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Бе ла рус кія эт ног ра фы схіль ныя 
лі чыць, што па саг скла даў ся з трох 
асноў ных час так. Па-пер шае, у яго 
па він ны бы лі ўва хо дзіць прад ме ты 
паў ся дзён на га ўжыт ку: па душ кі, 
па сцель ныя рэ чы, адзен не ня вес-
ты, адзен не жа ні ха. Па-дру гое, па-
саг слу жыў па чат кам фар мі ра ван-
ня ўлас най гас па дар кі, та му ў яго 
склад ува хо дзі ла свой ская жы вё ла. 
Па-трэ цяе, баць кі ня вес ты па він ны 
бы лі па ка заць па ме ры зя мель на га 
на дзе лу, які пе ра хо дзіў ва ўлас-
насць ма ла дой сям'і. У дру гой па-
ло ве XІX ст. і пер шай па ло ве ХХ ст. 
эк ві ва лен там гэ тай част кі па са гу 
ста лі гро шы: «Каб ажа ніць сы на па-
ста рым, да гэ туль за ха ва ным звы-
чаі, трэ ба па бу да ваць яму асоб ны 
двор — гэ та зна чыць, дом з усі мі 
два ро вы мі бу дын ка мі; даць ага род і 
дзя лян ку се на жа ці, а так са ма і гро-
шай, каб бы ло за што за ча піць ру кі, 
ін шы мі сло ва мі — каб бы ло з чым 
па чаць гас па дар ні чаць. Каб вы даць 
дач ку за муж, трэ ба даць ёй па са гу 
— ага род, се на жаць, гро шы і доб-
рую воп рат ку, та му што го лую ні хто 
не возь ме». Аб мер ка ван не па са гу 
жа ні ха і ня вес ты ад бы ва ла ся пад-
час сва таў ства, за по ін і за ру чын:

— Дас цё ка роў ку, свін ку, авеч-
ку і ка ця рын ку (сто руб лёў)!

— Ай, сват ко, ужо ка роў ку ды 
свін ку, а на што ж ка ця рын ку?

— Тва ёй да чцэ ў чу жых лю дзях 

удзвёх веся лей бу дзе — яна ды 
ка ця рын ка!

Ня рэд ка баць кі з ад на го і з дру-
го га бо ку так і не пры хо дзі лі да 
зго ды на конт па са гу — та ды сва я кі 
ма ла дых пры зна ча лі ад мыс ло вую 
су стрэ чу, якая зва ла ся «на да га-
вор». Пе ра мо вы та ко га ха рак та ру 
маг лі доў жыц ца не ад ну га дзі ну 
і на ват не адзін дзень. Лі чы ла ся 
вель мі не па важ лі вым, ка лі баць кі 
ня вес ты па якіх-не будзь пры чы-
нах спра ба ва лі «пад ка рэк та ваць» 
склад па са гу ці зу сім ад мо віц ца ад 
яго пад час вя сел ля.

Бы ва ла і так: баць ка сва таў 
свай го сы на ад ра зу ж у не каль кіх 
сем' ях. У гэ тым вы пад ку пе ра ва га 
маг ла быць ад да дзе на той дзяў чы-
не, чый «па саг» аказ ваў ся больш 
важ кім. А каб по тым ні хто з баць-
коў не пай шоў «у ад каз», скла да лі 
ад мыс ло вую па пе ру, якая на зы ва-
ла ся «пе рад шлюб ная». У гэ тым 
«да ку мен це» пад ра бяз на пра піс-
ва ла ся, што бу дзе да дзе на за ня-
вес тай, а што за жа ні хом:

— Ну, на пі шы це пе рад шлюб-
ную, ня хай ужэ дзе лу ка нец.

— Ці вы ма ім сло вам не ве-
ры це?

— Сло вы — ве цер, а па пе ра 
— грунт...

У не ка то рых мес цах «шлюб-
ныя за пі сы», ці «пе ра піс», скла даў 
свя тар.

На Га ра дзен шчы не пе ра мо вы 
пра па саг зва лі «лад». На «лад» 
іш лі ў чац вер у ха ту да ня вес ты, 
чу жых не за пра ша лі, збі ра лі ся 
цес ным ся мей ным ко лам. Гэ ты 
этап пе рад вя сель на га пе ры я ду 
меў па меж ны ха рак тар. Кож ны 
з ба коў мог яшчэ пры няць лю бое 
ра шэн не, хоць, вя до ма, пе ра ва га 
бы ла на ба ку рад ні жа ні ха. Акра-
мя та го, і сам жа ніх меў маг чы-
масць ад мо віц ца ад за сва та най 
ня вес ты. Па па пя рэд няй да моў-
ле нас ці з жа ні хом сват пра сіў у 
баць коў ня вес ты ўклю чыць у па-
саг да во лі вя лі кую су му гро шай. І 
ка лі баць ка не мог даць за дач кой 
та кі «па саг», жа ніх вяр таў дзяў-
чы не яе па да рун кі і аба вяз ко ва 
— бу тэль ку з жы там, аб вя за ную 
па лат ном і по ясам. Ка лі хло пец не 
вер не гэ ты са мы га лоў ны ат ры-
бут сва таў ства, то бу дзе пра кля-
ты дзяў чы най. Гэ та тлу ма чы ла ся 
так: «Не ад даў жы та, не бу дзе 
жыц ця». Лі чы ла ся, што гэ ты ат-
ры бут пе рад вя сель ных аб ра да-
вых дзе ян няў на пра мую звя за ны 
з бу ду чым ся мей ным шчас цем 
дзяў чы ны.

Так што су час ная шлюб ная да-
мо ва (або «шлюб ны кант ракт») 
па між жа ні хом і ня вес тай — зу сім 
не на ва цыя на ша га праг ма тыч на-
га ча су. З даў ніх ча соў лі чы ла ся, 
што на дзей най ас но вай уда ла га 
шлю бу з'яў ля ец ца не толь кі ўза-
ем ная сім па тыя жа ні ха і ня вес ты, 
але і тры ва лы гас па дар ча-эка на-
міч ны пад му рак.

Ак са на КА ТО ВІЧ,
Ян ка КРУК

�

Ча ла век на ра джа ец ца на Зям лі на 
ней кім спе цы яль на для яго ад ве дзе-
ным мес цы. Хто пад бі рае гэ тае мес-
ца «пры зям лен ня» — не вя до ма. Але 
вось нам аса біс та хо чац ца па дзя ка-
ваць та му — не вя до ма му — за на ша 
Да ра га на ва, за тое, што жы вём тут 
— на бе ра зе ці ха плын най Пці чы.

Зда ец ца, прос тая, звы чай ная вёс ка, 
што да 1939 го да бы ла мяс тэч кам, і звы-
чай ная ра ка, якіх шмат на Бе ла ру сі. Але 
гэ та толь кі зда ец ца. Не ве ры це? А вось 
та ды па слу хай це:

Ка лі б змог я жыц цё па чаць на на ва,
Зноў ся ліў ся б ля род най ра кі:
За ла тое маё Да ра га на ва,
Да ра гія мае зем ля кі.
У па ры ве твор ча га за хап лен ня гэ тыя 

рад кі на пі саў бе ла рус кі па эт Ян ка Не па-
ча ло віч, які ву чыў бе ла рус ка му сло ву ў 
Да ра га наў скай ся рэд няй шко ле. І хоць 
на ра дзіў ся ён у вёс цы Мін ка ві чы Ста ра-
да рож ска га ра ё на, у бяз мер най сва ёй 
лю бо ві пры знаў ся ме на ві та Да ра га на ву, 
ку ды пры вя ла яго жыц цё вая да ро га і якое 
па лю біў усім сэр цам. Цуд за хап лен ня гэ-
тай мяс ці най пры хо дзіць ці не ад ра зу і 
— на заў сё ды.

Ра ка Пціч — гэ та свое асаб лі вы абя-
рэг, аму лет для вёс кі. У кан цы ХІХ ста год-
дзя гэ тае мес ца для бу ду ча га па се лі шча 
бы ло вы бра на па ме шчы ка мі Да ра га на мі 
ме на ві та та му, што тут Пціч пе ра ся ка ец-
ца з грун то вай да ро гай. Вы дат ная зям-
ля для па бу до вы чы гу нач най стан цыі і 
спла ву ле су па Пці чы, для па груз кі яго 
ў ва го ны.

Гэ та ж толь кі ўя віць са бе: за во сем 
ме ся цаў 1896 го да бы ло па бу да ва на 40 
кі ла мет раў чы гун кі ад Асі по ві чаў да Ста-
рых Да рог, дзве му ра ва ныя стан цыі, два 
раз' ез ды, два мас ты це раз рэ кі, пад' яз-
ныя шля хі і ін жы нер ныя кан струк цыі. Па-
бу да ва ныя без буль до зе раў, ма гут ных 
Бе лА Заў, а пры да па мо зе кон ных пад вод, 
кі рак, та чак, ло ма і рыд лёў кі. Як жа ўме лі 

пра ца ваць на шы дзя ды і пра дзе ды! Чы-
гун ка бы ла пры ня та без адзі най за чэп кі, 
і во пыт яе па бу до вы быў вы ка ры ста ны 
па ўсёй тэ ры то рыі вя лі кай Ра сій скай ім-
пе рыі.

Мно гае ў на шым Да ра га на ве па да ец-
ца ад мет ным, вы ключ ным, не та кім, як 
усю ды. Да рэ ва лю цыі ў ма ёнт ку Лі за ве ты 
Да ра ган бы ла скрып ка сла ву та га італь-
ян ска га май стра Стра ды ва ры. Гу кі не-
звы чай най скрып кі за ча роў ва лі ўсіх, хто 
пра хо дзіў пад вок на мі пан ска га ма ёнт ка. 
Сля ды рэд ка га ін стру мен та аб ры ва юц ца 
ў Асі по ві чах у 50-я га ды ХХ ста год дзя.

Пас ля рэ ва лю цыі ў бы лым ма ёнт ку 
ар га ні за ва лі дзі ця чы дом. У час Вя лі кай 
Ай чын най вай ны ён быў раз ра ба ва ны фа-
шыс та мі і па лі ца я мі. Пас ля ва ен ныя дзе ці-
сі ро ты спа лі па не каль кі ча ла век на ад ным 
сен ні ку, на кры ва ючы ся по сціл ка мі, без 
коў драў і па ду шак... А праз дзя ся так га доў 
дзі ця чы дом у Да ра га на ве стаў ад ным з 
леп шых у рэс пуб лі цы. І гэ та дзя ку ю чы яго 
кі раў ні ку, афі цэ ру-ар дэ на нос цу, лёт чы ку-
борт ме ха ні ку Юрыю Яшча ку, які стаў за-
слу жа ным на стаў ні кам БССР.

Ка лі вы ха ван цы з дзі ця ча га до ма па-
сту па лі ву чыц ца да лей у ін шыя мес цы, то 
вы клад чы кі гэ тых на ву чаль ных уста ноў 
дзі ві лі ся роз на ба ко вай аду ка цыі пер ша-
курс ні каў: «Дзе і якую шко лу скон чы лі?» 
— аказ ва ла ся, што вяс ко вы дзі ця чы дом. 
Але ве да лі яны мас та коў, кам па зі та раў, 
паэ таў і пра за ікаў, з мно гі мі су стра ка лі ся 
на твор чых су стрэ чах. Уме лі шыць са бе 
адзен не, ра біць мэб лю сва і мі ру ка мі, кан-
стру я ваць ма дэ лі ка раб лёў і са ма лё таў, 
да іць ка роў, ка сіць, ха дзіць за плу гам, 
бу да ваць — і пры гэ тым усім ме лі вы со кі 
ўзро вень ве даў!

Юрый Яшчак з кож ных кур саў пры во-
зіў два ча ма да ны кніг, і дзет до маў цы іш лі 
су стра каць яго — баць ку! — як ад каз ва лі 
на пы тан не вяс коў цаў: «Ка го су стра ка-
е це?» Трыц цаць два што ме сяч ныя пе-
ры я дыч ныя вы дан ні пад піс ваў ды рэк тар 
за свае ўлас ныя срод кі і чы таў кож ны 

ве чар да глы бо кай но чы. Сам — гіс то-
рык па спе цы яль нас ці — іг раў на ба я не, 
гі та ры, пі я ні на, пры го жа спя ваў, дэк ла ма-
ваў, зай маў ся авія ма дэль ным спор там. 
Пе ра ся ліў ся ў асоб ны дом у апош нюю 
чар гу — пас ля ўсіх на стаў ні каў.

Аў ра та кіх не звы чай ных лю дзей па нуе 
над Да ра га на вам. Вёс ка ста ла ка лыс кай 
док та ра гіс та рыч ных і фі ла соф скіх на вук, 
пра фе са ра Гі ле ра Ліў шы ца; док та ра фі ла-
ла гіч ных на вук, пра фе са ра Га лі ны Тва ра-
но віч (Сяў рук); вя до ма га ву чо на га-мо ва-
знаў цы Яў ге ніі Ра ма но віч; вя до май жур на-
ліст кі і паэ тэ сы Ва лян ці ны Ва раб' ё вай.

Да ра га наў скае ляс ніц тва шы ро ка вя-
до ма сва і мі валь шчы ка мі ле су — пры зё-
ра мі і чэм пі ё на мі рэс пуб лі кі і на ват све ту. 
Гэ та — Аляк сандр Зі хіч, Анд рэй Ся мё наў, 
Ігар Па дэ ра, Рус лан Ка ра ле ня, Дзміт рый 
Ка рат ке віч. Як раз апош ні і стаў чэм пі ё-
нам све ту ся род юні ё раў.

Та кой жа апан та най і ўлю бё най у свой 
край бы ла і Зі на і да Ве ра шча ка, якая 
ства ры ла школь ны края знаў чы му зей. 
Гэ тай во сен ню яму бу дзе ўжо 30 га доў. 
Ця пер тут больш за 3000 экс па на таў, да 
1000 ча ла век эк скур сан таў пра хо дзяць 
што год па за лах вяс ко ва га му зея. Якія ні 
бы ва юць за меж ныя гос ці ў ра ё не — усіх 
вя зуць у Да ра га наў скі му зей, які вя до мы 
да лё ка за ме жа мі рэс пуб лі кі сва ёй по шу-
ка вай ра бо тай.

Да Вя лі кай Ай чын най вай ны ў Да ра га-
на ве бы ла сі на го га, у час вай ны — царк-
ва. Ця пер царк ва да бу доў ва ец ца, і кі руе 
апош нія два га ды яе па бу до вай цуд-ба-
цюш ка, «вя сё лы ма нах» (як пра зва лі яго 
вяс коў цы), іе ра ма нах ай цец Мак сім (Юн-
дзіл). У свае га ды (а яму 31) ён ве дае ча-
ты ры так зва ныя «мёрт выя» (ла цін скую, 
грэ час кую, іў рыт, ста ра сла вян скую) і тры 
су час ныя за меж ныя мо вы (поль скую, ня-
мец кую і анг лій скую). Вы дат на раз маў-
ляе на бе ла рус кай мо ве. На Ва дох ры шча 
аку на ец ца ў ле дзя ную ва ду Пці чы, вя дзе 
служ бы так са ма ў хра ме ў Про шчы, дзе 
пла ну ец ца за сна ван не муж чын ска га ма-

нас ты ра. Ця пер на ма леб ны і лі тур гіі ў мяс-
цо вую царк ву едуць лю дзі і з Асі по ві чаў, 
і са Ста рых Да рог, і з Баб руй ска. На ша 
царк ва ста ла свое асаб лі вым мі сі я нер скім 
цэнт рам, ку ды звяр та юц ца лю дзі, якія хо-
чуць пе рай сці з ін шых ве ра выз нан няў у 
пра ва слаўе. І без умоў ная за слу га ў гэ тым 
на ста я це ля ай ца Мак сі ма.

Пас ля Вя лі кай Ай чын най вай ны да нас 
у Да ра га на ва еха лі на ват з Мін ска, вось 
толь кі не ў царк ву (яе та ды ўжо не бы-
ло), а па са ма гон ку. Так-так. Да ра га на ва 
ў той час ува хо дзі ла ў склад Ста ра да-
рож ска га ра ё на Мін скай воб лас ці. Адзін 
вя лі кі чы гу нач ны на чаль нік (яго іме нем, 
да рэ чы, на зва на ву лі ца ў Мін ску) ез дзіў 
на дры зі не з Мін ска ў Да ра га на ва ме-
на ві та за ста ра да рож скай са ма гон кай. 
Так са ма ад мет насць. Ста ра да рож скую 
га рэл ку доб ра ве да лі па ўсім Са вец кім 
Са ю зе. Што ні ка жы — брэнд!

А якое маг ло быць Да ра га на ва ця пер, 
ка лі б не тры брац кія ма гі лы, якія за ста-
лі ся пас ля Вя лі кай Ай чын най вай ны. У іх 
па ха ва ны больш за 200 ча ла век — больш 
за 200 су све таў. А коль кі да ра га наў цаў 
ля жыць у ін шых мес цах, дзе на по лі бою 
за ста ла іх смерць? У па чат ку 1940-х га-
доў у вёс цы жы ло ка ля ты ся чы ча ла век, 
ця пер за ста ло ся менш за ча ты рыс та. Як 
і ўся Бе ла русь, вёс ка не ад на ві ла да ва-
ен ную коль касць сва іх жы ха роў.

Але дзя ку ю чы чы гун цы, па бу да ва най 
пад кі раў ніц твам Во сі па і Мац вея Да ра-
га наў, вёс ка не пе рай шла ў раз рад не-
перс пек тыў ных. Яна жы ве! На ра джа юц ца 
дзе ці, уну кі, з ча сам з'я вяц ца праў ну кі.

Па ля цяць яны ад сюль да лё ка ў вы рай 
ці за ста нуц ца тут, ка ля ве ка вых ду боў 
віць сваё гняз до — не так важ на. Га лоў-
нае, што ў іх ду шы бу дзе ад чу ван не род-
най зям лі, Ра дзі мы, Баць каў шчы ны праз 
воб раз мі ла га сэр цу Да ра га на ва.

Жан на КА РА ЛЕ НЯ,
ды рэк тар Да ра га наў ска га

школь на га края знаў ча га му зея.
Асі по віц кі ра ён, Ма гі лёў ская воб ласць.

Атру тай ма ёю
Хто стаў за лі вац ца,
Астаў це над зею
Мець шчас це ў хат цы.

Мець шчас це, ба гац це,
Жыць згод на з рад нёю,
Спа кою за зна ці,
Не пла каць ду шою.

Ян ка КУ ПА ЛА. «Га рэл ка».
І зноў пра бе ла рус кія на поі. На 

мой по гляд, га рэл ка (су месь рэк-
ты фі ка ва на га эты ла ва га спір ту 
са змяк ча най ва дой) — гэ та су-
ро вы, жорст кі і абяз лі ча ны на пой. 
Але яна не заў сё ды бы ла та кой. 
З даў ніх ча соў рас паў сю джа ным 
ва ўсім све це спо са бам атры ман-
ня ал ка го лю бы ла дыс ты ля цыя 
— пе ра гон ка ў прос тым пе ра-
гон ным ку бе збра джа на га сус ла 
рас лін на га па хо джан ня (час цей 
за ўсё з зер ня жы та ці ар жа ной 
му кі). Пры чым для атры ман ня 
якас на га на пою пе ра гон ка ра бі-
ла ся 3-4 ра зы. Толь кі дыс ты ля-
ты здоль ны за ха ваць во дар зы-
ход ных пра дук таў, іх скла да ны і 
тон кі бу кет. Не здар ма ж леп шыя 
на цы я наль ныя на поі са шмат ве-
ка вой гіс то ры яй (та кія, як віс кі, 
гра па, па лі нка, ром, са кэ, ра кія, 
тэ кі ла, ча ча і ін шыя) з'яў ля юц ца 
дыс ты ля та мі. На ша са ма гон ка 
— так са ма дыс ты лят. Віль ям Па-
хлёб кін лі чыць, што ві на кур ства 
ўзнік ла на тэ ры то рыі Вя лі ка га 
Княст ва Лі тоў ска га — сэ рэд ня-
веч ным цэнт ры сма ла кур ства. З 
тых ча соў буй ныя пан скія і шля-
хец кія два ры ме лі ўлас ныя бро-
ва ры (ві на кур ні) і пі ва вар ні, дзе 
пра ца ва лі пра фе сій ныя два ро-

выя ра бот ні кі, а пе ра гон ны 
куб быў амаль у кож на га 
за мож на га гас па да ра. Ка-
лі пас ля ад ме ны пры гон на-
га пра ва мно гім два ро вым 
ра бот ні кам прый шло ся 
шу каць пра цу, бо зя мель-
ных на дзе лаў яны не ме лі, 
баць ка Ада ма Баг да но ві-
ча, пры гон ны ку хар Юрый 
Лук' я на віч, з су мам уз гад-
ваў аб ра ней шым жыц ці: 
«Гро шы ма ло пла ці лі, а на 
ад зё жы ну хва та ло. І так і 
сяк — хва та ло на квар ту га рэл кі 
ў ня дзе лю. Гэ та ўжо бес пры мен-
на: без га рэл кі — што за свя та? І 
ча го іна сто і ла, га рэл ка? Тры ка-
пей кі квар та (гэ та ў 30-я — 40-я 
га ды XІX ст.). Па том ужо ста ла 
дзя сят ка (10 гро шай або 5 ка-
пе ек). Ай, як до ра га! — га ва ры-
лі. Ато пой дзеш к пад валь на му, 
ча го-ні будзь яму пад ня сеш, там 
пя ток яе чак, ку сок са ла ці што, 
— ён та бе і на цэ дзіць поў ны лі-
вер у пляш ку. Пі ва, га рэл кі бы-
ло як ва ды. Хто там яе ме рыў?» 
(У цы та це за хоў ва ец ца аў тар скі 
пра ва піс. — А. В.).

У кні зе «Лі тоў ская гас па ды-
ня» асоб ны раз дзел на зы ва ец ца 
«Аб тым, як гнаць спірт, за праў-
ляць га рэл кі і лі кё ры, а так са ма 
аб пры га та ван ні роз ных він». 
Чы та ю чы яго, мож на толь кі аб-
ліз нуц ца: уме лі на шы прод кі 
ра біць смач ныя на поі! Ся род іх 
мож на на зваць стар ку, круп нік, 
крам ба бу лю, мін да лёў ку, ме лі-
саў ку, кар да мо наў ку, кмі наў ку, 
ані саў ку, кры ва ўні ка вую (або 
бла кіт ную) га рэл ку — рэ цэпт 

яе ў свой час вель мі за ці ка віў 
Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча; роз ныя 
ві ды лі кё раў, на лі вак і хат ня га 
ві на. Ні кі фа роў скі пі ша, што для 
та го, каб га рэл ка ста ла больш 
«забор́ыс тай» і моц най, яе ра бі лі 
на сто е най на пер цы і «галгáне» 
(ім бі ры), а роз ныя пад са ло джа-
ныя га рэл кі ка рыс та лі ся мен шым 
по пы там. Між ін шым, Ра му альд 
Пад бя рэс кі ў ар ты ку ле «Бя рэ зін-
ская біт ва» пі ша, што пас ля вай-
ны 1812 го да ў пан скіх ма ёнт ках 
за ста ло ся пра ца ваць шмат па-
лон ных сал дат ар міі На па ле о на 
— вы дат ных дыс ты ля та раў. Та-
му ў бе ла ру саў іс на ва лі моц ныя 
тра ды цыі вы ра бу са ма быт ных 
ал ка голь ных на по яў, якія з ця-
гам ча су бы лі стра ча ны. Ча му? 
Та му што пас ля вай ны 1812 го да 
і пад аў лен ня паў стан няў пад кі-
раў ніц твам Та дэ ву ша Кас цюш кі 
і Кас ту ся Ка лі ноў ска га ў шлях ты, 
якая ва я ва ла на ба ку На па ле о на 
і паў стан цаў, ад бі ра лі ма ёнт кі і 
пе ра да ва лі іх ра сій скім па ме-
шчы кам і цар скім фа ва ры там. 
Та му што ўка зам 1868 го да бы-

ло кан чат ко ва лік ві да ва на 
шля хец кае са слоўе бы ло га 
ВКЛ. Та му што ў ся рэ дзі не 
XІX ста год дзя бы лі ство-
ра ны апа ра ты, здоль ныя 
ў пра мыс ло вых масш та-
бах вы раб ляць тан ны спірт 
ма цун кам да 96° з вы со-
кай сту пен ню ачы шчэн ня 
ад пры ме сяў. Та му што з 
1895 го да Ра сія ад на ві ла 
ма на по лію на вы раб і про-
даж моц ных ал ка голь ных 
на по яў. Та му што пас ля 

Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі бы ла 
ўста ля ва на дык та ту ра пра ле та-
ры я та, лік ві да ва ны па ну ю чыя са-
слоўі і вы сла ны ў Сі бір най больш 
ра зум ныя і за мож ныя ся ля не. 
Та му што про даж га рэ лач ных 
на по яў скла дае знач ную част-
ку бюд жэ ту кра і ны. Вось ча му 
ма ла ве ра год на, каб дыс ты ля ты 
пе ра маг лі рэк ты фі ка ты. І яшчэ 
ад на не су ця шаль ная вы сно ва: 
да та го ча су, па куль бюд жэт лю-
бой кра і ны бу дзе аба пі рац ца на 
про даж га рэ лач ных на по яў, зма-
ган не з ал ка га ліз мам не бу дзе 
мець сэн су. А «га рэ лач ная» куль-
ту ра — га лоў ная кры ні ца смя рот-
нас ці на ша га на сель ніц тва, якая 
пры во дзіць да вы мі ра ння на цыі, 
дэ гра да цыі са цы яль на га ася род-
ку, па ве лі чэн ню зла чын нас ці... 
Да рэ чы, ад на ча со вае ўжы ван не 
400 гра маў не раз баў ле на га эты-
ла ва га спір ту (95-96°) з'яў ле ец ца 
смя рот най до зай для ся рэд не-
ста тыс тыч на га ча ла ве ка. Хо ча це 
пра вес ці экс пе ры мент? Не раю.

І ха ця га рэл ка ўзнік ла ў ся-
рэд ня веч чы, яна па спе ла за ма-

ца вац ца як не аб ход ны эле мент 
ка лян дар ных свят і аб ра даў зем-
ля роб ча га ка лен да ра бе ла ру саў. 
Вя сел ле, ра дзі ны, хрэсь бі ны не 
абы хо дзі лі ся і не абы хо дзяц ца 
без гэ та га на пою, які пры но сіць 
лю дзям больш го ра, чым ра дас-
ці. Аб гэ тым свед чаць і шмат лі кія 
пры маў кі: «Хто п'е, той доў га не 
жы ве», «Хто па га рэл ку хо дзіць, 
той сам са бе шко дзіць», «Ад п'я-
на га сам Бог уця каў», «Гас па дар 
у карч ме п'е і ска ча, а гас па дар ка 
пла ча».

Пры пры ёме гас цей іс на ва лі 
пэў ныя за столь ныя ры ту а лы і 
звы чаі. Так, гас па дар спа чат ку 
на лі ваў чар ку са бе і, звяр та ю-
чы ся да ка го-не будзь з гас цей, 
га ва рыў тост у яго го нар.
Мі хал тут чар ку на лі вае.
— Ну, да ка го ж мне піць? —  

  пы тае,
Гас цей аб вод зя чы ва чы ма.
— Пус кай з кан ца, пач ні з Яхі ма.

По тым ён вы пі ваў га рэл ку і на-
лі ваў чар ку та му, ка го ві таў. Той 
пра цяг ваў рэй.
— За ва ша, гос цей кі, зда роўе! —
І пас ля гэ та га пры слоўя
Мі хал ку ляе чар ку го жа;
Глы нуў і гу бы аб ці рае,
Яхі му чар ку на лі вае.

Якуб Ко лас. 
«Но вая зям ля».

Звы чай быў у тым, што «хто 
чар ку п'е, той на лі вае». Мі ка лай 
Якаў ле віч за ўва жае, што на ват 
ка лі нех та з пры сут ных на за-
стол лі не ўжы ваў га рэл кі, ён быў 
аба вя за ны пры няць на лі тую чар-
ку, ска заць звы чай ны тост: «Буц-
ця зда ро вень кі ўсі!», «пры гу біць» 
га рэл ку, пе ра даць чар ку та му, 
хто на лі ваў. Той, у сваю чар гу, 
да лі ваў яе і пе ра да ваў на ступ-
на му гос цю. Так што ў тыя ча сы 
чар ка гу ля ла па кру зе. Ці ка ва, 
што, ка лі бы ло шмат гас цей, га-
рэл ка вы лі ва ла ся ў міс ку, а ўжо 

ад туль вы чэрп ва ла ся чар кай або 
спе цы яль ным кар цом.

Яшчэ ад ным з за столь ных 
звы ча яў быў прымyс — на стой-
лі вае ўга вор ван не гас цей за 
хле ба соль ным ста лом. Пры яго 
не да хо пе гос ці по тым ка за лі: 
«Уся го до сыць бы ло — і га рэл-
кі, і яды, але толь кі пры му су не 
бы ло». І ка лі ра ней га ва ры лі: 
«На лі вай, бо не ядуць!», то за-
раз ін шы раз ка жуць: «На лі вай, 
бо ўсё з'я дуць!»

А вы ве да е це, ша ноў ныя чы-
та чы, якая га рэл ка з'яў ля ец ца са-
май да ра гой у све це? Не? Дык 
вось, у Шат лан дыі вы раб ля юць 
га рэл ку «Dіva», кошт якой скла-
дае ад 4000 да 1 млн. до ла раў 
за бу тэль ку ў за леж нас ці ад яе 
аздаб лен ня...

Коль кі слоў пра га ра чыя на поі. 
У ся рэ дзі не XІX ста год дзя ся ля не 
зрэд ку ба чы лі, як п'юць «са лод кі 
чай з сахарáмі», пад чым яны ра-

зу ме лі і чай, і ка ву без роз ні цы. Ні-
кі фа роў скі пры во дзіць та кі факт: 
пры фар мі ра ван ні Ве ляш ко віц ка-
га па ве та са ма ва ры бы лі толь кі ў 
пі са ра ды ў карч ме, а ўжо ў кан цы 
ста год дзя на ся лян скіх свя тах (вя-
сел ле ў вёс цы Цы ка ла ва) па чаў 
з'яў ляц ца чай, які за вар ва лі так: 
у са ма вар на 20 шкля нак за сы па-
ла ся доб рая жме ня чаю, на лі ва-
ла ся ва да, і са ма вар на гра ваў ся. 
Да рэ чы, для Ві цеб шчы ны бы ла 
ха рак тэр на наз ва «чай», а не 
«гар ба та». Куп ле ны на кір ма шы 
або атры ма ны ў па да ру нак чай 
за хоў ваў ся для да ра гіх гас цей або 
на той вы па дак, ка лі «трэ ба бу ло 
грýдкі пупáрыць» (вы піць не ча га 
га ра ча га). У ін шых вы пад ках для 
за вар кі вы ка рыс тоў ва лі ле ка выя 
зёл кі і ка рэнь чы кі, якія ва ры лі ся 
(або «тапіл́і ся») у за кры тым гарш-
чку, а ад вар ужы ва ўся ў якас ці 
ле ка ва га срод ку.

Аляк сандр ВА ШЧАН КА.

На род ныя муд рас лоўіНа род ныя муд рас лоўі  ��

Нель га «без гро шай 
на гас па дар ку са дзіц ца!»,
або Па саг як сім вал ся мей на га даб ра бы ту

Яшчэ не каль кі дзе ся ці год дзяў та му пад час пад рых тоў кі вя-
сел ля вя лі кая ўва га на да ва ла ся аб мер ка ван ню па са гу. Улас на 
ка жу чы, ён быў тым зы ход ным ка пі та лам, з яко га па чы на ла ся 
са ма стой нае жыц цё ма ла дой сям'і, та му па ві нен быў скла дац-
ца з роз ных прад ме таў по бы ту.

АД ГА РЭЛ КІ БУ ДЗЕ РО ЗУМ МЕЛ КІ

А за раз рэ цэпт віш нё вай на стой кі, якую я раб лю кож нае ле та 
і якая вель мі па да ба ец ца жан чы нам. Спе лыя віш ні на сы паю у 
шкля ную 10-літ ро вую бут лю амаль да са ма га вер ху, за сы паю 
цук рам (ка лі ёсць све жы мёд — на лі ваю паў літ ра для во да-
ру). На бут лю — на крыў ка. І па кі даю на со неч ным мес цы, на 
ве ран дзе, пры клад на на ме сяц. Пе ры я дыч на на смак пад сы-
паю цу кар. По тым, у за леж нас ці ад мяр ку е май мо цы бу ду ча га 
на пою, на лі ваю ў бут лю 1-2 бу тэль кі га рэл кі і зноў па кі даю на 
ме сяц. Злі ваю на стой ку — яна га то ва для ўжы ван ня, а ў яга-
ды на лі ваю 2 бу тэль кі га рэл кі і па кі даю ў кла доў цы да вяс ны. 
На Вя лік дзень бу дзе га то вы цу доў ны дух мя ны на пой, які ў 
кра ме не ку піш. З за стаў шых ся «п'я ных» ві шань, за лі тых рас-
топ ле ным ша ка ла дам і аб сы па ных таў чо ны мі арэ ха мі, мож на 
зра біць смач ны дэ серт. А ка лі віш ні спа чат ку на ме сяц за ліць 
спір там або га рэл кай, а ўжо по тым да даць цу кар, то атры ма-
ец ца на ліў ка.

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

«ЗА ЛА ТОЕ МАЁ ДА РА ГА НА ВА»

Стры еч ныя сёст ры На тал ля Прус (у цэнт ры), 
Жан на Ага род нік (зле ва) і Га лі на Мар тын коў-
ская пра цу юць у ад ной уста но ве — сель скім 
До ме куль ту ры вёс кі Пру док Ма зыр ска га ра ё на. 
На тал ля Ва сіль еў на з'яў ля ец ца яго ды рэк та-
рам. Яшчэ ра зам яны зай ма юц ца ў на род ным 
ама тар скім аб' яд нан ні «Ру ка дзель ні ца» і ства-
ра юць ка лек цыю рэ кан стру я ва на га рэ гі я наль-
на га жа но ча га кас цю ма ма зыр ска-ту раў ска га 
строю.

— Гэ тыя кас цю мы но сяць удзель ні цы на ша-

га на род на га фальк лор на-эт на гра фіч на га гур-
та «Ва лош кі», — ка жа На тал ля Прус. — Асаб-
лі васць мяс цо ва га строю ў тым, што адзен не 
аздоб ле на ме на ві та квет ка вым ар на мен там. 
Больш за 30 га доў мы да сле да ва лі куф ры на шых 
ба буль і за свой ва лі тэх на ло гію вы шыў кі.

Най больш па да ба юц ца май стры хам ка шу лі, 
упры го жа ныя ва сі лёч ка мі. Іх апра на юць на аб-
ра да выя дзе ян ні і пад час удзе лу ў фес ты ва лях 
і вы стаў ках на род ных май строў.

Анатоль КЯШЧУК. Фота аўтара.

Шануй сваёШануй сваё  ��

ХУСТ КА ВАЯ ЗА ВІ РУ ХАХУСТ КА ВАЯ ЗА ВІ РУ ХА
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Сён ня мы за вяр ша ем се рыю пуб лі ка цый «Го нар ра да-
во ду. Бе ла рус кія шля хец кія гер бы». У яе ўвай шлі 54 но-
ва ад кры тыя гер бы, якія ўда ло ся ад шу каць бе ла рус ка му 
да след чы ку Ула дзі мі ру Кру коў ска му.

На га да ем, што пра ект быў пра анан са ва ны ў «Ігу мен-
скім трак це» 19 лю та га. Там жа мож на пра чы таць ін тэр в'ю 
з аў та рам і вя ду чым гэ тай руб ры кі, у якім ён рас каз вае, 
чым ад роз ні ва ец ца га рад ская ге раль ды ка ад пры ват най, 
тлу ма чыць, што азна чае сім во лі ка, якая най больш час та 
ў ёй су стра ка ец ца, а так са ма дае па ра ды, як да сле да ваць 
і ства рыць улас ны ра да вод.

Хут ка ў вы да вец кім до ме «Звяз да» з'я віц ца да поў не нае 
пе ра вы дан не кні гі Ула дзі мі ра Кру коў ска га «Ся рэб ра ная 
стра ла ў чыр во ным по лі». У яго, акра мя зной дзе ных ра ней 
шля хец кіх гер баў з пад ра бяз ны мі апі сан ня мі і проз ві шча мі 
ўсіх гер ба ка рыс таль ні каў, увой дуць тыя 54 но ва ад кры тыя 
гер бы, якія на пра ця гу не каль кіх ме ся цаў вы маг лі ба чыць 
на дру ка ва ны мі ў «Ігу мен скім трак це».

ПЕ ЛІ КАН
У чыр во ным по лі ся рэб-

ра ны пе лі кан кор міць пту-
ша нят кры вёю з улас ных 
гру дзей.

Гер ба ка рыс таль ні кі: Ба-
га ві цін, Ба га віц кі, Ба га ві ці-
наў, Ба га ві ці но віч, Іль я шэ-
віч, Ім бра, Ко цел, Ла гі но віч, 
Ла кі ціч, Лат ры но віч, Ля кі-
ціч, Ляў да, Мі цін скі, Мур за, 
Па лі кша, Пі ляр, Пра сцэ віч, 
Яг мін.

СЛЕ ПА ВО РАН 
(ЗМЕ НЕ НЫ)

У бла кіт ным по лі 
дзве ся рэб ра ныя стра-
лы з чор ны мі васт ры-
я мі, ад на над ад ной, 
васт ры я мі на пра ва. На-
вер се ся рэб ра ны во ран 
з за ла тым пярс цён кам у 
дзю бе. Кры лы ўзня ты, 
на пра ва абер ну ты.

Гер ба ка рыс таль нік 
Лі поў скі.

СУ ХА КАМ НА ТЫ
У чыр во ным по лі за ла ты 

маль тый скі крыж, ніж ні ка нец 
у вы гля дзе кол ца. За кол ца 
пад ве ша ны чор ны па ляў ні чы 
рог з за ла той акоў кай, вус ні-
ком на пра ва.

Гер ба ка рыс таль ні кі: Аб ла-
чын скі, Аў ла чым скі, Вай ды ла, 
Дра бо віч, Мар ты но віч, Паў-
ло віч, Пянь коў скі, Ры дзеў скі, 
Са віц кі, Са ро ка, Скаль скі, 
Слян дзін скі, Смі до віч, Сніт-
ко, Стай моў скі, Стамп коў скі, 
Хра ноў скі, Яб лон скі.

ШАП ТЫЦ КІ
У чыр во ным по лі ся рэб-

ра ная пад ко ва га ка мі ўніз. 
На ёй за ла ты крыж ка ва-
лер скі. Ле вы ка нец пад-
ко вы пра ця ты ся рэб ра най 
стра лой зле ва на пра ва зні-
зу ўверх.

Ге р  б а  к а  р ы с  т а л ь  н і -
кі: Бар цэ віч, Кас пя ро-
віч, Па сле віч, Раз уле віч, 
Рас уле віч, Сэмп лін скі, 
Шна бо віч, Шнар ба хоў-
скі, Шпа коў скі, Штрэм, 
Ядзе віч.

ШУЛЬЦ
У чыр во ным по-

лі тры жа лу ды з 
зя лё ны мі ліс та мі 
трох кут ні кам раз-
ме шча ныя, у цэнт-
ры шчы та злу ча ныя 
за ла тым кол цам.

Ге р  б а  к а  р ы с -
таль нік Шульц.

ШЫР МА
У бла кіт ным 

по лі ся рэб ра ная 
пад ко ва га ка мі 
ўніз. 

На ёй — ся-
рэб ра ная стра-
ла васт ры ём 
уверх.

Гер ба ка рыс-
таль нік Шыр ма.

Ге раль дыч ная ка лек цыяГе раль дыч ная ка лек цыя  �� БЕ ЛА РУС КІЯ 
ШЛЯ ХЕЦ КІЯ ГЕР БЫ

Вядучы рубрыкі Ула дзі мір КРУ КОЎ СКІ.ГО НАР РА ДА ВО ДУ


