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Гас цей час туе гас па ды ня
I на ўсiх чыс та во кам кi не,
То сыр, то мас ла iм пад но сiць
I за ку сiць так шчы ра про сiць:
— Ну, за ку сi це ж, ка лi лас ка!
Вось про ша сы ру, про ша мяс ка
Цi кум пяч ка або каў бас кi,
Ну, пi ра га хоць па час туй це!
Бя рэ це мас ла, не шка дуй це!

Якуб Ко лас. «Но вая зям ля».

«БА БА ПЯК ЛА, 
БА БА ВА РЫ ЛА, 
БА БА ПА ДА ЛА́»

З даў нiх ча соў па вя ло ся, што пры 
па дзе ле хат нiх аба вяз каў га та ван не 
ежы вы па ла жан чы не. Яшчэ з пер ша-
быт ных ча соў муж чы ны бы лi зда быт-
чы ка мi, а жан чы ны га та ва лi тое, што 
бы ло пры не се на з па ля ван ня, ры бал кi 
цi збi раль нiц тва iх больш моц най па-
ло вай. У бе ла рус кiх каз ках пра гэ ты 
па дзел аба вяз каў ла ка нiч на га во рыц-
ца: «Ба ба пяк ла, ба ба ва ры ла, ба ба 
падалa». Але зу сiм за моўч ва ец ца тое, 
коль кi ча су па трэб на бы ло жан чы не, 
каб пры га та ваць «пя чыс ты» i ва ры ва, 
коль кi па пя рэд нiх вы сiл каў яна па тра-
цi ла, каб да вес цi да ла ду свае на ма-
ган нi. Тут, пi ша Нi кi фа роў скi, мож на 
аба пi рац ца толь кi на сло вы пры каз кi, 
якая сцвяр джае, што «хут ка га во рыц-
ца, ды па цi ху ро бiц ца». Не на шмат 
бо лей аб пра цы гас па ды нi га во рыц ца 
i ў пес нях. Мож на пры га даць, як у ад-
ной з ва ла чоб ных пе сень, за пi са ных 
Нi кi фа роў скiм у Ве ляш ко вi чах Мiнск а -
га па ве та 23 са ка вi ка 1863 го да, спя-
ва ец ца аб пры га та ва ным у пе чы па-
ра ся цi:

«А ў пя чы пы ры ся́ раскырáчылыся —
Есь яго нам нызнáчылыся!..»
I тут га во рыц ца толь кi пра кан-

чат ко вы вы нiк пра цы ку хар кi. Пра ца 

гас па ды нi не толь кi не вы стаў ля ла ся 
на па каз, як за слу га пе рад сям' ёй, але 
i на ад ва рот, лi чы лася пра цай апош няй 
важ нас цi. «З ка чар гой — не з са хой!» 
— звы чай на ка за лi пры па раў на ннi 
пра цы ку хар кi з пра цай ара та га. А мiж 
тым, на ма ган нi гас па ды нi па вiн ны бы-

лi ад па вя даць вель мi мно гiм па тра ба-
ван ням. Так, на прык лад, маг лi за стац-
ца не за ўва жа ны мi бруд ная ка шу ля, 
пыл i бруд на шы бах, па ву цiн не па 
кут ках, але нi ко лi не за ста ва ла ся без 
ува гi поз няе пры га та ван не ежы i яе 
не да хоп, не да вар, пе ра вар, «сплыў» 
тлу шчу, вы пад ко вы ву голь чык цi са-
ло мiн ка ў стра ве, дуп ло ў буль бi не i 
мно гае iн шае. I гэ тыя не да хо пы маг лi 

су пра ва джац ца ад ны мi кпi на мi, а мог 
быць i «пе ра сол на спi не».

ДЛЯ ГАС ПА ДЫ НI
НОЧ КА КА РОТ КАЯ

Гэ та толь кi адзiн бок не зайз-
дрос най до лi ку хар кi. Дру гi — фi-
зiч ныя на ма ган нi. Раз цi два на 
ты дзень гас па ды ня па вiн на бы ла 
пя чы хлеб. У той час, ка лi пас ля 
вя чэ ры сям'я на кi роў ва ла ся «ад 
сто ́лу к по́лу», ку хар ка пры бi ра-
ла са ста ла, мы ла по суд, кла ла ў 
печ дро вы, ста вi ла ту ды ж вы мы-
тыя гарш кi, пад мя та ла пад ло гу, 
кар мi ла са ба ку, за сла ня ла печ i 
кла ла ся спаць толь кi та ды, ка-
лi ў ха це ўжо даў но раз да ваў ся 
храп з по свiс там. Ледзь ве пры-
хi лiў шы га ла ву да па душ кi, яна 
па вiн на бы ла раз вi тац ца з та кой 
ка рот кай ноч кай i зноў ку брац-
ца за чар го выя кло па ты: абi раць 
буль бу, ад цэдж ваць цэд, мя сiць 
цес та, не каль кi ра зоў бе гаць па 
ва ду, ха дзiць у клець па па трэб-
ныя пра дук ты. Ка лi дро вы ў пе-
чы раз га ра лi ся, гас па ды нi трэ ба 
бы ло за ка цiць ту ды вя дзёр ныя 
чы гу ны i мен шыя гарш кi, са чыць 
за кi пен нем страў. А гэ та па тра-
ба ва ла заў сёд на га зна хо джан-
ня ля па ла ю ча га жа ра ла пе чы, 
што вы клi ка ла «во чак сляпо́ту, 
га лоў кi ламо ́ту». Ка лi пяк лi ся 

блi ны або ней кiя хлеб ныя вы ра бы, 
зна хо джан не ля пе чы па вя лiч ва ла ся 
яшчэ на га дзi ну, што пад аў жа ла па гi-
бель нае ўздзе ян не на ар га нiзм жан-
чы ны пя кель на га жа ру.

Сям'я ўста ва ла з лож каў та ды, ка лi 
ку хар ка ўжо за кан чва ла сваю спра ву i 
за сла ня ла печ. Нi хто не па чы наў пра цы 
без сне дан ня, якое па вiн на бы ло быць 
га то ва да па трэб на га ча су. Гас па ды-

ня спя ша ла ся на крыць стол, вы ка цiць 
гарш кi, на лiць стра вы, а пас ля яды 
зноў ку пры браць са ста ла, пе ра мыць 
по суд, пад мес цi пад ло гу i iнш. Зда-
ец ца, i спра вы не та кiя ўжо i цяж кiя, 
але iх бес пе ра пын насць, пра цяг ласць 
i веч ная «ты пыт ня́» хут ка ад бi ра лi сi-
лы ў ма ла дой i зда ро вай жан чы ны. 
Не здар ма ж яна, пры сеў шы на хвi лi ну 
на лаў ку, вы маў ля ла не па раў на нае i 
сар дэч нае: «Ху-у-ту-у!», — зра зу ме-
лае толь кi та му, хто ка лi-не будзь быў 
у яе не зайз дрос ным ста но вi шчы.

Ка лi ў гас па ды нi бы лi да чуш кi, то iх 
ужо з ма лен ства пры ву ча лi да ня лёг-
кай жа но чай пра цы. Але не так i доў га 
дзяў чы на бы ла па моч нi цай ма ту лi — 
пас ля вя сел ля яна па кi да ла баць коў-
скую ха ту i бы ла вы му ша на пра ца ваць 
на сям'ю свай го му жа. Не здар ма ж у 
ад ной з вя сель ных пе сень Ле пель ска-
га па ве та ня вес та спя вае:

Аглядзі ́сься пато́м ма тач ка,
Як мя не ня бу дзе — нiмa ́шачка,
Да ўста неш ра нiнь ка,
 да нi ма ка го будзі́цi,
Возь меш вя дзёр ка, —
 нi ма ва дзi цы.
Ты ж бу дзеш ду маць,
 што ва лы́ пагнa ́ла;
Да твае ва лы ста яць у хлявé:
Да тваё дзi ця ў чу жой сям'е!

КУ ХА РЫ 
ПАН СКIХ ДВА РОЎ

А як жа рых та ва лi ку ха раў для 
пан скiх i шля хец кiх два роў, дзе ўз-
ро вень пра фе сiй най пад рых тоў кi 
па вi нен быў быць на га ла ву вы шэй? 
Нi кi фа роў скi пра гэ та не пi ша, та му 
звер нем ся да «Ма iх ус па мi наў» Ада-
ма Баг да но вi ча, баць ка яко га, Ягор 
Лук' я на вiч, быў ку ха рам пры два ры 
па на Ла пы ў Ха ло пе нi чах. Пры гон на-
га хлоп чы ка ад да ва лi ў пан скi двор 

на па са ду «кy ́хцiка» — вуч ня ку ха-
ра. Вось што пi ша Адам Баг да но вiч: 
«Цяж кая пра ца ку ха ра, але яшчэ ця-
жэй «кух цi ка». На iм па лен не плi ты 
i пе чак, мыц цё i ша ра ван не по су ду, 
па тра шэн не дзi чы ны i ры бы, абi ран-
не га род нi ны i са да вi ны, зды ман не 
скур з дзi чы ны, скуб лен не пё рак з 
пту шак, раз бi ран не за бi тых жы вёл, 
сеч ка мя са, збi ван не бял коў i вярш-
коў, вяр чэн не ма ро жа на га, бе гат ня з 
кух нi ў кла доў ку да ахмiст ры нi, з кла-
доў кi — у склеп, по тым у ля доў ню, 
— у га ра чы нi, спя ко це, у не су пын-
най пра цы, якая па тра буе пiль нас цi 
i ўва гi, iнакш — там пе ра тры ма ец ца, 
там пе ра кi пiць, там пры га рыць, i за 
ўся ля кi не да гляд атры ма еш ад ку-
ха ра апля ву ху, а то i бо лей. Трэ ба 
ра на ўста ваць i поз на клас цi ся спаць 
— i ўвесь час на на гах, у ту па нi не. 
Ка тар га, а не пра ца». Ас но вай та-
га час най пра фе сiй най пад рых тоў кi 
бы ла прак ты ка, i толь кi той, хто здо-

леў прай сцi ўсе яе эта пы, ста на вiў ся 
май страм сва ёй спра вы.

Ад ной чы ма лень кi Адам упер шы-
ню ўба чыў свай го баць ку ў спра ве, 
ка лi га та ва лi ся стра вы да свя точ на га 
пан ска га ста ла, i гэ тае жорст кае вi-
до вi шча на заў сё ды ўрэ за ла ся ў яго 
па мяць: «Я ба чыў, як баць ка браў 
iн ды ка пад па ху, клаў яго га ла вой 
на край ста ла i ад ным уда рам вя лi-
ка га на жа ад ся каў яму га ла ву i, ужо 
без га ло ва га кi даў на пад ло гу пад-
скок ваць i ўзля таць у су тур гах. Хут-
ка ля це ла га ла ва ў дру го га, трэ ця га 
— i яны паў та ра лi тыя ж смя рот ныя 
ско кi. Ад на го за дру гiм яму па да ва лi 
квя цiс тых пеў нi каў; ён за соў ваў у iх 
дзю бы вост ры но жык, зра заў верх-
нюю част ку га ла вы i кi даў ту ды ж, 
дзе ў су тур гах ка ла цi лi ся iн ды кi i iн-
дыч кi. Атрым лi ва ла ся ха а тыч нае вi-
до вi шча ма хан ня кры лаў, ско каў, уз-
лё таў, пыр скан ня кры вi, су тур га ва га 
пад рыг ван ня на га мi па мi ра ючых пту-

шак». Адам Баг да но вiч да дае: «Ця-
пер я ра зу мею, ча му баць ка пад час 
вя лi кай пра цы быў нi бы апан та ны 
злым ду хам. Яго нер вы бы лi на цяг-
ну ты, быц цам стру ны, i ён быў сам не 
свой. Спра ва кi пе ла. Ку хон ныя на жы 
ў яго ных ру ках ад бi ва лi дро бат, ён кi-
даў ад ну спра ву, ха паў ся за дру гую, 
гой саў ад плi ты да пе чы, ха паў вя-
дзёр ныя каст ру лi, вы хоп ваў бля хi — i 
ўсё гэ та ра зам, кiд ком, з вы кры кам, 
iн шы раз са злос най ла ян кай, ка лi 
спра ва не ла дзi ла ся. Спра ва на пру-
жа ная i вель мi ад каз ная, бо па ны 
да кух нi вель мi па тра ба валь ныя». 
Да рэ чы, сам Адам Баг да но вiч у 1877 
го дзе быў вуч нем леп шай у Мiн ску 
кан ды тар скай нем ца Ро бер та Шэ нiн-
га, якая зна хо дзi ла ся на Пет ра паў-
лаў скай ву лi цы. Вось што ён ус па мi-
нае: «Звы чай на мы, вуч нi, уста ва лi 
ў 6-7 га дзiн ра нi цы: да 9 га дзiн па-
вiн ны бы лi быць вы пе ча ны ру мя ныя 
бу лач кi, крэн дзе лi i плюш кi к чаю, 
а за кан чва лi ра бо ту пад рых тоў кай 
ма тэ ры я лу на заўт ра — драж джа-
во га цес та i «па ма ды» (асноў на га 
ма тэ ры я лу для цу ке рак) да 10 га дзiн 
ве ча ра. Да лей вя чэ ра, i ў 11 га дзiн 
мы па вiн ны бы лi спаць». I вось гэ та 
бяс плат ная 16-га дзiн ная ка тарж ная 
пра ца пад лет каў да ва ла гас па да ру 
асноў ны пры бы так.

Ра дзi вi лы, Па тоц кiя, Хад ке вi чы i iн-
шыя па ны i маг на ты вы хва ля лi ся адзiн 
пе рад дру гiм сва i мi ку ха ра мi, iм ёны 
не ка то рых з якiх за ха ва лi ся ў гiс то-
рыi ку лi на рыi, але проз вi шчы боль-
шас цi вы дат ных пры гон ных май строў 
ку лi нар на га цэ ха на заў сё ды знiк лi ў 
глы бi нi ста год дзяў. Не бу дзем жа за-
бы ваць i мы на шых ма туль, ба буль i 
iх стра вы, якiя хоць на ней кае iм гнен-
не здоль ны вяр нуць нам са лод кi смак 
ма лен ства...

Аляк сандр ВА ШЧАН КА.

У ДОБ РАЙ КУ ХАР КI НА СТА ЛЕ СКВАР КI,
А Ў ДРЭН НАЙ — ПРЫ ГАР КI

А за раз рэ цэпт «Кач ка ў яб лы ках з чар на слi вам» ад на шай чы тач кi 
Iны Ма лi ноў скай з Мiн ска. Яна пi ша: «Га лоў нае — пры мац ца за спра ву ў 
доб рым на строi i не ба яц ца фан та зi ра ваць. Па чы наю з та го, што аку рат на 
вы да ляю ру ка мi рэшт кi пёр каў, усе вант ро бы i лiш кi ўнут ра на га тлу шчу. 
Ачы шча ную птуш ку дас ка на ла мыю i даю ёй вы сах нуць. За тым у не вя лi кiм 
ку бач ку змеш ваю 1 ст. л. роз ных спе цый (ба зi лiк, ча бор, са лод кую па пры-
ку, кур ку му i г.д.) з 1 ч. л. дроб най со лi. Хоць леп шая пры пра ва да ежы, як 
я час та жар тую, — гэ та го лад. Атры ма най су мес сю на цi раю кач ку знут ры 
i звон ку. На чы няю яе праз ад ту лi ну ў жы ва це ку ра гой, чар на слi вам (без 
кос та чак), апель сi на мi, арэ ха мi, пас ля ча го за шы ваю нiт кай. Су ха фрук ты 
па пя рэд не за лi ваю кi пе нем хвi лiн на 30. Мож на ры су ту ды яшчэ да даць, 
каб кры ху звя заць тлушч, якi вы ця кае пры за пя кан нi. На дно глы бо кай гу-
сят нi цы на ра заю не вя лi кi мi ка ва лач ка мi 2 яб лы кi без лу пiн (яб лы кi трэ ба 
кры ху па са лiць). За тым кла ду на яб лыч ны «ды ва нок» кач ку, аб ма за ную 
але ем, i стаў лю у ра за грэ тую да 200 гра ду саў ду хоў ку. За час га та ван-
ня — 2,5-3 га дзi ны — пе ра ва роч ваю кач ку 1-2 ра зы, каб яна раў на мер на 
пад ру мя нi ла ся. Га то вую птуш ку вы клад ваю на свя точ ную вя лi кую та лер ку, 
упры гож ваю доль ка мi апель сi на, яб лы каў, арэ ха мi. Аба вяз ко ва ў асоб ным 
по су дзе па даю со ус з яб лы каў, у якiм кач ка га та ва ла ся. Па спра буй це — 
вам спа да ба ец ца!»
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Ра ней вя сель ны воз ме ла пра ва спы ніць 
лю бая жан чы на. На вош та? Каб ада мкнуць 
ку фар з па са гам і агу чыць вер дыкт: «Ого! 
Якое пра ца ві тае дзяў чо! Бу дзе з яе вы дат-
ная гас па ды ня!» або «Хай ця бе ня хай! Не 
дзяў чы на, а са праўд ны гуль тай!» Спы ня лі-
ся ва зы, ад мы ка лі ся ку фа ры... А над звы-
чай на га на ры лі ся толь кі той ня вес тай, якая 
ме ла ў па са гу па двой ны ды ван.

Сён ня пра вя сель ны воз га ва рыць прос та 
смеш на. Лю дзі, вы што? Які ж воз, ка лі іс ну юць 
бя лют кія лі му зі ны? Страч вае бы лое зна чэн не і 
па саг: дзве га дзі ны ў ганд лё вым цэнт ры — і ўсё цу-
доў на. «За раз на бу дзеш што за ўгод на. Абы гро шы 
бы лі», — зга джа ец ца Ве ра Іг на таў на Бе ла коз.

Зна ка мі тая тка чы ха па двой ных ды ва ноў жы ве 
на Гро дзен шчы не. На стаў ні ца, яна кі руе ткац кім 
гурт ком пры Гу дзе віц кім лі та ра тур на-края знаў-
чым му зеі. Па двой на му ткац тву Ве ра Іг на таў на 
на ву чы ла ся ў па чат ку 1990-х: «На Гро дзен шчы не 
бы ла ад на жан чы на. Ядз ві га Аў гус таў на Рай ская. 
У Ад эль ску жы ла. Мы пра яе да ве да лі ся і ар га-
ні за ва лі су пра цоў ні каў му зея ехаць па ву чыц ца». 
А па ву чыц ца ёсць ча му, бо тэх ні ка па двой на га 
ткац тва ад на ча со ва ці ка вая і цяж кая. Кож ны ды-
ван ні бы скла дзе ны з дзвюх асоб ных ваў ня ных 
тка нін, з'яд на ных між са бой у мес цах уз ору.

Та кія ды ва ны бы лі рас паў сю джа ны і на Бліз-
кім Ус хо дзе, і ў Паўд нё вай Аме ры цы (Пе ру), і ў 
Паў ноч най Аме ры цы (Мек сі цы), і ў Еў ро пе (Іта ліі, 
Іс па ніі, Да ніі, Нар ве гіі, Шве цыі, Фін лян дыі, Поль-
шчы). Сён ня ў Мек сі цы і Пе ру ткуць вы ключ на 
вуз кія тка ні ны, каб шыць з іх сум кі, у Іс па ніі двух-
асноў нае ткац тва вы ка рыс тоў ва юць пра фе сій-
ныя мас та кі, а вось у Іта ліі па двой ныя ды ва ны 
ак тыў на пра да юць на кір ма шах. У Бе ла ру сі двух-
асноў най тэх ні кай ткац тва ва ло да юць лі ча ныя 
тка чы хі, і толь кі на Гро дзен шчы не. Та му і з'я ві ла ся 
аль тар на тыў ная наз ва — «гро дзен скія ды ва ны». 
Сён ня ж мы сме ла мо жам га ва рыць і пра «гу дзе-
віц кую тра ды цыю» па двой на га ткац тва.

Ве ра Іг на таў на Бе ла коз мае ча ты рох ву ча ніц, 
ся род якіх яе дач ка. Ма ры на Аляк санд раў на Ка-
мін ская кі руе ўзор най сту ды яй «Су квец це та лен-
таў» пры гро дзен скім Па ла цы твор час ці. Між на-
вед валь ні каў вы лу чае Яў ге на Мар ке ві ча, сту дэн та 
ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та. Бу ду чы ўрач не прос та 
руй нуе стэ рэа ты пы, але «ха пае іх за вуш ка ды на 
со ней ка». «У яго ўсё ідзе, як ка жуць, поль скім пя ру-
нам. Раз, два... За бя жыць на па ру хві лін. І ад ра зу ж: 
«Ма ры на Аляк санд раў на, што вы тут? Да вай це я!» 
Ён не гля дзіць, як мы раз ліч ва ем, каб бы ло сі мет-
рыч на. Толь кі во кам аб вя дзе — і ад ра зу ж ска жа, 
коль кі ні так трэ ба. І што ж вы ду ма е це? Вель мі 
хут ка атрым лі ва ец ца», — пе ра каз вае су пра цоў ні ца 
Гу дзе віц ка га лі та ра тур на-края знаў ча га му зея.

Ва ўні каль нас ці па двой ных ды ва ноў су мне ваў 
ня ма: двух асноў на му ткац тву афі цый на на да дзе-
ны ста тус не ма тэ ры яль най гіс то ры ка-куль тур най 
каш тоў нас ці РБ. Тым не менш паў стае праб ле ма: 
перс пек ты ву ткац тва за ўва жа юць да лё ка не ў кож-
най сям'і. Вось ка рысць ус ход ніх тан цаў для дзя цей 
баць кі вы дат на ра зу ме юць: дач ка ста не плас тыч най 
і гнут кай ма лень кай гра цы яй. Гэ та да па мо жа дзяў-
чын цы пас ля, у да рос лым жыц ці. Іс нуе сэнс пла ціць 
за спар тыў ныя сек цыі: хлоп чык ума цуе зда роўе, 

удас ка на ліць це ла, ха рак тар за гар туе. А ткац тва? Кі-
раў ні кі гурт коў што год ледзь-ледзь мо гуць са браць 
двац цаць школь ні каў. Яшчэ ў шас ці дзя ся тыя гэ тае 
ра мяст во па ча ло сы хо дзіць на ра шу чае «не». Ве ра 
Іг на таў на ўспа мі нае сло вы та ты: «На вош та та бе 
воў ну су шыць? За дзе сяць руб лёў коль кі ды ва ноў 
у кра ме ку піш!». Та ко га кштал ту гу тар кі з'яў ля лі ся 
ўжо та ды. Што ж раз ва жаць пра сён ня?

Су час насць гу ляе з мас тац кай каш тоў нас цю ў 
злыя жар ты. Так, каш тоў насць пры зна лі каш тоў-
нас цю. Але ста тус за стаў ся прос та ста ту сам.

Па двой нае ткац тва, рэд кае і скла да нае, па-ра-
ней ша му аб ме жа ва на. Час ідзе, па кі да юць свет 
на род ныя май стры, і ад мет нае ў іх тэх ні ках так са-
ма па кі дае нас. Не ка то рым сак рэ там май стэр ства 
Ядз ві гі Аў гус таў ны Рай скай, без умоў на най пер-
шай тка чы хі, на ка на ва на на заўж ды за стац ца не-
рас кры ты мі. І спра ва зу сім не ў тым, што сту дэн-
ты ай чын ных ВНУ не пры яз джа юць пе рай маць 
на род ны во пыт. Не, ча му ж? Яны пры яз джа юць, 
на ват ві дэа зды ма юць. Але га лоў нае не ў гэ тым.

Па двой нае ткац тва не пе ра тва ра ец ца ў свое-
асаб лі вы брэнд. Яно не ак ту а лі зу ец ца, не дэ ман стру-
ец ца на на леж ным уз роў ні, да яго не пры цяг ва ец ца 
не аб ход ная коль касць ува гі. А яно мае ве лі зар ную 
па трэ бу ў вы шэй пе ра лі ча ным. Вось слуц кія па ясы — 
гэ та, без умоў на, наш твар, на ша ві зіт ная карт ка, наш 
го нар. Гэ та скарб, за які га то вы за пла ціць ка зач ныя 
су мы за ці каў ле ныя асо бы з са ма га да лё ка га за меж-
жа. Слуц кія па ясы — гэ та моц на. А па двой ныя ды-
ва ны? На вы ста вах у Бер лі не і Маск ве без ліч ва чэй 
здзіў ле на па зі рае на ба га тыя бе ла рус кія ка лек цыі.

Не аб ход на на га даць, што па двой ныя ды ва ны 
па таў шчы ні па доб ныя да доб рай дра па вай тка-
ні ны, што на ін шым кан ты нен це яны пе ра тва ра-
юц ца ў сум кі, што з іх ро бяць стыль ныя зі мо выя 
спад ніч кі... Да кра на еш ся да са тка на га і ра зу ме-
еш: бе ла рус касць, вы тан ча насць, дас ка на лая 
аку рат насць і на ват акі я ніч ная цеп лы ня.

Сэнс па гля дзець на па двой нае ткац тва іс нуе.
Мар га ры та СІ ДАР
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Ча сам ду ма еш, што змя ніў 
мес ца жы хар ства — і стаў ін-
шым. За быў ся на мес ца, дзе 
вы спя ваў як асо ба — і, лі чы, 
част ка ця бе ў гэ тым умо мант 
знік ла. Гэ та вы ста ва пра 
тое, што ў кож на га, ку ды б 
ні пры вя ло жыц цё, ёсць ма-
лая ра дзі ма, ку то чак, ку ды 
імк нуц ца дум кі і дзе за ста-
нец ца па мяць пра ця бе. Ня-
гле дзя чы на тое, што мес ца 
жы хар ства ўжо ін шае.

У Ва ло жын скай цэнтральнай 
раённай біб лі я тэ цы раз мяс ці лі ся 
мас тац кія тво ры. Раз мяс ці лі на 
пра вах та го, што мес ца на ра-
джэн ня іх — Ва ло жын шчы на, ку-
ды пры еха лі сё ле та на прак ты ку 
сту дэн ты 2-га кур са ар хі тэк тур-
на га фа куль тэ та БНТУ. Прак ты ка 
ў іх спе цы фіч ная — ад чуць аў ру 
гіс та рыч ных мяс цін, пе ра даць яе 
праз мас тац кія воб ра зы. Мож на, 
вя до ма, «прак ты ка вац ца» ў ста лі-
цы — ёсць ку ды сха дзіць, на што 
па гля дзець, чым на тхніц ца. Мінск 
ужо на тхніў шмат ка го з мас та коў 
і бу дзе на тхняць да лей. Але коль кі 
іх — ма лень кіх га ра доў, мяс тэ чак, 
вё са чак, дзе ёсць ней кая свая 
ад мет насць, якую вель мі шка да 
згу біць і та му трэ ба ехаць ту ды 
і ма ля ваць, ма ля ваць... А по тым 
па ка заць жы ха рам ад мет насць іх 
жа мяс цін — праз вы ста ву. Так 
вы ра шыў вы клад чык і мас так 
Алесь Квят коў скі і за пра сіў сва-
іх сту дэн таў на пле нэр на сваю 
ра дзі му, у тыя мяс ці ны, якія вя-

до мыя све ту праз вя до мых асоб, 
што тут на ра дзі лі ся. Ад на з іх — 
прэ зі дэнт Із ра і ля Шы мон Пе рэс, 
які ад зна чыў на па чат ку жніў ня 
сваё 90-год дзе. Пра ша ноў на га 
зем ля ка на Ва ло жын шчы не па-
мя та юць (ён, да рэ чы, ра ней пры-
яз джаў у сваю род ную вёс ку, а 
сё ле та ра дзі му та ты на ве да ла яго 
дач ка). Якой яна па ба чы ла Ва ло-
жын шчы ну? Ад каз мож на шу каць 
на ву лі цах го ра да, у ва чах-вок нах 
ха так, што вы пус ка юць сва іх пту-
ша нят у свет, а по тым ча ка юць. У 
тым лі ку на вы ста ве «Паш тоў кі з 
Віш не ва», дзе са бра ны 17 тво раў 
сту дэн таў і 4 — іх на стаў ні ка. Усе 
пра цы гра фіч ныя, акра мя ад ной, 
якая на пі са ная на па лат не і на зы-
ва ец ца «Пры ві тан не з Віш не ва. 
Шы мон Пе рэс»: ма ла ды ча ла век 
ся дзіць на студ ні і ні бы та ўгля да-
ец ца ў сваю бу ду чы ню.

— Я ха цеў, каб сту дэн ты ад чу лі 
гэ тае па вет ра праз той дух, які за-
ста ец ца тут, — тлу ма чыць Алесь 
Квят коў скі. — За да ча сту дэн таў 
— уя віць, як гэ та маг ло быць ра-
ней і што за ста ло ся ця пер, якая 
ад мет насць па бу доў, якія ства ра-
юць воб раз Ва ло жы на ці Віш не-
ва. І ў ма ла дых лю дзей гэ та ідзе 
ад ду шы. Мне вель мі ха це ла ся б 
ме на ві та абу дзіць ней кае па чуц-
цё, та му што ў сту дэн таў ар хі-
тэк тур на га ад дзя лен ня прак ты ка 
адзін раз, толь кі пас ля 2-га кур са, 
амаль ме сяц. А гэ та лю дзі, якія 
да лей бу дуць ства раць воб раз 
на шай кра і ны праз бу дын кі. Там, 
на Ва ло жын шчы не, ёсць свед кі 

гіс то рыі: кас цёл, царк ва, ста рыя 
мо гіл кі. Ёсць знак на ўез дзе ў Віш-
не ва (я яго ма ля ваў), які па ста ві-
лі не так даў но, каб уша на ваць 
па мяць больш за 2000 спа ле ных 
фа шыс та мі яў рэ яў у 1942 го дзе. 
А сё ле та мы ўзгад ва ем, што 100 
га доў та му па ча ла ся Пер шая су-
свет ная вай на. Усё по бач — у 
су сед няй вёс цы Баг да на ва бы ла 
лі нія фрон ту... У пле нэ ры бра лі 
ўдзел 9 сту дэн таў. Мы бы лі амаль 
ты дзень у Віш не ве і адзін дзень у 
са мім Ва ло жы не. Зра зу ме ла, як 
Ва ло жын, так і Віш не ва (асаб лі ва 
цэнтр) ужо за бу доў ва юц ца па-су-
час на му. Але ёсць усё-та кі ад мет-
нас ці гіс та рыч ныя. Мне ха це ла ся 
б, каб яны іх ад чу лі.

Гэ та не пер шы пле нэр, які ла-
дзіць мас так на ра дзі ме: у маі ге-
ро ем і на тхняль ні кам бы ла асо ба 
яшчэ ад на го слын на га зем ля ка, 
мас та ка Фер ды нан да Ру шчы ца. 
І да гэ туль у Ва ло жы не бы ло дзве 
вы ста вы Квят коў ска га: пер шая ў 
2007-м, ка лі па вод ле кар цін па эт 
Вік тар Шніп на пі саў 15 вер шаў, і 

дру гая ў 2011-м, ві даць, не вы пад-
ко ва ме ла наз ву «Мёд», бо ўспа-
мі ны пра ма лен ства на ра дзі ме як 
пра ві ла са лод кія, якія цяж кія ча сы 
ні пе ра жы ваў бы.

Мо жа, та му тут ні бы та «мё дам 
на ма за на», хо чац ца штось ці доб-
рае зра біць для сва іх зем ля коў. 
Вы ста ву ў Ва ло жы не, на прык-
лад, пад тры маў «Прі ор банк»: 
яго кі раў нік Сяр гей Кас цю чэн ка 
— так са ма зям ляк. Зра зу ме лае 
імк нен не тых лю дзей, якія не ча га 
да сяг ну лі, ад дзя чыць ра дзі ме.

Алесь Квят коў скі ма рыць 
ства рыць на сва ёй ма лой ра-
дзі ме кар цін ную га ле рэю. Гэ та 
ж цу доў на, ка лі тыя, хто ўме юць 
ства раць, упры гож ва юць кож ны 
свой род ны ку ток. І ка лі ад кож-
на га, хто на ра дзіў ся тут аль бо по-
бач, узяць па кар ці не, плюс яшчэ 
пра цы сту дэн таў з пле нэ раў — 
вось і збор тво раў для га ле рэі 

атры ма ец ца, мес ца куль тур ных 
су стрэч для мяс цо вых жы ха роў. 
У лю бой кроп цы кра і ны жы вуць 
лю дзі, якія пра даў жа юць іс на ван-
не мяс цін, на паў ня ючы яго сэн-
сам — лю быя пом ні кі, бу дын кі, 
ад мет нас ці заў сё ды ства ра юц ца 
для ча ла ве ка. І ча ла век гэ ты мо-
жа ад ной чы азір нуц ца і ска заць: 
«Як жа тут хо ра ша! І я маю да 
гэ та га да чы нен не». Асэн са ваў-
шы гэ тае па чуц цё, за хо чац ца 
збе раг чы і да даць фар баў. Сва-
іх, не аба вяз ко ва тых, што ёсць у 
мас та коў на па літ ры. Бо кож ны з 
нас па-свой му мас так.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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Вель мі зна ка вая і па-
свой му ўні каль ная 
па дзея: у Ві цеб ску 
ўша на ва лі па мяць 
сла ву та га края знаў ца 
Мі ка лая Іва на ві ча Кас-
пя ро ві ча. Слоў ні ка вы 
ма тэ ры ял, са бра ны ві-
цеб скі мі края знаў чы мі 
ар га ні за цы я мі пад кі-
раў ніц твам Кас пя ро ві-
ча, ім жа апра ца ва ны, 
мае вя лі кае зна чэн не 
і для сён няш ня га дня, 
ка лі паў стае праб ле ма 
вяр тан ня са праўд най 
бе ла рус кай мо вы, не 
«за бру джа най» ін ша-
земным уплы вам.

У маі ад бы ло ся ад крыц цё ме ма ры яль-
най дош кі ў го нар гэ та га вы дат на га дзея ча 
бе ла рус кай на ву кі, а ў бу дын ку ра ту шы 
бы ла прад стаў ле на вы ста ва, пры све ча-
ная жыц цю і пра цы гэ та га рэ прэ са ва на га 
ў 1930-я га ды бе ла рус ка га ін тэ лі ген та.

Мі ка лай Кас пя ро віч на ра дзіў ся 9 (21-
га — па ста рым сты лі) мая 1900 го да ў 
ма ёнт ку Іза ба лё ва Ігу мен ска га па ве та 
Мін скай гу бер ні (за раз Пу ха віц кі ра ён 
Мін скай воб лас ці) у сям'і аран да та ра. 
Па ча так яго гра мад скай ак тыў нас ці 
су па дае з вель мі скла да ным пас ля-
рэ ва лю цый ным ча сам, у які ад бы ва-
ла ся ста наў лен не но вай бе ла рус кай 
дзяр жаў нас ці. Атры маў шы ў 1918-1921 
га дах пе да га гіч ную аду ка цыю ў Мін скім на-
стаў ніц кім ін сты ту це, Кас пя ро віч пры свя ціў 
сваю дзей насць ар га ні за тар скай спра ве ў 
га лі не аду ка цыі, рас паў сю джан ню ў шы-
ро кім ася род ку на цы я наль най свя до мас ці. 
Ён быў удзель ні кам Ча со ва га бе ла рус ка-
га на цы я наль на га ка мі тэ та, Цэнт раль най 

бе ла рус кай школь най ра ды, 
Мінск ага та ва рыст ва гіс то рыі 
і ста ра жыт на сцяў. Дзей насць 
гэ тых гра мад скіх ар га ні за цый 
не ка то ры час ад бы ва ла ся ў 
пе ры яд аку па цыі. Ад на ча со-
ва на мя жы 1920-х га доў ён 
бес пе ра пын на пра цяг ваў ву-
чыц ца.

З 1921 го да Кас пя ро віч 
пра ца ваў на па са дзе ін струк-
та ра Нар ка ма та асве ты Бела-
рускай Рэспублікі, ін спек та ра 
Слуц ка га ад дзе ла аду ка цыі. 
Раз на стай ная яго дзей насць 
гэ та га ча су на кі ра ва на на ар-

га ні за цыю бе ла-
рус кай школь най 
аду ка цыі, рас-
пра цоў ку ме та-
дыч ных пы тан няў 
вы кла дан ня бе ла-
ру саз наў чых прад-
ме таў у школь ным 
на ву чан ні. Яго на-
ма ган ня мі ў Слуц кім 
па ве це ла дзі лі ся ка-
рот ка тэр мі но выя бе-
ла ру саз наў чыя кур сы 
для на стаў ні каў.

— Ці ка вым і на сы ча-
ным стаў пе ры яд жыц-
ця Мі ка лая Кас пя ро ві ча, 
звя за ны з Ві цеб скам. 
Пас ля ўва хо джан ня част-
кі тэ ры то рыі Ві цеб скай 

г у  бер н і ў склад Бе ла рус кай ССР 
раз гар ну ла ся вя лі кая мэ та на кі ра ва ная ра-
бо та па вяр тан ні і ад наў лен ні бе ла рус кай 
на цы я наль най куль ту ры, — рас ка за лі ў 
Ві цеб скім аб лас ным края знаў чым му зеі. 
— Спра ва бы ла пад ма ца ва на дзяр жаў най 
па лі ты кай бе ла ру сі за цыі. Для вя дзен ня ар-

га ні за цый най пра цы ў гэ тым кі рун ку Нар ка-
мат асве ты БССР пры зна чыў Кас пя ро ві ча 
на па са ду ін спек та ра Ві цеб ска га акру го ва-
га ад дзе ла аду ка цыі з па чат ку жніў ня 1924 
г. Ві цеб скі пе ры яд не пра цяг ла га жыц ця Мі-
ка лая Іва на ві ча зу сім ка рот кі — два га ды (з 
во се ні 1924-га да во се ні 1926 г.) — і на сы-
ча ны вя лі кі мі спра ва мі. Ме на ві та ў Ві цеб ску 
ён рас па чаў мно гія свае пра цы, якія ме лі 
плён ны пра цяг у да лей шай на ву ко вай і ар-
га ні за тар скай дзей нас ці, бы лі па кла дзе ны 
ў асно ву яго дру ка ва ных прац. Ад на ча со ва 
гэ тыя спра вы ме лі вя лі кае зна чэн не для 
ві цеб ска га культурнага ася род ку.

Га лоў ным кі рун кам дзей нас ці Кас пя-
ро ві ча ў Ві цеб ску ста ла края знаў ства. Па 
іні цы я ты ве і пры не па срэд ным яго кі раў-
ніц тве бы ло ўтво ра на Ві цеб скае акру го-
вае та ва рыст ва края знаў ства. Ка лі быць 
дак лад ным, фар мі ра ван не края знаў чай 
гра мад скай ар га ні за цыі ў Ві цеб ску рас па-
ча ло ся яшчэ на пя рэ дад ні пры ез ду Мі ка лая 
Кас пя ро ві ча, але ме на ві та яго на ма ган ня мі 
акру го вая ар га ні за цыя стала больш сама-
стойнай, аба пі ра ю чы ся ў сва ёй пра цы на 
сет ку мяс цо вых (па вя то вых) і ні жэй шых 
(школь ных) ар га ні за цый. Края знаў чае та-
ва рыст ва аб' яд ноў ва ла больш за 1000 сяб-
роў. Яно пра ца ва ла згод на з пра гра май 
дзей нас ці Ін сты ту та бе ла рус кай куль ту ры, 
пер шай бе ла рус кай на ву ко вай установы, 
утво ра най у 1922 г., якая бы ла по тым рэ ар-
га ні за ва на ў Бе ла рус кую ака дэ мію на вук.

Ві цеб скае края знаў чае та ва рыст ва 
раз гар ну ла вы да вец кую дзей насць. Бы лі 
вы да дзе ны ў 1925 і 1928 га дах 2 вы пус кі 
края знаў ча га аль ма на ха «Ві цеб шчы на», 
які не толь кі дру ка ваў да сле да ван ні Ві цеб-
ска га краю, але меў вя лі кае ме та дыч нае 
зна чэн не для ар га ні за цыі края знаў ства. 
У Ві цеб ску вы да дзе ны кні гі Кас пя ро ві ча 
«Бе ла рус кая ар хі тэк ту ра» і «Бе ла рус кі 
ар на мент». Кас пя ро віч пад тры маў спра-

ву ар га ні за цыі ў Ві цеб ску мяс цо вай фі ліі 
лі та ра тур на га аб' яд нан ня «Ма лад няк», з 
дзей нас цю яко га звя за ны ім ёны шэ ра гу та-
ле на ві тых ма ла дых лі та ра та раў но вай Бе-
ла ру сі. У Ві цеб ску ж Кас пя ро віч рас па чаў 
спра ву вяр тан ня мяс цо вай моў най спад-
чы ны краю. Пра гра ма збі ран ня мяс цо ва га 
слоў ні ка бе ла рус кай мо вы вы кон ва ла ся ў 
ад па вед нас ці з агуль ным пла нам Ін сты ту та 
бе ла рус кай куль ту ры.

Ма ла дая бе ла рус кая на ву ка на ра джа-
ла ся на ма ган ня мі эн ту зі яс таў, спра вай да-
ра ві тых вы хад цаў з на род на га ася род ку, 
якія не па ры ва лі су вя зяў з на ро дам. Та му 
на ву ко вая дзей насць, перш за ўсё ў гу-
ма ні тар ным кі рун ку, не па рыў на звя за на з 
края знаў ствам. Бе ла рус кія гу ма ні тар ныя 
ве ды на ра дзі лі ся з края знаў ства, пад ма-
цоў ва лі ся яго ак тыў нас цю, аба пі ра лі ся на 
ма са вы края знаў чы рух, па сту по ва на бы-
ва ю чы пра фе сі я наль ныя ры сы.

На ву ко вая пра ца Мі ка лая Кас пя ро ві ча 
не па срэд ным чы нам звя за на з прак тыч-
ны мі ве да мі, дзей нас цю на пе да га гіч най 
гле бе. У Ві цеб ску ён вы кла даў бе ла ру саз-
наў чыя прад ме ты — мо ву, лі та ра ту ру, гіс-
то рыю і геа гра фію Бе ла ру сі — у мас тац кім 
і пра мыс ло ва-эка на міч ным тэх ні ку мах.

Паз ней, у 1926-30 га дах, пра ца ваў у Мін-
ску ў Ін сты ту це бе ла рус кай куль ту ры, на 
па са дзе на ву ко ва га сак ра та ра Цэнт раль-
на га бю ро края знаў ства БССР і ад каз на га 
сак ра та ра ча со пі са «Наш край».

Улас нае жыц цё, плён ная пра ца на ка-
рысць Ра дзі ме бы лі пе ра рва ныя бес пад-
стаў ным па лі тыч ным аб ві на вач ван нем. У 
1930 го дзе Мі ка лай Кас пя ро віч быў асу-
джа ны на 5 га доў ссыл кі ў Ке ме раў скую 
воб ласць, а 26 снеж ня 1937 го да — па вод ле 
на ступ на га пры су ду — рас стра ля ны. Рэ-
абі лі та цыя ад бы ла ся толь кі пас ля смер ці 
Ста лі на...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

За ха ваць сваё!За ха ваць сваё!  ��

ПА ДВОЙ НЫЯ ДЫ ВА НЫ — 
ТАК СА МА АЙ ЧЫН НЫ БРЭНД

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

НА ПІЦ ЦА СА СТУД НІ

ЁН ПА ЦЯР ПЕЎ ЗА ПРАЎ ДУ І ЛЮ БОЎ ДА РА ДЗІ МЫ

М.Кас пя ро віч.
«Ві цеб скі кра ё вы 

слоў нік» Кас пя ро ві ча
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