рэ чаў сім ва лі за ваў жа но чы па ча так: 

дзя жа, да ён ка, збан, мі са, лож ка, серп, пад-

ко ва і ін шыя. Да во лі час та гэ тыя рэ чы ўтва-

ра лі сім ва ліч ную «ся мей ную па ру»: ключ і 

за мок, пра мы нож і за круг ле ны серп, пра-

мая ігол ка і за гну тая шпіль ка, пра мы крук 

і са гну тая за ве са, ды шаль і ду га, аглоб ля і 

ха мут і г. д.

Маг чы ма, гэ та функ цы я наль нае, се ман-

тыч нае і зна ка вае раз ме жа ван не «пар ных» 

прад ме таў хоць у ней кай сту пе ні да па мо жа 

зра зу мець пры чы ну та го, ча му на жы ні ко лі 

не бы лі прад ме там, які да ры лі род ным і бліз-

кім, а тым больш ма ла дым на вя сел лі.

Аб ра да выя сі ту а цыі, у якіх нож з'яў ля-

ец ца га лоў ным ат ры бу там, да во лі шмат-

лі кія і раз на стай ныя. Але шмат пла на выя 

кан тэкс ты зво дзяц ца да дзвюх асноў ных 

функ цый — пе ра сце ра гаць, аба ра няць і 

дзя ліць, ад ра заць, ад лу чаць, раз' яд ноў-

ваць. Зга да ем не каль кі сі ту а цый ных пры-

кла даў.

Зу сім не ча ка на нож ака заў ся са мым 

за па тра ба ва ным прад ме там на пра ця гу 

пер ша га го да жыц ця но ва на ро джа на га. Да 

ча су хрэсь бін нож, які ля жаў пад по сціл кай 

у ка лыс цы, за сце ра гаў не хры шчо нае дзі-

ця, «каб яго не пад мя ні ла ня чыс тая сі ла». 

Ка лі ж па вёс цы нес лі ня бож чы ка, ма ці 

кла ла нож у ка лыс цы дзі ця ці васт ры ём 

да ву лі цы. Каб па да ро зе ў храм да дзі ця-

ці не пры ча пі лі ся «пры зо ры», ма ці кла ла 

на па ро зе нож, а хрос ныя баць кі па він ны 

бы лі пе ра сту піць це раз яго. Ка лі ж не маў-

ля пу жа ла ся, то яго «ме ра лі» на жом, каб 

той «уцяг нуў», гэ та зна чыць за браў, у ся-

бе спуд.

Нож вы кон ваў сваю га лоў ную ро лю як 

прад мет, які дзя ліў цэ лае на част кі. Гэ та 

по бы та вая функ цыя асэн са ва на ў тра ды-

цый най куль ту ры па-свой му і ста ла пад ста-

вай для ўзнік нен ня пэў ных аб ме жа ван няў і 

па тра ба ван няў. Так, на бы ваць нож па ві нен 

толь кі гас па дар; ві даць, та му лі чы ла ся, што і 

на ра заць хлеб так са ма па ві нен муж чы на.

Функ цыя дзяль бы, ад лу чэн ня, ад ме жа-

ван ня, якая бы ла за ма ца ва на за на жом, 

на ра дзі ла шэ раг за ба рон, звя за ных з па-

во дзі на мі лю дзей за ста лом, які на ад ва рот, 

з'яў ляў ся сім ва лам аб' яд нан ня, злу чэн ня, 

зблі жэн ня. На прык лад, лі чы ла ся, што той, 

хто есць з на жа, бу дзе ня стры ма ным, злым, 

«вост рым на язык», а та му ад яго ад хі нуц ца 

лю дзі. Кож ная вы ха ва ная ў тра ды цы ях гас-

па ды ня ве да ла, што нель га па кі даць нож 

на ста ле і асаб лі ва ўтырк ну тым у хлеб, 

бо гэ та пры вя дзе да та го, што да ма чад-

цы бу дуць па ста ян на сва рыц ца між са бой; 

ме на ві та та му за ба ра ня ла ся клас ці нож на 

ста ле па між му жам і жон кай.

Для да пыт лі вых чы та чоў на шых дыс кур-

саў звяр та ем ува гу, што га вор ка ідзе не 

пра ста ло выя на жы, якія ідуць у па ры з 

ві дэль цам, а пра той нож, якім «пра цу-

юць» на кух ні, ка лі га ту юць ежу.

Муд рая за ха валь ні ца на род ных тра ды цый 

Ма рыя Іва наў на Са ла но віч з вёс кі Лю бо ні чы 

Кі раў ска га ра ё на рас каз ва ла: «Пас ля вя-

сел ля праз дзён дзесяць я пры бег ла да моў 

і ка жу ма ці: «Ма ту леч ка, я ха чу вяр нуц ца 

да моў!» Ма ці па ла жы ла на стол не па ча ты 

бо хан хле ба, ад рэ за ла акра ец і ска за ла: 

«Гля дзі, да чуш ка, во, аб рат на не пры ляп лю. 

Як гэ ты ка ва лак на зад не пры кле іш, так і ты 

жы ві з му жам, і да нас не вяр тай ся!»

Ка лі ма ла дыя па він ны ся дзець на пра ця гу 

вя сел ля за ад ным ста лом, на ад ным ка жу се, 

ка лі іх за во дзі лі за стол са звя за ны мі ру ка мі, 

то зра зу ме ла, што па да рыць ім нож маг ло 

азна чаць толь кі ад но — жа дан не, каб гэ ты 

ся мей ны са юз быў не даў га веч ным.

У бе ла ру саў лі чы лі, ка лі дзяў чы на па до-

рыць свай му хлоп цу сці зо рык — іх вя сел ля 

не ад бу дзец ца: з жа ні хом зда рыц ца бя да. 

А ся род скан ды наў скіх на ро даў да на ша га 

ча су бы туе па вер'е: ка лі ў дзень вя сел ля 

ня вес та да кра нец ца да на жа, яна мо жа за-

стац ца бяз дзет най. Па ра іць аў та ру ліс та 

мо жам на ступ нае: па да ра ва ныя на жы 

не аб ход на вы кі нуць, а лепш за ўсё лю-

бым чы нам зні шчыць.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні аб ка ра нях і 

пры ста са ва нас ці да су час на га жыц ця ка-

лян дар ных і ся мей на-по бы та вых на род ных 

тра ды цый і аб ра даў на паш то вы або элект-

рон ны ад рас рэ дак цыі з па зна кай «Пра ра-

дзін нае».

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

Ці мож на да рыць нож?
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