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«У Дзяр жын скім ра ё не заўт ра бу дуць 

«ка та пя чы», — ка жу му жу за вя чэ рай. 

Той акруг ліў во чы, маў ляў, што за жар-

тач кі на ноч гле дзя чы.

— Не жар ты, а праў да, — стаю на сва ім.

— Якія здзе кі з жы вой іс то ты, са праўд нае 

дзі кун ства! — аж па пярх нуў ся ён, уста ю чы 

з-за ста ла.

На са май спра ве я не змах ля ва ла. «Ка та 

пя чы» — аб ра да вае іг ры шча, якое ка лісь ці 

ла дзі лі прод кі. Яны лі чы лі, што ў са мы раз, 

так бы мо віць, па ве ся ліц ца, па це шыць ся бе 

за ба ва мі пе рад па чат кам ка ляд на га пос ту, 

пад час яко га за ба ра ня ла ся ес ці ска ром нае, 

а на вяс ко вых па ся дзел ках гуч на смя яц ца і 

пець. Ад ра дзі ла аб рад вя лі кая пры хіль ні ца 

са ма быт ных тра ды цый, за гад чы ца ад дзе-

ла Скір ман таў ска га до ма куль ту ры На тал-

ля Радзь ко больш як двац цаць га доў та му. 

У гэ тым да па маг лі ўспа мі ны свек ры ві. Ле-

тась са ма быт ны аб рад атры маў ста тус гіс-

то ры ка-куль тур най каш тоў нас ці Бе ла ру сі.

Як рас ка за лі ар га ні за та ры, ра ней за дзень 

да пос ту, 27 ліс та па да, на шы пра шчу ры збі-

ра лі ся ў най больш пра стор най вяс ко вай ха-

це і рых та ва лі ся да аб ра ду: га та ва лі роз ныя 

стра вы, але га лоў най з іх бы ла вы раб ле ная 

фі гур ка ка та (ту ла ва, га ла ва і ла пы — з цес-

та, ву шы — са шмат коў са ла, хвост — са 

свой скай каў ба сы, а во чы з чар ніц) і пад-

веш ва лі яе да бэль кі пад стол лю. За тым па-

чы на ла ся гу ма рыс тыч нае дзей ства. Усе, хто 

жа даў, па чар зе імк ну лі ся ад ха піць зу ба мі 

ней кую част ку здоб на га вы ра бу.

Скір ман таў скі кот атры маў ся на дзі ва 

тлус ты, пры го жа пры бра ны, з па вя за ным 

на шыі яр ка-фі я ле та вым бан там. Удзель ні-

кі іг ры шча еха лі да яго на ка чар зе ад печ кі. 

Гос ці ўся ляк чы ні лі ім пе ра шко ды. Але ўсе 

ах вот ныя на стой лі ва імк ну лі ся да кан чат-

ко вай мэ ты: пад скок ва лі як най вы шэй, каб 

ад ку сіць спа кус лі вы ка ва ла чак. Пры чым, 

ім нель га бы ло смя яц ца, да кра нац ца да ка-

та ру ка мі. Той, хто вы ка наў гэ тыя ўмо вы 

і па зба віў ву са та га га лоў на га ўпры го жан-

ня — хвас та, і стаў пе ра мож цам. Як лі чы-

лі на шы прод кі, та ко му шчас ліў чы ку бу дзе 

шан ца ваць у жыц ці. Бо кот у іх уяў лен ні быў 

сім ва лам ся мей на га даб ра бы ту, зго ды, абе-

ра гаў хат ні ачаг. Та му і ўсхва ля лі яго, у тым 

лі ку і та кой гуль нёй.

Іг ры шча ў Скір ман та ве су пра ва джа ла ся 

жар та мі, гу ма рыс тыч ны мі за дан ня мі, пес ня-

мі, пры пеў ка мі. Гу ча лі му зы ка, смех, па ры 

тан ца ва лі поль ку, кра ка вяк, ноч ку. Для не-

жа на тых і не за муж ніх быў зла джа ны жар-

тоў ны кон курс «го лік».

— Пад час та ко га свя та ма ла дыя лю дзі 

мо гуць су стрэць сваё ка хан не, ка за лі ка-

лісь ці. Су час ныя хлоп цы і дзяў ча ты кож ны 

дзень пе ра ся ка юц ца на ву лі цы, ві та юц ца. 

Мо жа і па да ба юц ца ад но ад на му, але па ды-

сці са ро ме юц ца. А пад час гуль ні яны мо гуць 

блі жэй па зна ё міц ца, усміх нуц ца, пры аб няц-

ца. І ў да лей шым, маг чы ма, па брац ца шлю-

бам, — ад зна чае ўдзель ні ца на род на га хо ру 

«Ве ся лу ха» На тал ля Юш ке віч.

Даў ней «ка та пяк лі» не толь кі ў Скір ман та-

ве, але і ў мно гіх вёс ках Дзяр жын ска га ра ё на: 

Грын ке ві чах, Ска ра ба га таў шчы не, Яку тах ды 

ін шых. На огул, аб рад быў па шы ра ны ў асноў-

ным у Мін скай воб лас ці ў роз ных ва ры ян тах: 

на Ла гой шчы не, Бя рэ зін шчы не, Ві лей шчы-

не, ін шых рэ гі ё нах. Яшчэ сён ня ста ра жы лы 

на се ле ных пунк таў Смор ка ва (Пе ра мо жац), 

Стай кі, Ста рын кі Ві лей ска га ра ё на пом няць 

аб та кіх гуль бі шчах. Лі та раль на да 1970 го да 

мо ладзь Ста ры нак збі ра ла ся ра зам «пек чы 

і гу ляць ка та», вы бі ра ю чы пры гэ тым са мую 

вя лі кую ха ту, каб бы ло дзе раз гар нуц ца. «Гу-

ля лі ка та» толь кі не за муж нія дзяў ча ты і ха-

лас тыя хлоп цы на пер шы дзень Ка ляд.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Мін шчы на ўні каль наяМін шчы на ўні каль ная

ЯК У МЯС ТЭЧ КУ СКІР МАН ТА ВА «КА ТА ПЯК ЛІ»

Са школь на га 
аль бо ма

Ня стом ны калекцыянер 

хо дзіць па да мах і ква тэ рах 

га ра джан, пе ра піс ва ец ца з 

сот ня мі ўра джэн цаў свай-

го го ра да ў ін тэр нэ це. І ўсё 

для та го, каб са браць больш 

здым каў і звес так пра яго ге-

ро яў ды па дзеі. У яго шмат 

ад на дум цаў і па плеч ні каў, 

якія ма раль на пад трым лі ва-

юць ідэю ства рэн ня гэ та га 

свое асаб лі ва га ле та пі су.

Ва ле рый Са вас ці ё нак па 

пра фе сіі ва ен ны аў та ма-

бі ліст. У свой час скон чыў 

Чэ ля бін скае ва ен нае ву чы-

лі шча, 11 га доў пра слу жыў 

у ра кет ным пал ку пад Ма-

ла ры тай. По тым пай шоў у 

аў та спра ву, якая заў сё ды 

бы ла па ду шы. Ужо не каль-

кі га доў кан чат ко ва вый шаў 

на пен сію: за раз Ва ле рыю 

Ан то на ві чу 67 га доў, і ён цал-

кам пры свя ціў ся бе лю бі ма-

му хо бі.

А па чы на ла ся, як ня рэд ка 

бы вае, вы пад ко ва. Да чар го-

вай су стрэ чы з ад на клас ні-

ка мі за ха цеў ад шу каць ста-

рыя здым кі і зра біць не вя лі-

кую га ле рэю свай го кла са. 

Здым каў са бра ла ся больш, 

чым раз ліч ваў. По тым не-

як не ўпры кмет ка лек цыя 

вы рас ла да маш та баў шко-

лы, да лей — бо лей, з'я ві лі-

ся здым кі да ва ен най па ры. 

І рап там ста ла так ці ка ва — 

уба чыць звыклыя да мы, ву-

лі цы, ча сам прад пры ем ствы 

ў гіс та рыч ным аб ліч чы. Фо-

та здым кі стаў збі раць мэ та-

на кі ра ва на. Пад рых та ваў не-

каль кі пуб лі ка цый у ра ён най 

га зе це, прый шоў на шэ раг 

ме ра пры ем стваў у біб лі я тэ-

ку. Біб лі я тэ ка ры і га зет чы кі 

так са ма пад тры ма лі іні цы я-

ты ву.

На фо не 
апош няй 
ра ке ты

— Ця пер у ма ім ар хі ве 

ка ля 40 ты сяч здым каў, — 

рас каз вае Ва ле рый Ан то на-

віч. — Яны ад люст роў ва юць 

жыц цё го ра да ў ХХ ста год-

дзі. Тут па ка за на, як ву чы-

лі ся, пра ца ва лі, бу да ва лі, 

ля чы лі лю дзей зем ля кі.

У ар хі ве мож на знай сці 

кі раў ні коў ра ё на за роз ныя 

га ды. Вя до ма, жыц цё го ра да 

ў пас ля ва ен ныя га ды нель га 

раз гля даць асоб на ад вай-

ско вай час ці. Справа ў тым, 

што пад Ма ла ры тай дыс ла-

цы ра ваў ся ра кет ны полк. 

У рай цэнт ры быў так зва ны 

ва ен ны га ра док — квар та лы 

да моў для вай скоў цаў. Са ма 

часць зна хо дзі ла ся да лё ка 

ў ле се. Муж чы ны зай ма лі ся 

ва ен най спра вай, іх жон кі 

пра ца ва лі пе ра важ на ў са-

цы яль най сфе ры. За ста ло ся 

шмат фа та гра фій той па ры. 

Ды і кож ны зды мак сам па 

са бе сён ня, не су мнен на, гіс-

то рыя.

Ва ле рый Ан то на віч па-

каз вае асоб ныя з іх: вось 

Ма ла рыц кая шко ла ме ха ні-

за цыі, ця пер гэ та аграр ны 

лі цэй. На гру па вым здым ку 

1953 го да пер шы вы пуск ме-

ха ні каў-кам бай не раў шко лы. 

Вось на фо та дэ ман стра цыя 

на 9 мая ў па чат ку 60-х. Пе-

рад свя точ ны мі тры бу на мі 

пра хо дзіць ма шы на з ма ке-

там рэйх ста га. Ця пер гэ та 

кан струк цыя вы гля дае над та 

дзіў на, каб не ска заць, пры-

мі тыў на, але так бы ло. А гэ та 

зна чыць, што кож ны ад рэ зак 

ча су меў свае сцэ на рыі свят-

ка ван ня Пе ра мо гі.

А вось і фо та вай скоў цаў 

на фо не апош няй ра ке ты. 

Ба зу лік ві да ва лі ў ад па вед-

нас ці з да га во рам 1987 го-

да, а праз два га ды вы вез-

лі апош нюю прад стаў ні цу 

гроз най зброі. І ўся ка ман да, 

якая аб слу гоў ва ла гэ тую ра-

ке ту, на пру жа на гля дзіць у 

аб' ек тыў фа то гра фа-ама та-

ра. На дру гім здым ку з на го-

ды юбі лею зга да на га пал ка 

ў сал дац кай ста лоў цы іг рае 

ду ха вы ар кестр, і тут ужо ўсе 

вя сё лыя...

Скарб 
з ча ма да на

Больш за 770 сем' яў рай-

цэнт ра абы шоў аў тар гэ тай 

ка лек цыі. «Бы вае, пры хо-

дзіш да гас па да роў, — рас-

каз вае Ва ле рый Са вас ці ё-

нак — про сіш па ка заць ся-

мей ны аль бом на прад мет 

ста рых здым каў, а гас па ды-

ня ру ка мі ма хае, маў ляў, ні-

чо га ці ка ва га, ад ны вя сел лі, 

хрыс ці ны ды ін шыя ся мей-

ныя ўра чыс тас ці, парт рэ-

ты сва я коў яшчэ. А по тым 

раз га во рыш ся, яна да ста не 

мат чын, а то і ба бу лін ча ма-

дан з га ры шча ці ант рэ со ляў, 

а там — скарб. Зда ра ла ся, 

да 60 здым каў уда ва ла ся ад-

шу каць у ад ной сям'і».

Ця пер, вя до ма, да па ма га-

юць і са цы яль ныя сет кі. Ён 

зра біў гру пу ў «Ад на клас ні-

ках», там ужо на ліч ва ец ца 

ка ля 600 пад піс чы каў. Мно-

гія з іх пе ры я дыч на скід ва-

юць фо та з ся мей ных аль-

бо маў.

У сва іх по шу ках і па хо дах 

аў та ру бу ду чай кні гі ўда ло-

ся па зна ё міц ца з мност вам 

ці ка вых лю дзей. Та кіх, на-

прык лад, як ве тэ ран Вя лі-

кай Ай чы най вай ны Дзміт-

рый Яў стаф' е віч Ка цёл. 

93-га до вы ча ла век го ра ча 

адгукнуўся на пра па но вы 

да па маг чы фо та ма тэ ры я ла-

мі з аса біс та га ар хі ва. Яго 

жыц цё гэ та і ёсць гіс то рыя 

го ра да. Бы ло га фран та ві ка 

ад ра зу пас ля вай ны пры зна-

чы лі на чаль ні кам ра ён на га 

фі над дзе ла, ёсць фа та гра-

фія, дзе ён у вай ско вай фор-

ме на ра бо чым мес цы. Усе 

фран та ві кі доў га яшчэ на сі лі 

фор му. За тым ён пра ца ваў 

ды рэк та рам піў за во да, паз-

ней Дзміт рыя Яў стаф' е ві-

ча на кі ра ва лі стар шы нёй у 

кал гас, а ў кан цы пра цоў най 

бія гра фіі ён кі ра ваў струк-

ту рай у дзярж стра ху. «Яго 

вы ключ ная па мяць на да ты, 

проз ві шчы, па дзеі бы ла для 

мя не як зна ход ка ў спра ве 

кла сі фі ка цыі здым каў, са-

стаў лен ні под пі саў. І та кіх 

ці ка вых су стрэч за ўсе га ды 

на бі ра ец ца мно га», — за ўва-

жае Ва ле рый Са вас ці ё нак.

Ад проб на га 
ва ры ян та 
да грун тоў на га

Ідэя кні гі ў яе аў та ра па-

сту по ва на ра джа ла ся і мац-

не ла з са ма га па чат ку збо ру. 

А інакш на вош та столь кі ра-

бо ты! Кні га асаб лі вая, у ёй 

амаль ня ма тэкс ту, толь кі 

здым кі і под пі сы да іх, якія 

і па він ны пра са чыць эта пы 

раз віц ця го ра да. Проб ны ва-

ры янт кні гі, да во лі аб' ём ны 

фа лі янт з 870 фо та здым-

ка мі, уда ло ся на дру ка ваць 

у ад ной з уста ноў ста лі цы 

на прын та ры. Сшы лі яе ў 

Брэс це, атры ма ла ся два 

эк зэмп ля ры. І вось гэ ты 

чар на вы ва ры янт, па вод ле 

слоў аў та ра, на гляд на пра-

дэ ман стра ваў усе агрэ хі. Ця-

пер на ад ной з плат фор маў 

краў дфан дын гу ад кры ты 

збор гро шай на са праўд ную 

кні гу, якая бу дзе зроб ле на 

ва ўмо вах дру кар ні. У кні зе 

мяр ку ец ца раз мяс ціць здым-

кі па раз дзе лах. Іх ра бо чыя 

наз вы: «ву лі цы го ра да», 

«ад мі ніст ра цыя», «мі лі цыя», 

«прад пры ем ствы, уста но вы і 

ар га ні за цыі». Раз дзе лы па-

трэб ныя, каб кож ны чы тач 

па па ка заль ні ку змес ту мог 

ляг чэй ад шу каць тых лю дзей 

аль бо па дзеі, якія яго ці ка-

вяць. На прык лад, Ма ла рыц кі 

ага род ні на су шыль ны кам бі-

нат пра цуе ў го ра дзе больш 

за 50 га доў. Праз яго цэ хі 

прай шло ўжо не каль кі па ка-

лен няў га ра джан, не дзі ва, 

што прад пры ем ству бу дзе 

пры све ча ны цэ лы раз дзел. 

Ну а тэ ма тыч ная пад бор ка 

«ву лі цы», вя до ма, за ці ка-

віць усіх. На прык лад, ёсць 

зды мак, дзе ма ла дая ма ці з 

ка ляс кай ста іць ка ля стэн да 

з аб лас ной га зе тай «За ря». 

Ра ней све жыя га зе ты раз-

мя шча лі на спе цы яль ных 

кан струк цы ях пад шклом, іх 

чы та лі на ву лі цы. А нех та па-

знае ў той жан чы не са здым-

ка сваю ма ці ці ба бу лю.

Ця пер аў тар кні гі пра-

цуе над тэкс та мі под пі саў 

і афарм лен нем ста ро нак. 

З ды зай нам Ва ле рыю Ан-

то на ві чу да па ма гае ін ва лід 

пер шай гру пы Ге надзь Ляў-

чук. Ге надзь пры ка ва ны да 

лож ка. І ка лі ўдас ца са браць 

гро шай на вы дан не 1000 эк-

зэмп ля раў, аў тар мяр куе 

боль шую част ку з пры быт ку 

па тра ціць на но выя ка ляс ку і 

пад' ём нік для Ге на дзя.

— Для ча го ўсё гэ та раб-

лю? — пе ра пыт вае ня ўрымс-

лі вы ма ла рыт ча нін. — Па-

пер шае, мне вель мі ці ка вая 

но вая спра ва, я ча ла век па 

жыц ці ак тыў ны, не ма гу ся-

дзець на ад ным мес цы. Я на-

вед ваю гру пу зда роўя, ха джу 

ў гі тар ны клуб, па спя хо ва вы-

сту паю на ма ла рыц кіх ма ра-

фо нах. Але ж гэ та 13-га до вае 

хо бі, якое, спа дзя ю ся, ста не 

па да рун кам для ўсіх не раў на-

душ ных га ра джан, за ста нец-

ца на шым уну кам.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ,

Ма ла рыц кі ра ён.

Свет за хап лен няўСвет за хап лен няў

НА РОД НАЯ 
ФО ТА ХРО НІ КА

Ма ла рыт ча нін 
ства рае кні гу 

гіс то рыі го ра да 
з фо та здым каў 

га ра джан
Ва ле рый СА ВАС ЦІ Ё НАК — 

ча ла век у Ма ла ры це вя до мы. 

Не, ён не вы зна чыў ся алім пій скі мі 

рэ кор да мі, не мае лі та ра тур ных 

прэ мій ды ін шых ад знак. 

Ён па кру пін ках збі рае 

фо та гіс то рыю го ра да.

Дзень Пе ра мо гі 
ў Ма ла ры це. 

60-я га ды.


