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Так, пе ра сту пiў шы па рог, 
госць не за во дзiў гу тар ку з гас-
па да ра мi, а спа чат ку кла няў ся 
чыр во на му ку ту. Гэ тая дыя га-
наль па рог — чыр во ны кут i 
бы ла асноў най сi ла вой (во се вай) 
лi нi яй, якая ўмоў на дзя лi ла пра-
сто ру на жа но чую i муж чын скую 
па ло вы. Ад нак па ха валь ны аб-
рад бе ла ру саў свед чыць пра тое, 
што ў ся лян скай ха це бы ла яшчэ 
ад на сi ла вая лi нiя, якая злу чае 
па мiж са бой чыр во ны кут i печ. 
Так, пас ля вяр тан ня з мо гi лак 
удзель нi кi па ха ван няў мы лi ру-
кi ў два ры, ка ля па ро га, за тым 
ува хо дзi лi ў ха ту i збi ра лi ся ка ля 
пе чы. I толь кi пас ля спе цы яль на-
га за пра шэн ня мож на бы ло за-
няць мес ца за жа лоб ным ста лом. 
Гэ тая ж да мi нан та ў па во дзi нах 
пры сут нi ча ла i ў кан тэкс це вя-
сель на га аб ра ду. Пе ра сту пiў шы 
па рог ха ты баць коў жа нi ха, ня-
вес та тут жа кi да ла на печ свой 
по яс. Ве ра год на, ме на вi та ў су-
вя зi з гэ ты мi i не ка то ры мi iн шы мi 
аб ра да вы мi дзе ян ня мi (на прык-
лад, ка ляд ным iг ры шчам «Жа-
нiць ба Ця рэш кi») i з'я вiў ся фра-
зе а ла гiзм: «Тан цуй ад печ кi».

Та кiм чы нам, па дыя га на лi 
ад чыр во на га ку та ў ха це бы ла 
раз ме шча на печ, якую аба вяз-
ко ва фар ба ва лi (бя лi лi) у бе лы 
ко лер. Яна аба гра ва ла ха ту ў 
ха лод ны пе ры яд го да i шмат у 
чым прад вы зна ча ла асаб лi вас цi 
тра ды цый най бе ла рус кай ежы: 
асноў ныя стра вы па вiн ны бы-
лi «ўва рыц ца» на пра ця гу пра-
цоў на га дня. З ця гам ча су яна 
ста ла га лоў ным мес цам у ха це, 
зна кам жыц ця, жы ва твор ным 
ача гом, якi пад пiт ваў сi лай сон ца 
ўсiх да ма чад цаў. Агонь у пе чы 
ўспры маў ся як зям ны эк вi ва лент 
ня бес на га свя цi ла, наз ва яко га 
ў бе ла рус кай на род най лек сi-
цы ня рэд ка гу ча ла як «слон ца», 
та му i пры ста са ван не для та го, 
каб за чы нiць печ на ноч цi днём, 
на зы ва лi «за слон ка» (або «за-
слан ка»).

Збу да ван не пе чы паў та ра ла 
ма дэль ха ты i на гад ва ла трох уз-
роў не вую струк ту ру мi фа ла гiч-

на га Дрэ ва Су све ту: «пад пе чак», 
«пры пе чак» i «ко мiн». Яе асноў-
ныя эле мен ты функ цы я наль на 
i кан струк тыў на афарм ля лi ся 
ўслед за эта па мi фар мi ра ван ня 
ха ты i бы лi блiз кiя да iх па сва-
ёй мi фа па э тыч най ро лi. Ха та ў 
цэ лым вы зна ча ла ме жы за свое-
най ча ла ве кам пра сто ры — у 
ад роз нен не ад не аб жы та га, не 
асвое на га. Та му печ мож на лi-
чыць срод кам утай ма ван ня цi 
пры ру чэн ня агню.

Свое асаб лi вым цэнт рам жыц-
ця, ча роў най жар-птуш кай бы лi 
па ла ю чыя ву гель чы кi: «Поў ны за-
се чак чыр во ных яе чак», «Поў нае 
ка ры та зо ла там на лi та». У паў-
ся дзён ным жыц цi агонь у пе чы 
не аб ход на бы ло пад трым лi ваць 
увесь час на пра ця гу су так. Для 
гэ та га ўве ча ры ву гель чы кi за сы-
па лi ў спе цы яль нае па глыб лен не 
ў пе чы, а ра нi цай, пра чы таў шы 
ма лiт ву, рас паль ва лi но вы агонь.

Агонь у пе чы ту шы лi толь кi 
ў вы ключ ных сi ту а цы ях: ка лi ў 
ха це хтось цi па мi раў; пад час эпi-
дэ мii або мо ру хат няй жы вё лы; 
у вя лi кiя га да выя свя ты — та кiя, 
як Ка ля ды, Вя лiк дзень, Ку пал ле, 
Ба гач.

Печ ста ра лi ся тры маць за чы-
не най. Ка лi хтось цi з да ма чад цаў 
збi раў ся ў да ро гу, то яе за чы ня лi, 
на ват ка лi ў ёй га рэў агонь. За-
чы не най печ тры ма лi i та ды, ка лi 
жан чы ны па чы на лi за клад ваць 
асно ву, пра сцi, ткаць. Уваж лi ва 
са чы лi за тым, каб нi хто не са-
дзiў ся на печ, па куль у ёй вы-
пя каў ся хлеб, а так са ма за ба-
ра ня лi «вы лi ваць па мыi i iн шую 
вад касць у пад печ ча, бо па са-
джа ныя хля бы не бу дуць па ды-
хо дзiць, ру мя нiц ца i за пя кац ца». 
Як толь кi хлеб вы ма лi з пе чы, 
тут жа на яго мес ца аба вяз ко ва 
кла лi ад но-два па ле ны, каб «даб-
ра быт у ха це не пе ра во дзiў ся».

Да пе чы заў сё ды ста вi лi ся з 
вя лi кай ува гай i па ва гай: на ёй 
ад па чы ва лi, яна са гра ва ла i ля-
чы ла, на ёй за ра джа ла ся но вае 
жыц цё, там жа па рой ста рыя 
лю дзi ча ка лi сва iх апош нiх дзён. 
Пад тры ман не агню i пад рых тоў-

ка ежы бы ло па доб на пад тры-
ман ню жыц ця на зям лi. На Па-
лес сi ся род бе ла ру саў вя до мы 
аб рад «Жа нiць ба ко мi на», якi 
пра во дзiў ся двой чы ў год: у днi 
вяс но ва га i во сень ска га раў на-
дзен стваў.

Вы со кi ста тус пе чы не да-
зва ляў пры ёй вы маў ляць гру-
быя або не цэн зур ныя сло вы. 
Гас па дар ха ты тут жа за ўва жаў: 
«Ня мож на ка заць, бо печ у ха-
це!» Або хтось цi з пры сут ных сам 
ус па мi наў пра за ба ро ну i ра бiў 
ага вор ку: «Ска заў бы, ды печ у 
ха це!».

Знач ная коль касць ры ту аль-
ных дзе ян няў вы кон ва ла ся пры 
не па срэд ным удзе ле пе чы. Яе 
бе лы ко лер i мес ца раз мя шчэн-
ня (ка ля па ро га) свед чы лi пра 
ро лю па срэд нi ка па мiж жы вы мi 
i мёрт вы мi. Так, вяр та ю чы ся з 
мо гi лак пас ля па ха ван няў, род-
ныя i блiз кiя збi ра лi ся на па мi-
наль ную вя чэ ру. Але перш чым 
сес цi за стол, усе пры сут ныя па-
вiн ны бы лi «па грэць ру кi», г. зн. 
па чар зе па ды сцi да печ кi i абе-
руч да кра нуц ца да яе, а так са ма 
за зiр нуць у печ, каб па зба вiц ца 
ад ту гi па ня бож чы ку i стра ху пе-
рад iм, «каб смерць праз ко мiн 
пай шла».

На ра джэн не i пер шыя га ды 
жыц ця дзi ця цi так са ма не абы-
хо дзi лi ся без пе чы. На прык лад, 

пры пер шым ры ту аль ным ку пан-
нi но ва на ро джа на га ў ва ду не-
аб ход на бы ло па клас цi дзе вяць 
ву гель чы каў, каб за сце раг чы яго 
ад су ро каў. На пра ця гу пер шай 
па ло вы го да ва ду пас ля ку пан-
ня дзi ця цi вы лi ва лi ў пад пе чак, 
i ту ды ж кi да лi ма лоч ныя зу бы, 
пры га вор ва ю чы: «Мыш ка, мыш-
ка! На та бе зуб кас ця ны, а дай 
мне жа лез ны!». Пры не па срэд-
ным удзе ле печ кi баб ка-па вi ту ха 
здзяйс ня ла аб рад «пе ра пя кан ня» 
дзi ця цi (г. зн. паў тор на га «вы пя-
кан ня» на хлеб най ла па це): печ 
па вiн на бы ла «па глы нуць» хва-
ро бу i «вы пе чы» зда ро ва га ча-
ла ве ка.

Не кож ны пяч нiк мог склас цi 
доб рую печ. Не аб ход на бы ло ва-
ло даць пра фе сiй ны мi на вы ка мi i 
ве да мi, якiя пе ра да ва лi ся з па ка-
лен ня ў па ка лен не i за хоў ва лi ся 
ў тай не. Ад но з та кiх пра вi лаў: 
печ трэ ба клас цi пад поў ню, та-
ды яна «бу дзе доў га слу жыць i 
доб ра грэць».

Пры кмет нае мес ца зай ма ла 
печ у вя сель най аб рад нас цi. Так, 
пе рад тым як сва ты вы хо дзi лi з 
ха ты жа нi ха, яго ма цi за чы ня ла 
печ за слан кай, звяз ва ла по ясам 
вiл кi, ча пя лу, ка чар гу i iн шыя 
прад ме ты, якiя ста я лi ка ля пе чы, 
i кi да ла на печ, сват «грэў» аб 
печ ру кi i г. д. Ка лi сва ты пры хо-
дзi лi ў ха ту да ня вес ты, ня рэд ка 

звяр та лi ся са сло ва мi пры вi тан ня 
да печ кi як за ха валь нi цы цяп ла 
(а зна чыць, i ся мей на га шчас ця), 
а за сва та ная дзяў чы на, па куль 
гос цi вя лi пе ра мо вы з баць ка мi, 
за ла зi ла на печ, нi бы шу ка ла там 
пра вiль нае ра шэн не. Са ско чыў-
шы на пад ло гу, бу ду чая ня вес та 
тым са мым па да ва ла знак, што 
яна згод на пай сцi за муж.

Аб рад вы пя кан ня са ма га га-
лоў на га ат ры бу ту вя сель най iм-
прэ зы — ка ра вая су пра ва джаў ся 
пес ня мi, у якiх апя ва лi ся ка ра-
вай нi цы, леп шыя пра дук ты, з якiх 
пры га ту юць ка ра вай, i асаб лi ва 
печ, у якой на ро дзiц ца но вы хлеб 
— знак ма ла дой сям'i:

Го жа печ ка, го жа,
Як чыр во на ро жа.
Не шка да ка ра ваю да цi,
Бо ўмее за пя ка цi.
Печ на дзя ля лi ры са мi доб рай, 

муд рай жан чы ны, якая заў сё ды 
да па мо жа сва iм да ма чад цам: 
«Печ нам ма цi род ная». Не здар-
ма, па кi да ю чы баць коў скую ха-
ту, ня вес та цi ха пры га вор ва ла: 
«Доб рая до ля, ды iдзi за мной. З 
пе чы по лы мем, з ха ты ка мi ном», 
а «на дру гi дзень пас ля вя сел ля 
ма ла дую жон ку (бу ду чую гас па-
ды ню) пад во дзi лi да пе чы, каб у 
яе склад ва лi ся з ёй доб рыя, пры-
яз ныя ад но сi ны».

Ак са на КА ТО ВIЧ, Ян ка КРУК

�

Зе вес жа на ўзніч лёг на пе чы,
Сяр мя гу ў го ла вы па клаў...
Ён грэў на пе чы ста ры пле чы
І неш та ў ба ра дзе шу каў.

«ТА РАС НА ПАР НА СЕ»
Дзя ку ю чы ўжы ван ню ніз ка ка ла рый най 

рас лін най ежы, прос ты люд Ві цеб шчы ны быў 
не су праць па ес ці пры лю бым зруч ным вы-
пад ку. Гэ та мож на бы ло на зі раць не толь кі на 
пры кла дзе дзя цей, якіх за час тую яду на зы-
ва лі па ра ся та мі («дзя цёнык, што пы ра сёнык: 
толь кі пыдывaй»), але і на лю дзях ста ла га і 
ся рэд ня га ўзрос ту, якім так са ма «толь кі пы-
ды вай»! Ад нак, пі ша Ні кі фа роў скі, для са-
праўд най пра віль най яды са спрад веч ных 
ча соў бы лі вы зна ча ны пэў ныя тэр мі ны, пад-
час якіх уся сям'я па він на бы ла са брац ца за 
агуль ным ста лом. Пер ша быт ныя лю дзі збі-
ра лі ся ў пя чо рах ва кол агню не толь кі для су-
мес ных тра пез, але і для та го, каб пад лі чыць, 
ці цэ лыя ўсе чле ны ро ду. Паз ней, ка лі ча ла-
ве ку ўда ло ся пры ру чыць свой вы ра та валь нік 
агонь і па са дзіць яго ў печ, ме на ві та стол стаў 
ры ту а лі за ва ным цэнт рам дыя га на лі жыц ця 
кож най бе ла рус кай ха ты: по куць — стол — 
печ. Стол заў сё ды быў за сла ны аб ру сам, на 
якім ля жа лі хлеб і соль. Пад час аб ра да вых 
тра пез (Дзя ды, Ка ля ды, Вя лік дзень, вя сел ле 
і інш.) ён на бы ваў функ цыю свое асаб лі ва га 
ах вяр ні ка, ка лі па час ту нак пры зна чаў ся не 
толь кі прад стаў ні кам ча ла ве чай, але і кас-
міч най су поль нас ці. І, вя до ма ж, ён слу жыў 
ад ным з га лоў ных мес цаў, якое не каль кі ра-
зоў на дзень аб' яд ноў ва ла ва кол ся бе ўсіх 
чле наў асоб най сям'і, бо, як вя до ма, ні што 
так не зблі жае лю дзей, як су мес ныя пра ца 
і яда. Па каз чы кі тэр мі наў яды, як у асоб най 
сям'і, так і ў цэ лай вёс цы, бы лі на ступ ны мі: 
звыч ка, мес ца зна хо джан не сон ца на не бе і 
вяс ко вы хра но метр у вы гля дзе пеў ня.

Зы хо дзя чы з гэ та га, вы пра ца ва лі ся ча-
ты ры тэр мі ны дзён най яды ў буд ні і свя ты, 
ха ця на за га ві ны і раз га вен не да іх да да ва-
лі ся но выя.

РАС КЛАД ДЛЯ ЕЖЫ
Пер шая дзён ная яда, «снідaння», на пра-

ця гу го да бы ла па між шас цю і вась мю га дзі-
на мі ра ні цы. За ёй не за седж ва лі ся па доў гу, 
па коль кі звы чай на па да ва ла ся ад на вад кая 
га ра чая стра ва, ды і ес ці яшчэ асаб лі ва не 
ха це ла ся. Да та го ж кож ны спя шаў ся на 
пра цу. Зі мой, пры ад нос най валь гот нас ці 
пра цу ю чых, «снідa ння» бы ло праз га дзі ну 
пас ля абу джэн ня. Улет ку ж яно раз мя жоў-
ва ла дзве пер шыя «зыпрaжкі» і доў жы ла ся 
столь кі, коль кі бы ло па трэб на для ад па чын ку 
за пра жной жы вё ле (пры клад на га дзі ну). На-
огул, ша ноў ныя чы та чы, ці ка ва па раз ва жаць 
аб тым, які ўплыў аказ ва лі хат нія жы вё лы і 
птуш кі на рэ жым дня ча ла ве ка. Пер шы спеў 
пеў ня азна чаў, што яшчэ мож на кры ху па-
ля жаць, а дру гі — што хут ка ўжо трэ ба ўста-
ваць. Пра меж кі ра бо ча га ча су вы зна ча лі ся 

«запро гам і ад про гам» ка ня ці ва ла. Та кіх 
«зыпрaжак» на пра ця гу дня бы ло тры: а) ад 
сві тан ня да «снідaння»; б) ад «снідaння» да 
абе ду; в) ад абе ду да за хо ду сон ца. Так зва-
ны га дзін ны «прывaлык» пас ля «снідaння» 
ра біў ся вы ключ на ўлет ку, каб даць ад па чыць 
за пра жной жы вё ле. Але ра бі ла ся гэ та не ва 
ўсіх сем' ях, бо да абе ду трэ ба бы ло зра біць 
асноў ную дзён ную пра цу.

Абед скла даў дру гую, асноў ную част ку яды і 
быў у пра меж ку па між 10 і 11 га дзі на мі ра ні цы. 
Пры бліз ным ча сам ад яго па чат ку да кан ца 
вар та лі чыць «лaдныю ча сі ну», якую не трэ ба 
блы таць з «доб рай ча сі най». Пер шае па няц це 
азна чае пра ме жак ча су, які быў па трэб ны ча-
ла ве ку, каб прай сці 5-6 вёрст, а дру гое — 10-
12. На га даю ша ноў ным чы та чам, што вярс та 
— гэ та ме ра даў жы ні, роў ная 1,06 км.

На абед збі ра лі ся ўсе чле ны сям'і, якія 
пра ца ва лі ка ля до ма. А для тых, хто пра ца ваў 
у по лі ці ў ле се, абед да стаў ляў ся на мес ца. 
Па мя таю, ка лі мы з та там па сві лі ка роў, я не 
мог да ча кац ца, ка лі ма ту ля пры ня се абед, бо 
ра ні цай жа ес ці не ха це ла ся, а праз не каль-
кі га дзін бе гат ні за ка ро ва мі і авеч ка мі ўжо 
аж «духі падхартaла». На рэш це, блі жэй да 
поўд ня, жы вё лы ад' яда лі ся, су па кой ва лі ся і 
кла лі ся на зям лю для ад па чын ку і пе ра жоў-
ван ня тра вы. А вось і ма ту ля! Яна лас ка ва 
гла дзі ла мя не па га ла ве і пы та ла ся: «Ну як, 
мой па сту шок, ес ці за ха цеў?» «Вель мі за-
ха цеў, ма ту леч ка!» «Та ды ся дай». Ма ці ста-
ві ла на тра ву на бор по су ду, які скла даў ся з 
трох сі ніх каст ру лек, якія ўстаў ля лі ся ад на 
ў дру гую і за ма цоў ва лі ся агуль най руч кай. 
Вель мі зруч ная рэч, бо ў ад ной ру цэ мож на 
бы ло пры нес ці тры стра вы. На цы ра це ма ма 
рас клад ва ла хлеб, лыж кі, ві дэль цы і ста ві-
ла са мую вя лі кую каст руль ку з ха лад ні ком 
са шчаўя, све жы мі гу роч ка мі, зя лё най цы-
буль кай, кро пам і смя та най. Мы з баць кам 
бра лі ся за лыж кі, а ма ту ля, пры сеў шы по бач 
і са рваў шы квет ку ра мон ку, лас ка ва па зі ра-
ла на нас. Я не ве даю, коль кі яшчэ ча су мне 
ад ме ра на ў гэ тым, на дзі ва імк лі вым і ка рот-
кім жыц ці, але я без раз ва гі ад даў бы яго за 
тое, каб хоць на хві лі ну вяр нуц ца ў той лет ні 
поў дзень, дзе мы з та там за сціп лым абе дам 
і по бач — ма ту ля з ра мон кам...

Мі ка лай Якаў ле віч пі ша, што пры та ла цэ, 
якая ад бы ва ла ся на па шы, се на ко се, у по лі, 
тра пе зы ад бы ва лі ся на мес цы пра цы, ку ды 
трэ ба бы ло да стаў ляць ежу і по суд, што вель-
мі ўсклад ня ла жыц цё гас па да рам.

ЭНЕР ГІЯ ДЛЯ ПРА ЦЫ
Ці ве да е це вы, ша ноў ныя чы та чы, што 

та кое сі ес та? Ну, вя до ма ж: пас ля абе дзен ны 
ад па чы нак у Іс па ніі, Іта ліі, кра і нах Ла цін скай 
Аме ры кі. Але, як ні дзіў на, пас ля абе дзен ны 
ад па чы нак быў ха рак тэр ны і для бе ла рус-
кіх ся лян, не ка жу чы ўжо пра па ноў. Ні кі фа-
роў скі пі ша: «З ня знач най на цяж кай мож на 
сцвяр джаць, што поў дзень за стае прос ты 
люд у аба вяз ко вым сне». Мне зда ец ца, на-
шы прод кі ме лі ра цыю. Зі мой і так дзень ка-

рот кі, а вось ле там, ад па чыў шы ў поў дзень 
га дзін ку-дру гую ў пра ха ло дзе мож на з но вай 
энер гі яй брац ца за пра цу.

У пра меж ку па між 3 і 4 га дзі на мі пас ля 
поўд ня ў ся лян Ві цеб шчы ны быў «палyдзінь» 
— трэ цяя дзён ная яда. Ён не за цяг ваў ся, 
асаб лі ва ўлет ку, бо па да ва ла ся ад на стра ва, 
і све жыя сі лы пра цаў ні коў і ко ней да зва ля лі 
ўзяц ца за пра цу з но вай энер гі яй. Зі мой, ка-
лі «палy дзінь» за кан чваў ся са змяр кан нем, 
муж чы ны зноў за валь ва лі ся на ба ка вую, а 
жан чы ны зай ма лі ся сва і мі спра ва мі.

Апош няя дзён ная яда, «вя чэ ря», бы ла 
ка ля 7—9 га дзін ве ча ра, і ёй за кан чва ла ся 
дзён ная пра ца прос та га лю ду. Вы раз «вя-
чэря — і спаць» ад па вя даў рэ ча іс нас ці: пас ля 
яе не ка то ры час пра ца ва лі ку хар кі ды пра лі, 
а ас тат нія пас ля ка рот кай ма літ вы на кі роў ва-
лі «ад сто лу к по лу». За «вя чэряй» ужы ва лі ся 
рэшт кі дзён ных страў, а пры іх ад сут нас ці на 
ста ле бы лі «хлеб ды ва да — ма ла дзец кая 
яда». Ве ча рам за ста лом збі ра лі ся ўсе чле ны 
сям'і, і ста рэй шыя вы слух ва лі спра ва зда чу аб 
пра ве дзе ных ра бо тах і ра бі лі рас па ра дак на 
заўт раш ні дзень.

Вось та кі па ра дак іс на ваў у жыц ці ся лян 
Ві цеб шчы ны. Вы клю чэн не скла да лі свя точ-
ныя і па мі наль ныя дні. На Ка ля ды са мыя 

раз на стай ныя стра вы рых та ва лі ся на «вя-
чэрю». Пры клад на тое ж са мае ад бы ва ла ся 
і на Дзя ды. А вось на «Рaдыніцу і Тра ец кія 
Дзя ды» асноў ныя стра вы ўжы ва лі ся за абе-
дам, час та на мо гіл ках прод каў.

Пры звы чай ным што дзён ным жыц ці, а 
зрэд ку і на свя ты, іс на ва ла вя до мая «хлyска» 
— па спеш ная сціп лая яда, пад час якой ча ла-
век з'я даў два-тры «глы манлі» хле ба, блі на 
і інш. Вя до ма, час цей ін шых «хлyсілі» дзе ці, 
па сту хі ў по лі, але тое ж ра бі лі і ня мог лыя 
ста рыя, ку хар кі, каб не бы ло мо таш на; тыя, 
хто ішоў на па ля выя ра бо ты, так са ма тро-
ху «хлyсілі», каб «ні було на шчэ сэрца» На 
«шчэ сэр ца» — азна чае на шча. Ні кі фа роў скі 
згад вае, што без уся ля кіх гі гі е ніч ных па рад, 
дзя ку ю чы ад ным тра ды цы ям хар ча ван ня, 
прос ты люд ні ко лі не вы хо дзіў з ха ты, не 
пра глы нуў шы па ру ка вал каў хле ба або не 
зра біў шы не каль кі глыт коў ва ды ці ква су. На-
рэш це, «хлyска» маг ла быць пя тай дзён най 
ядой, «пыд вячоркам» — асаб лі ва ўлет ку, ка лі 
ра бот нік пад час апош няй «зыпрaжкі» да ядаў 
рэшт кі «палyдзіннай» яды, каб ляг чэй бы ло 
вяр тац ца да до му з «паро зным» по су дам. У 
асоб ных вы пад ках «пыд вячорак» ра біў ся на 
ха ду, пад час вяр тан ня з ра бо ты.

Аляк сандр ВА ШЧАН КА.

Еду чы па да рож нi чаць у 
гiс та рыч ную ста лi цу Бе ла-
ру сi (а дак лад ней Вя лi ка-
га Княст ва Лi тоў ска га), не 
за будзь це за вi таць у бар 
«Рым». Ка лi абе даць у На ва-
груд ку, дык ме на вi та тут.
Пра бар «Рым» я шмат чу ла 

да та го, як да вя ло ся ўпер шы-
ню сю ды тра пiць. Мае сяб ры, 
што аб' ез дзi лi лi та раль на ўсю 
Бе ла русь, лi чаць гэ тае мес ца ў 
не чым куль та вым. Вось ён, пры-
ту лак ванд роў нi ка, што i ў за мку 
па бы ваў, i на ве даў му зей Ада ма 
Мiц ке вi ча, i на кур ган, на сы па ны 
ў яго го нар, пад ня ўся. Так са ма i 
ка ля га ры Мiн доў га па ста яў, i ў 
ад рэ стаў ра ва ным Кас цё ле Пе ра-
мя нен ня Па на, або Фа ры Вi таў та, 
па ма лiў ся... Па ду маў шы пра ду-
хоў нае, са мы час спа то лiць i фi-
зiч нае — за зiр нуць у «Рым».

Бу ды нак ба ра па бу да ва ны 
ў 1900 го дзе i з'яў ля ец ца гiс то-
ры ка-куль тур най каш тоў нас цю. 
Як вя до ма, На ва гру дак — са мы 
«вы со кi» го рад, ды i гэ тае збу-
да ван не зна хо дзiц ца на га ры: 

аку рат у цэнт ры го ра да на пло-
шчы Ле нi на. Бар за ха ваў свой 
гiс та рыч ны дух i та му ва бiць усiх 
ама та раў даў нi ны.

Ка лi трап ля еш унутр ад мет-
на га аў тэн тыч на га фа са ду, нi чо-
га та ко га, што моц на ўраж ва ла 
б, не ба чыш. Бар зболь ша га мае 
са вец ка-су час ны вы гляд. Ад нак 
усё вы тры ма на, зроб ле на з гус-
там. Сце ны ўпры гож ва юць не-
вя лiч кiя кар цi ны.

Тут жа ста iць му зыч ны аў та-
мат, на якiм мож на вы бi раць пес-
нi. А спрыт ныя афi цы янт кi вель мi 
ху цень ка па да дуць абед з пер ша-
га, дру го га i трэ ця га, на ват ка лi ты 
адзi ны на вед валь нiк на гэ ты час. 
Та му мож на не хва ля вац ца, што 
з-за не прад ба ча ных за тры мак не 
па спе еш на аў то бус, мяр ку ю чы 
ванд ра ваць да лей. Тым больш, 
што да ро га да аў та вак за ла збя-
гае ўнiз з да во лi кру той га ры: 
мi нае па ру ста рых на ва груд скiх 
ву лiц — i ты на мес цы.

Дак лад на не ве даю, але, зда-
ец ца, не за ха ва лi ся ў нас ста рыя 
корч мы, якiя б i сён ня дзей нi ча лi 

ў тым або iн шым вы гля дзе. Ды i 
бар «Рым» на карч му не цяг не: 
па бу да ва ны на шмат паз ней. Ад-
нак хо чац ца ад зна чыць, што ў ра-
ней шыя ча сы мес цы, зроб ле ныя 
для та го, каб у iх мож на бы ло пад-
сiл ка вац ца, вы кон ва лi не толь кi 
гэ тую ро лю — за поў нiць страў нiк 
цi пра пус цiць кi лi шак. Яны бы лi 
мес цам, дзе мож на бы ло ад пач-
нуць з да ро гi цi на ват за на ча ваць, 
да ве дац ца пра апош нiя па дзеi i 
знай сцi не аб ход ных лю дзей.

Бе ла рус кi ар хi тэк тар Ар мен 
Сар да раў пi ша, што на пра ця гу 
ста год дзяў карч ма бы ла мес-
цам, якое збi ра ла лю дзей з «нi-
зоў» i дзе, акра мя зно сiн, мож на 
бы ло па чуць на вi ны, да лу чыц ца 
да мас тац тва праз му зы ку i тан-
цы, прос та ад па чыць i па ве ся-
лiц ца. Карч ма ад на ча со ва бы ла 
i «пi цей най» уста но вай з усi мi 
ты по вы мi для та кiх мес цаў ры-
са мi, дзе маг лi пад ма нуць, аба-
крас цi цi на ват збiць. А га лоў нае 
— «га рэл ка», якая збi вае з пан-
та лы ку. Ула дзi слаў Сы ра ком ля 
з го рыч чу пi саў: «Тут да пыт ва-
юц ца толь кi трох прад ме таў: га-
рэл кi, га рэл кi i га рэл кi».

У той жа час ро ля карч мы ў 
гра мад стве бы ла не та кой прос-
тай. Пас ля царк вы i кас цё ла гэ-
та бы ло дру гое мес ца гра мад-
скiх збо раў. I важ на, што гэ тыя 
збо ры бы лi до сыць дэ ма кра тыч-
ны мi: «У лаз нi i карч ме ўсе роў-
ныя», — ка за лi лю дзi.

Дык дзе ж па гу та рыць i ад-
вес цi ду шу, як не ў карч ме цi 
доб рым ба ры?... I ка лi ўсе да ро гi 
вя дуць у Рым, то i На ва гру дак 
не трэ ба ра бiць вы клю чэн нем.

Нi на ШЧАР БА ЧЭ ВIЧ,
фо та аў та ра

�
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ТАН ЦУЙ АД ПЕЧ КI!

У Гро дзен скім ра ё не іс ну юць два 
Свяц кі, бы лыя гнёз ды мяс цо вай шлях-
ты. Адзін шы ро ка вя до мы — Свяцк 
маг на таў Ва ла ві чаў — па бу да ва ны па 
пра ек це па пу ляр на га ў свой час ар хі-
тэк та ра, «ту тэй ша га італь ян ца» Юзэ-
фа(Джу зэп пэ) дэ Са ко. А вось дру гі 
Свяцк ма ла вя до мы.Гіс то рыю яго ве-
да юць толь кі мяс цо выя ста ра жы лы, 
ву чо ныя гіс то ры кі ды края знаў цы. 
Для ас тат ніх гэ та вёс ка Ра дзі віл кі з 
крух маль ным за во дам, які доў га сла-
віў ся з ча соў Гур скіх. А між тым гіс-
то рыя пом ні ка ад мет ная.
Ад ной з ці ка вых ста ро нак у жыц ці ўла-

даль ні каў ся дзі бы быў ту рызм. З ус па мі наў 
на шчад каў Гур скіх Ежы і Мі ка лая, якія за раз 
жы вуць у Вар ша ве, і кож ны год на вед ва-
юць сваю ся дзі бу, мы да ве да лі ся, што ў 
30-я га ды ХХ ста год дзя ту рызм, на ла джа ны 
ў ма ёнт ку, быў ад ным са срод каў па паў-
нен ня каз ны і вы жы ван ня ў эк стрэ маль ных 
умо вах. А для на шай мяс цо вас ці гэ та быў 
са праўд ны пі я нер скі па чын.

Пра зна чэн не ту рыз му і края знаў ства 
шы ро ка вя до ма вы каз ван не вя лі ка га рус-
ка га пе да го га К.Д. Ушын ска га, які пі саў: «З 
ура жан няў май го жыц ця я вы нес глы бо кую 
ўпэў не насць, што цу доў ны ланд шафт мае 
вя лі кі вы ха ваў чы ўплыў на раз віц цё ча ла-
ве ка. Адзін дзень, пра ве дзе ны ся род ля соў, 
па лёў, каш туе мно га га».

Раз віц цё ту рыз му ў на шай мяс цо вас ці 
амаль не да сле да ва на. А між тым, ён раз-
ві ваў ся ў пан скіх ма ёнт ках.

Амаль усе ўла даль ні кі шля хец кіх ся дзіб 
бы лі за ці каў ле ны, каб іх ма ён так пры ваб лі ваў 
гас цей. У ма ёнт ку па на Ту ка лы, што ў вёс цы 
Бе лыя Ба ло ты, бы ло ўсё зроб ле на для та го, 
каб гос ці лю ба ва лі ся пры га жос цю на ва коль-
ных пей за жаў. І са праў ды, доб ра ўпа рад ка ва-
ны парк з усёй інф ра струк ту рай для ад па чы-
валь ні каў, ру жоў нік з сот ня мі га тун каў руж, 
двор, па якім гу ля лі паў лі ны і бег лі ца цар кі, 
мі ні-звя ры нец, парк з эк за тыч ны мі але я мі з 
ліс тоў ніц, ясе ню і гло гу, ле бя дзі ны мі азё ра мі, 
па ля ван не ў ля сах па кі да лі ў гас цей не за быў-
нае ўра жан не. Та ды гэ та лі чы ла ся толь кі ад-
па чын кам для за про ша ных гас цей, якія маг лі 
аца ніць умель ства гас па да ра, па раў наць яго 
ся дзі бу са сва ёй, штось ці пе ра няць для ся бе. 
Сён ня мы та кія доб ра ўпа рад ка ва ныя да мы з 
усёй інф ра струк ту рай для ад па чы валь ні каў 
на зы ва ем аг ра ся дзі ба мі.

Дач ку Ту ка лы, Ма рыю-Гэ ле ну, вы лу ча-
ла лю боў да пры ро ды род на га краю. Яна 
лю бі ла ванд роў кі, ад па чы нак ка ля нач ных 
каст роў. Ча сам маг лі ба чыць, як яна гра-
цы ёз на ім ча ла ся на араб скіх ска ку нах, лі ха 
пе ра скок ва ю чы пла ты і ага ро джы, лю бі ла 
па ля ван не. У 1925 го дзе яна вый шла за муж 
за ба га та га шлях ці ча з су сед ня га ма ёнт ка 
Юза фа Гур ска га.

Пра фе сій на за няц ца ту рыз мам у ма ёнт-
ку Гур скіх яе пры му сі лі аб ста ві ны. Спра ва ў 

тым, што ў 1930-я га ды амаль усе шля хец кія 
гнёз ды пры хо дзі лі ў за ня пад.Та кі ж лёс ча-
каў і Свяцк Гур скіх. Эка на міч нае ста но ві шча 
ма ёнт ка знач на па гор шы ла ся. У 1934 го дзе 
моц ны лі вень знёс па лет кі ты ту ню ў азё ры, ад 
са лет ры за гі ну ла ры ба, ды і крух маль ня да ва-
ла не вя лі кі пры бы так, не аб ход на бы ло ма дэр-
ні за ваць аб ста ля ван не. Ма ён так не аб ход на 
бы ло ра та ваць ад банк руц тва. Вы хад са ста-
но ві шча пад ка за ла жан чы на Ма рыя-Гэ ле на 
Гур ская. Яна вы ра шы ла на ла дзіць лет нік для 
ба га це яў. У ка рот кі час бы лі пе ра бу да ва ны 
двор, ка нюш ня, ста вы. Для ад па чы валь ні каў 
бы ло ад ве дзе на 12 па ко яў з во да пра во дам, 
ван най, ка на лі за цы яй, уста ноў ле ны тэ ніс-
ныя кор ты, ад ра ман та ва ны біль ярд ны па кой, 
доб ра ўпа рад ка ва ны вы хад да Аў гус тоў ска-
га ка на ла, які зна хо дзіц ца за два кі ла мет ры 
ад ся дзі бы. Гос ці маг лі пай граць на ра я лях 
(іх бы ло два), ска рыс тац ца ба га тай біб лі я-
тэ кай, гу ляць па анель скім пар ку. У пар ку, 
на мя жы з ляс ным ма сі вам, бы ло ўзвыш ша 
Га ра дзен скае кля то, аль бо Ан га лія,(што ў пе-
ра кла дзе з лі тоў скай мо вы аба зна чае «на 
мя жы»), дзе зна хо дзіў ся ры ту аль ны ка мень. 
Па па вер' ях, ка лі да яго да кра нуц ца, то лю-
бое жа дан не збу дзец ца. У пар ку бы ло яшчэ 
і дрэ ва ка хан ня, на якім кож ны ах вот ны мог 
па кі нуць па мяць аб са бе. Са праўд ным пом-
ні кам пры ро ды бы лі дзве лі пы, спле це ныя 
між са бой, з пыш най ад ной кро най увер се. 
Лю бі мым мес цам ад па чын ку, як па ве да лі нам 
на шчад кі Гур скіх, бы лі ста вы, азё ры. Іх ва кол 
ся дзі бы бы ло ча ты ры. Кож нае во зе ра ме ла 
сваё пры зна чэн не. Бе ра гі ста воў бы лі аб ві ты 
ві на град най ла зой. Прак ты ку вы рошч ван ня 
гэ тай эк за тыч най рас лі ны Гур скія пе ра ня лі ад 
ма на хаў-ка ме ду лаў. Тут мож на бы ло па лю ба-
вац ца пры га жу на мі ле бе дзя мі, па ка тац ца на 
лод ках, па ку пац ца, па па ля ваць на ка чак, ды 
і для заў зя тых ры ба коў тут зна хо дзіў ся за ня-
так. У вы хад ныя дні ад па чы валь ні кі на вед ва лі 
тэ атр, які пры яз джаў з Грод на. Дзя цей ву чы лі 
грэб лі, ка та лі па пар ку на вос лі ку. У до ме 
ка зак ла дзі лі для іх тэ ат ра лі за ва ныя прад-
стаў лен ні, раз вуч ва лі гуль ні. Ад ным сло вам, 
сла ва пра лет нік іш ла да лё ка. Ту рыс тыч ная 
дзей насць знач на ўма ца ва ла эка на міч нае 
ста но ві шча ўла даль ні каў. Свяцк пра даў жаў 
свой роск віт.

Сён ня ра дуе нас тое, што Свяцк Гур-
скіх знай шоў но ва га гас па да ра. Мож на 
спа дзя вац ца, што гэ ты цу доў ны пом нік з 
яго слаў най гіс то ры яй у хут кім ча се бу дзе 
зноў ці ка вым аб' ек там для ту рыс таў, бо 
для гэ та га тут ёсць усе пры род ныя ўмо вы. 
Рэ кан стру я ва ны Свяцк Гур скіх дасць маг-
чы масць пад крэс ліць пры га жосць на шай 
ма лой ра дзі мы, а так са ма па ка заць маг-
чы масць раз віц ця аг ра ту рыз му ва ўмо вах 
мяс цо ва га ланд шаф ту.

Ма рыя ХРАМ ЛЮК, 
пе да гог да дат ко вай аду ка цыі

Гро дзен скага ра ён нага цэнтра
твор час ці дзя цей і мо ла дзі.

Сiм во лi ка пе чы ў тра ды цый най куль ту ры ўсход нiх сла вянСiм во лi ка пе чы ў тра ды цый най куль ту ры ўсход нiх сла вян
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Прын цы пы асва ен ня пра сто ры ся лян скай ха ты, сфа-
ку сi ра ва ныя ў на род ных фра зе а ла гiз мах, «за да юць» 
два век та ры ру ху.

Жы вое мес цаЖы вое мес ца  ��

УСЕ ДА РО ГI ВЯ ДУЦЬ У «РЫМ»
У На ва груд ку так са ма

Мяс ці ны, зні та ва ныя з ду шойМяс ці ны, зні та ва ныя з ду шой  ��

ЛЕТ НІ КІ ДЛЯ БА ГА ЦЕ ЯЎ. 
У МА ЁНТ КУ

БЕ ЛА РУС КАЯ СІ ЕС ТА 
Ў ЗВЫЧ КАХ ЛЮ ДУ МЕ ЛА МЕС ЦА
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Рэ цэпт «за пя кан кі з буль бы і гры боў» 
ад Mann Kurt(а) з Мін ска.

1 кг буль бы, 300 г све жых гры боў, 60 г топ ле на га мас ла, 1,5 шклян кі ма ла ка, 2 яй кі, 
1-2 цы бу лі ны, соль, кмен.

Буль бу зва рыць, аба браць, на рэ заць тон кі мі скрыль ка мі. Све жыя гры бы (мож на 
вы ка рыс таць і су ша ныя) ад ва рыць, на рэ заць са лом кай, аб сма жыць ра зам з на шат ка-
ва най цы бу ляй, да даць кмен. У глы бо кую па тэль ню, зма за ную мас лам, вы клас ці сла я мі 
буль бу і гры бы. Верх ні і ніж ні слаі па він ны быць з буль бы. За ліць ма ла ком, зме ша ным 
з яй ка мі і сол лю, за пя чы ў ду хоў цы.


