
Цi гэ та звыч ка, цi па трэ ба, 
Па чуў шы леп шы ў све це пах, 
Я зноў ца лую бо хан хле ба, 
Якi тры маю ў ру ках.

Вось гэ та во дар! Ну й дух мя ны!
Смач ней за ўсё, што з iм ядуць!
Але ж i вар ты той па ша ны, 
З якой на стол яго кла дуць!

Т. Дзям' я на ва 

СЯ ЛЯН СКАЯ ПАЧ ЦI ВАСЦЬ
Ад ным з асноў ных, вы пра ца ва ных ста год-

дзя мi, па тра ба ван няў да пры га та ван ня ежы i 
на за па шван ня пра дук таў хар ча ван ня ў ся лян 
Вi цеб шчы ны бы ла бе раж лi васць, якую Нi кi фа-
роў скi на зы вае над звы чай най. Нi вод нае зяр-
нят ка не пра хо дзi ла мi ма жор наў. Са мы дроб ны 
ка ва ла чак са ла цi мя са, якi зва лiўся на пад ло гу 
пры «чварто ́ўцы» жы вё лы, iм гнен на пад бi раў ся. 
Рэшт кi кру пы, му кi, цук ру аба вяз ко ва аку рат на 
змя та лi ся са ста ла. Гэ та мож на бы ло б на ват 
на зваць сквап нас цю, ка лi не на ступ ная ака лiч-
насць: бе раж лi васць ад люст роў ва ла iдэй ную 
пач цi васць прос та га лю ду да Бо жых да рун каў i 
вы нi каў сва ёй пра цы.

Ка лi му ку не трэ ба бы ло пра сей ваць, яна 
бра ла ся гас па ды няй у па трэб ных умоў ных ме-
рах: чац вя рык, «лy ́бка», мiс ка, коўш, лыж ка. 
Ка лi ж му ка пра сей ва ла ся, то яе са мыя дроб ныя 
ка мяч кi аба вяз ко ва пе ра цi ра лi ся ру ка мi. Усе 
«кувa ́лкi i кусa ́нiкi», якiя за ста ва лi ся на ста ле 
пас ля яды, збi ра лi ся i вы ка рыс тоў ва лi ся: леп-
шыя по тым ад да ва лi ся дзе цям для «хлy ́скi», 
раз да ва лi ся жаб ра кам, лю бi мым жы вё лам або 
трап ля лi ў квас нiк.

Асаб лi ва пач цi выя ад но сi ны бы лi да хле ба-
кар мiль ца. Не да зва ля ла ся кi даць яго, гу ляць 
з iм, ля пiць хлеб ныя «ка тэ ́лкi» (ша ры кi з хлеб на-
га мя кi шу). На ват ад лам ваць ад лус ты ка вал кi, 
якiя на зы ва лi ся «глы ма ня ́мi, глымa ́нiкымi» або 
«глы та ня ́мi, глытa ́нiкамi», лi чы ла ся не па жа да-
ным, бо пры гэ тым за ста ва ла ся шмат кро шак. 
Але бы лi вы пад кi не тра ды цый на га вы ка ры стан ня 
хле ба — у ча ра дзей ных мэ тах, у ахоў най ма гii i 
на род най ме ды цы не. Так, пры па жа ры з мэ тай 
яго лiк вi да цыi це раз ха ту пе ра кiд ва лi ка ва лак 
хле ба — па жа да на, свян цо на га. Пры на смар ку 
ка ва ла чак хле ба тры ма лi над по лы мем, а по тым 
пад но сi лi да но са за хва рэў ша га. Вост ры ды мок 
дзей нi чаў на кшталт на ша ты ру i па ляг чаў на-
смарк. Хлеб, якi пры кле iў ся да на жа, ад скра ба лi, 
ра бi лi з яго ша ры кi i ўжы ва лi ад пя кот кi. Зна ха ры 
з да па мо гай за моў «убi ра лi» на ка ва ла чак хле-
ба хва ро бу, а по тым ад да ва лi, «пе ра во дзi лi» яе 
на ней кую жы вё лу цi птуш ку (са ба ку, ка ро ву, 
ку рэй). I, як нi дзiў на, та кое ля чэн не час та да-
па ма га ла.

Мi ка лай Якаў ле вiч пi ша, што адзi ны мi кру па-
мi, якiя куп ля лi ся ля не Вi цеб шчы ны, бы лi грэц-
кiя i яч ныя. У гi гi е нiч ных мэ тах iх пе рад вы ка-
ры стан нем аба вяз ко ва пра мы ва лi. З кру па мi 
хат ня га пры га та ван ня та ко га не ра бi лi, бо пры 
гэ тым мож на бы ло змыць каш тоў ныя час цiн кi 
аба ло нак зер ня, якiя на да ва лi па трэб ную гус-
та ту стра вам.

Пры пры га та ван нi вад кiх страў усе не аб-
ход ныя пра дук ты кла лi ся ў вя лi кi вя дзёр ны 
гар шок, за лi ва лi ся ва дой, са лi лi ся i ста вi лi ся ў 
печ. I ка лi пер шы «сплыў» вад ка сцi быў яшчэ 
цяр пi мы, то чар го выя па пя рэдж ва лi з да па мо-
гай «шумо ́ўлi» — зняц ця шу му i на кi пу з да па-
мо гай шу моў кi i па меш ван ня стра вы. Ка лi печ 
«заграбa ́лася i за сла ня ́ла ся», стра вы ста я лi ў ёй 
пад на крыў ка мi да апа раж нен ня гарш коў. Пры 

гэ тым яны рас па рва лi ся i атрым лi ва лi жа да ную 
гус та ту.

Так зва ныя «пi рано ́чныя стра вы» (што бы-
лi пры га та ва ны на пя рэ дад нi) лi чы лi ся ла сы мi, i 
за iмi га няў ся кож ны сем' я нiн, але ад абе ду рэд ка 
неш та за ста ва ла ся, ха ця гас па ды ня i га та ва ла 
стра вы з ней кiм за па сам на вы па дак пры ез ду 
не ча ка на га гос ця або не бы ва ла га апе ты ту чле-
наў сям'i. Та му не зра зу ме лым бы ло тое, ча му ў 
адзiн дзень усё з'я да ла ся да апош няй кроп лi i 
ска рын кi, а ў дру гi шмат страў трап ля ла ў раз рад 
«пi ра ноч ных». «Ця ́мкi» (кем лi вы) прос та лю дзiн 
тлу ма чыў гэ та так: ка лi за вя чэ рай усе стра вы 
бы лi з'е дзе ны, то на на ступ ны дзень трэ ба ча-
каць доб ра га на двор'я, а ка лi за ста лi ся рэшт кi, 
то бу дзе не па гадзь. Сы хо дзя чы з гэ та га, лепш 
з'ес цi ўсё, чым па кi нуць.

ЗА ЧЫС ЦI НЮ МI САК
Та кiя ж бе раж лi выя ад но сi ны на зi ра лi ся i пры 

абi ран нi буль бы, якое на Вi цеб шчы не на зы ва-
ла ся «скрэ ́сь бy ́льбу». Буль бя ныя лу пi ны аку-
рат на зды ма лi ся з да па мо гай верх няй част кi 
ля за на жа, бе раж на вы свер ва лi ся дуп лы i «каз-
лы ́». Та кая пра ца бы ла вель мi ма руд най. Нi кi-
фа роў скi пi ша, што за га дзi ну ку хар ка маг ла 
аба браць толь кi гар нец (3,28 л) буль бы, за тое 
збе ра га ла ся яе чац вёр тая част ка. Ад ва ра ная ў 
«муньдзe ́рах» буль ба лу пi ла ся з да па мо гай па-
зног цяў, а «адскро ́бы i лупі ́ны» трап ля лi ў свi ную 
ме шан ку. Ма ла дая ж буль ба на огул не «скраб-
ла ся», та му што яе тон кiя лу пi ны са мi здзi ра лi ся 
пры мыц цi.

Чыс та ма лоч ныя стра вы ў ра цы ё не прос та га 
лю ду су стра ка лi ся рэд ка, бо ма ла ко збе ра га ла-
ся на тва рог, сме тан ко вае мас ла, сы ро ват ку або 
ўжы ва ла ся ў сы рым вы гля дзе, а для за бель ван-
ня страў вы ка рыс тоў ва ла ся зу сiм ня знач ная яго 
коль касць.

З-за та го, што рас лiн ныя стра вы скла да лi 
боль шую част ку хар ча ван ня, яны моц на са лi лi-
ся i ме лi ня звык лы i на ват злёг ку прык ры смак, 
але пас ля iх ужы ван ня ха це ла ся пiць, страў нiк 
на паў ня ўся, i знi ка ла па чуц цё го ла ду. Да та го ж 
ва да вы во дзi ла з ар га нiз ма шкод ныя рэ чы вы.

Нi кi фа роў скi сцвяр джае, што рыб ныя пры га-
та ван нi ся лян Вi цеб шчы ны нель га лi чыць над та 
смач ны мi, бо дроб ная ры ба зу сiм не чыс цi ла ся i 
не па тра шы ла ся, а жоў це вая го рыч пе ра бi ва ла ся 
знач най коль кас цю цы бу лi i пер ца. Пры ад сут-
нас цi апош ня га вы ка рыс тоў ва лi «дзi кi пе рац» — 
пры са дзiс тую трох лiст ную рас лi ну чар на лес ся, 
якая да ва ла не ка то рае па да бен ства го ры чы, 
па ху i сма ку пер ца.

Да па хваль ных i гi гi е нiч ных ба коў ку хар скай 
спра вы Мi ка лай Якаў ле вiч ад но сiў час тае мыц цё 
рук гас па ды няй i тое, што лю бы по суд для пры га-
та ван ня ежы аба вяз ко ва спа лоск ваў ся ва дой, на-
ват ка лi ён быў за га дзя вы мы ты. Але ня рэд ка гэ та 
ра бi ла ся па спеш на, з-за ча го на сцен ках гаршкоў 
за ста ва лi ся «прылі ́пы», якiя не да ва лi да стой на га 
сма ку но вай стра ве i на ват маг лi пры вес цi да яе 
за кi сан ня. Ста ло ва му ж по су ду па шчас цi ла больш: 
ён не толь кi вы мы ваў ся, але i вы цi раў ся. Час тае 
ўжы ван не i мыц цё драў ля ных мi сак i лы жак на да-
ва лi апош нiм ста лую вiль гот насць, ад якой яны 
квас не лi i атрым лi ва лi спе цы фiч ны не пры ем ны 
пах. Нам з ва мi, ша ноў ныя чы та чы, за раз на ват 
цяж ка ўя вiць коль кi на ма ган няў па тра ба ва ла ся 
гас па ды нi, каб без су час ных мый ных срод каў i 
ад сут нас цi га ра чай ва ды пад трым лi ваць чыс цi ню 
по су ду ў на леж ным ста не. Вось та кi мi бы лi па-
тра ба ван нi да пры га та ван ня страў i пад тры ман ня 
хат няй гi гi е ны ў ся лян Вi цеб шчы ны.

Аляк сандр ВА ШЧАН КА.
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Рэ цэпт пад наз вай «балабaшкi з ма ка ва-мя-
до вай ма ка нi най» да сла лi мае стры еч ныя сёст ры 
з го ра да На ва по лац ка Ве ра i Iры на Ва шчан кi. 
Яны па мя та юць, як гэ та ра бi ла на ша цёт ка Iу нiя 
Яў стаф' еў на Ва шчан ка, а тая пе ра ня ла рэ цэпт 
ад сва ёй ма цi, на шай ба бу лi, Ма ры лi Кi ры лаў ны. 
Даў ней «ба ла баш кi» ра бi лi з та го ж цес та, што i 
хлеб. Ця пер пры ста су ем iх пры га та ван не да ўмоў 
га рад ской ква тэ ры. Нам спат рэ бяц ца на ступ ныя 
пра дук ты: му ка ар жа ная — 1,5 шклян кi, му ка 
пша нiч ная — 1 шклян ка, цёп лая ва да або ма ла-
ко — 1 шклян ка, га та ва ная ва да — 2 шклян кi, 
алей — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., «хут кiя» дрож-
джы — 1, 5 ч. л., хар чо вы мак — 1 шклян ка, 
мёд — 3 ст. л.

Пры га та ван не: пе ра мя ша ем пра се я ную 
ржа ную, пша нiч ную му ку i дрож джы ў ад ным 
по су дзе. У дру гiм по су дзе раз мя ша ем у цёп-
лай ва дзе або ма ла цэ соль i алей. Атры ма ную 
вад касць тон кiм стру ме нем улi ва ем у му ку i 
за меш ва ем цес та. Пры не аб ход нас цi да да дзiм 
му кi i зноў доб ра за ме сiм цес та. Яно па вiн на 
быць мяк кiм, але не лiп нуць да да ло няў. Цес та 
пе ра кла дзём у зма за ны але ем по суд, за кры ем 
плён кай i па ста вiм на 2 га дзi ны ў цёп лае мес-
ца. Пад час пад' ёму яго трэ ба адзiн раз аб мяць. 

Га то вае цес та рас ка таць, па рэ заць на пра ма-
ву голь нi кi, па клас цi на зма за ную але ем бля ху i 
вы пя каць у на грэ тай да 180° ду хоў цы 30 хвi лiн. 
У гэ ты час рых ту ем ма ка нi ну. Шклян ку ма ку 
трэ ба пе ра ма лоць на ка ва мол цы, за лiць дзвю-
ма шклян ка мi кi пе ню, за крыць на крыў кай i па-
кi нуць для асты ван ня да хат няй тэм пе ра ту ры. 
Да да дзiм ту ды 3 ст. лыж кi мё ду i ста ран на 
пе ра мя ша ем. Ра ней мiс ку з ма ка нi най ста вi лi 
па ся рэ дзi не ста ла i ма ка лi ў яе ба ла баш кi. За-
раз ма ка нi ну мож на па даць кож на му па асоб ку. 
Смач на ес цi!

Я пра па ную гэ ты ж рэ цэпт, але пры ста са-
ва ны да хлеб най пе чы. Для цес та нам спат рэ-
бiц ца: цёп лая ва да або сы ро ват ка — 350 мл, 
цу кар — 1, 5 ст. л., соль — 1,5 ч. л., ачы шча ныя 
сла неч нi ка выя сем кi — 6 ст. л., пша нiч ная му-
ка — 300 г, ар жа ная му ка — 170 г, со лад — 30 г, 
су хiя дрож джы «Саф-Мо мент» — 1,5 ч. л. Ука-
за ныя iн грэ ды ен ты ў вы шэй зга да ным па рад ку 
за сы па ем у вя дзер ца хлеб най пе чы i га ту ем 
у рэ жы ме «цес та». А по тым усё ро бiм гэ так са ма, 
як i ў па пя рэд нiм рэ цэп це. Да рэ чы, ка лi ўклю-
чыць «асноў ны рэ жым», па ста вiць ва гу 750 г, 
то атры ма ец ца вель мi смач ны хлеб!

Увоз-вы вазУвоз-вы ваз  ��

У На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі пра цуе вы ста ва 
«Вы ра та ва ныя каш тоў нас ці». Вы ста ва ар га ні за ва на су-
мес на з фі лі ялам Брэсц ка га аб лас но га края знаў ча га 
му зея (Му зе ем «Вы ра та ва ныя мас тац кія каш тоў нас ці») 
і дзей ні чае ў рам ках доў га тэр мі но ва га вы ста вач на га пра-
ек та «Куль ту ра не ве дае пра він цыі», мэ та яко га — па ка-
заць уні каль ныя му зей ныя ка лек цыі аб лас ных і ра ён ных 
му зе яў кра і ны.

Вы ста ва «Вы ра та ва ныя каш тоў нас ці» прэ зен туе больш за 
300 пом ні каў гіс то рыі і куль ту ры, якія бы лі кан фіс ка ва ны на бе-
ла рус кай мя жы пад час спроб не за кон на га вы ва зу. Гэ та пом ні кі 
ну міз ма ты кі і ба ніс ты кі VІ-ХХ стст. — ма не ты Ві зан тыі, еў ра пей скіх 
кра ін, Рэ чы Па спа лі тай і інш. Ка лек цыя прад ме таў з каш тоў ных 
ме та лаў прад стаў ле на па яса мі і кін жа ла мі пра цы май строў Паў-
ноч на га Каў ка за, ся рэб ра ны мі парт сі га ра мі і ін шы мі вы ра ба мі 
дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва. Экс па ну юц ца тво ры мас-
тац тва кра ін Ус хо ду, ся род якіх кі тай скія дэ ка ра тыў ныя на клад кі 
і ся рэд не азі яц кі по суд з ме дзі. За ход нюю Еў ро пу прад стаў ля юць 
рыж скі хрус таль, вы тан ча ныя прад ме ты по бы ту, по суд, гра фі ка. 
Ад ной з най больш шмат лі кіх час так экс па зі цыі з'яў ля ец ца ка лек-
цыя аб ра зоў ХVІІІ-ХХ стст.

— Ка лі ра ней усё вез лі з тэ ры то рыі кра ін бы ло га Са вец ка га 
Са ю за, то на пра ця гу не каль кіх апош ніх га доў усё больш вя зуць 
сю ды. Ле тась мы за тры ма лі вя лі кую ка лек цыю ан ты квар най мэб-
лі, сё ле та за тры ма лі ў аэ ра пор це гра ма дзя ні на ЗША, які меў від 
на жы хар ства ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь і так са ма спра ба ваў увез ці 
сю ды прад ме ты, якія ма юць гіс то ры ка-куль тур ную каш тоў насць: 
ор дэ ны, ме да лі, ма не ты роз ных кра ін, — рас па вя дае Ула дзі мір 
ГА РЫ ФАЎ, на чаль нік ад дзе ла ка ар ды на цыі ба раць бы з кант-
ра бан дай Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ та. — Вель мі на сця рож-
вае тое, што на тэ ры то рыю бы ло га Са вец ка га Са ю за апош нім 
ча сам уво зіц ца вель мі шмат прад ме таў з на цысц кай сім во лі кай. 
Гэ та і ор дэ ны, і зброя Трэ ця га рэй ха, і кні гі 1930-х га доў, у тым 
лі ку і «Meіn Kampf». Гэ та, у прын цы пе, так са ма гіс та рыч ныя каш-
тоў нас ці, але ін та рэс да іх не мо жа не на сця рож ваць...

Што ж ты чыц ца прад ме таў, прад стаў ле ных му зе ем «Вы ра та-
ва ныя мас тац кія каш тоў нас ці», ка лек цыя яко га ўво гу ле, да рэ чы, 
на ліч вае ўжо 5 ты сяч экс па на таў, «зда бы тых» брэсц кі мі мыт ні-
ка мі, то гэ тыя тво ры вы яў лен ча га і дэ ка ра тыў на-пры клад но га 
мас тац тва па хо дзяць у асноў ным з ін шых кра ін. А та му...

— Я ўваж лі ва па гля дзеў вы ста ву і ха чу ска заць, што ні вод ны 
з тво раў, прад стаў ле ных тут, не вы клі каў у ма ёй ду шы вя лі ка га 
хва ля ван ня. Ча му? Та му што гэ та чу жыя каш тоў нас ці. Пе ра важ на 
ра сій скія, укра ін скія і гэ так да лей. Што з гэ та га вы ні кае? — раз-
ва жае Адам МАЛЬ ДЗІС, пра фе сар, гіс то рык, мас тацт ва знаў-
ца. — Гэ та доб ра, што іс нуе та кі му зей у Брэс це. Але мне зда ец ца 
(тут я вы сту паю не толь кі ад імя ка мі сіі «Вяр тан не» Бе ла рус ка га 
фон ду куль ту ры, але і ад імя апя кун ска га са ве та На цы я наль на-
га гіс та рыч на га му зея і ад імя Ка мі сіі па рэ сты ту цыі пры Са ве це 
Мі ніст раў), што гэ тыя вя лі кія каш тоў нас ці, якія нам не на ле жаць, 
мож на вы ка рыс таць у ін та рэ сах Бе ла ру сі. У ін та рэ сах аб ме ну 
каш тоў нас ця мі. Ка лі мы не мо жам бес пе ра шкод на вяр таць на-
шыя каш тоў нас ці з-за мя жы, дык мы мо жам па мя няць іх на гэ тыя 
каш тоў нас ці.

Вы ста ва «Вы ра та ва ныя каш тоў нас ці» пра цуе ў На цы я наль ным 
гіс та рыч ным му зеі ў Мін ску да ся рэ дзі ны ве рас ня. Да гэ туль яна 
па спе ла па бы ваць у ін шых га ра дах Бе ла ру сі, у Ра сіі, Поль шчы, 
ва Укра і не. Па да рож жа яе, ві даць, пра цяг нец ца. І, маг чы ма, як-
раз гэ та па спры яе та му, што нех та з за меж жа за хо ча аб мя няць 
экс па на ты на шай ка лек цыі на каш тоў нас ці, якія на ле жаць бе ла-
рус ка му на ро ду і на пра ця гу мно гіх ста год дзяў вы во зі лі ся з кра і ны 
ў не вя до мых і вя до мых кі рун ках.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ
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Яна на ле жыць мас та ку Ка-
н уту Ру сец ка му. Але імя гэ та бе-
ла ру сам трэ ба ве даць не толь кі 
та му, што ён на ма ля ваў Мір скі 
за мак. Хоць у кан тэкс це той вы-
ста вы, якая раз мяс ці ла ся ў паў-
ноч на-ўсход няй ве жы Мір ска га 
зам ка, най больш пры ця галь ны 
адзін. Мір скі за мак у ім па ка за-
ны вель мі ра ман тыч на — і ёсць 
маг чы масць вы яву ХІХ ста год-
дзя па раў наць з тым, што 
ўяў ляе за мак у ста год дзі 
ХХІ. Та кая маг чы масць 
за ста ец ца яшчэ да кан-
ца жніў ня, па куль бу дзе 
доў жыц ца вы ста ва: «На-
ва град скі край ва чы ма 
Кан ута Ру сец ка га», пад-
рых та ва ная ў парт нёр-
стве з біб лі я тэ кай Лі тоў-
скай ака дэ міі на вук імя 
Уруб леў скіх.

27 гра фіч ных і аква рэль ных 
ма люн каў мас та ка XІX ста год-
дзя да юць уяў лен не пра жыц цё 
на шых пра пра дзе даў: Ру сец кі 
іх ства раў у 1844—1846 га дах 
як ад люст ра ван не па да рож-
жа, пад час яко га ён на ве даў 
На ва гру дак, Ня свіж, Сноў, 
Мір. Мі ну лае жыц цё, по быт 
на шых па пя рэд ні каў, тое, як 

вы гля да лі га-
ра ды і мяс тэч кі 
та ды, без умоў-
на, ці ка ва: гэ та 
по гляд збо ку 
на бе ла рус кае 
жыц цё та го ча-
су. Гэ та по гляд 

збо ку, але ў ней кім сэн се і 
знут ры. Та му што Кан ут Ру-
сец кі — твор ца, які на ра дзіў ся 
ў Віль ні, ву чыў ся ў Ві лен скім 
уні вер сі тэ це, а паз ней — і ў 
Еў ро пе (Па ры жы і Ры ме), але 
вяр нуў ся на ра дзі му і стаў на-
стаў ні кам для шмат лі кіх асоб, 
ім ёны якіх на ле жаць у тым лі-
ку і бе ла рус кай куль ту ры. Са-

мо га Кан ута Ру сец ка га мож на 
на зы ваць лі тоў скім твор цам, 
уклад ва ю чы ў гэ та ўвесь яго 
шы ро кі гіс та рыч ны сэнс. Не-
здар ма Іван Луц ке віч ад ну 
кар ці ну на бы ваў для Бе ла-
рус ка га му зея ў Віль ні — на ім 
дзяў чы на ў бе ла рус кім строі 
з вер ба мі. Твор так і за стаў-
ся ў Віль ню се. На огул вя лі кая 
част ка прац Ру сец ка га за хоў-
ва ец ца ў Лі тоў скім мас тац-
кім му зеі, яго тво ры ёсць і ў 
са бо рах Віль ню са. Але ёсць 
уні каль ная маг чы масць па ба-
чыць ма люн кі май стра, пры-
све ча ныя ме на ві та Бе ла ру сі.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

ЦI З ПЕР ЦАМ,
ЦI НЕ З ПЕР ЦАМ —

АБЫ БЫ ЛО
СА ШЧЫ РЫМ СЭР ЦАМ

ЧЫМ ДЛЯ НАС
КА РЫС НЫЯ
ЎРА ТА ВА НЫЯ МАС ТАЦ КІЯ 
КАШ ТОЎ НАС ЦІ?

ПРЫ СТА НАК ДЛЯ РА МАН ТЫ КА
Та кое ўяў лен не дае пер шая вы ява Мір ска га зам ка, вя до мая сён ня
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Горад на паштоўцы
Нават калі паштоўкі былі зроблены больш за 100 гадоў таму, яны знаходзяць адрасатаў. 
У Музеі гісторыі горада Мінска (на Рэвалюцыйнай, 10) можна пабачыць «Мінск на старых 
паштоўках». 

Якім быў горад напрыканцы XIX і на пачатку ХХ стагоддзя? Больш за 50 выяў даюць магчымасць 
уявіць яго гісторыю: гэта фотакопіі паштовак, якія  выдаваліся прыватнымі выдавецтвамі да 1918 года. 
Арыгінальным павінен быў быць сюжэт на паштоўцы: не толькі будынкі, але і людзі з іх клопатамі станавіліся 
героямі прац фатографаў таго часу. Тое, па якіх вуліцах хадзілі гараджане, як яны былі апранутыя, якім 
відам транспарту карысталіся (былі варыянты нават тады – вазок, дыліжанс ці нават першыя аўтамабілі), 
дае нам уяўленне пра мінулыя часы і стварае адметны вобраз Мінска. Яго, відаць, хацелі захаваць на 
памяць і самі гараджане ці іх госці: паштоўкі гэтыя прадаваліся ў кнігарнях, шапіках і нават у майстэрнях 
фатографаў. Цяпер жа гэта яшчэ і гістарычныя дакументы, якія сведчаць пра мінулае.

Ларыса ЦІМОШЫК
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— Пер шым ды рэк та рам му зея стаў 
Ана толь Сця па на віч Фу рык, на ву ко вым 
су пра цоў ні кам — Вя ча слаў Бяр нар да віч 
Мыс ліц кі, на гляд чы кам — Ні на Мі ка-
ла еў на Ле дар, за ха валь ні кам фон даў 
— Іры на Мі ка ла еў на Кіш ко. У пад рых-
тоў чай ра бо це па збо ры экс па на таў 
удзель ні ча лі ра бот ні кі куль ту ры ўся го 
ра ё на, але ме на ві та на не вя лі кі ка лек-
тыў му зея ляг ла асноў ная на груз ка па 
ства рэн ні экс па зі цыі і фон ду, — рас-
па вя ла ды рэк тар му зея Але на ЗА-
БА РО НАК. — З ве рас ня 1992 го да па 
жні вень 2004-га му зей уз на чаль ва ла 
Ган на Мі хай лаў на Аў ла сен ка. Гіс то рык 
па аду ка цыі, яна на ла дзі ла сяб роў скія 
су вя зі з мно гі мі вя до мы мі ўра джэн ца мі 
ра ё на. У му зеі пра во дзі ла ся шмат ці-
ка вых і змяс тоў ных ме ра пры ем стваў. 
Шмат яна па пра ца ва ла і па ства рэн ні 
гіс то ры ка-да ку мен таль най хро ні кі «Па-
мяць. Чэр вень скі ра ён», якая вый шла 
ў 2000 го дзе. Дзя ку ю чы ёй, шмат якія 
на ву ко выя су пра цоў ні кі ава ло да лі асаб-
лі вас ця мі му зей най спра вы. На бы ва ла 
ў той час во пыт і я.

Ня гле дзя чы на ма ла ды ўзрост, му-
зей са браў знач ную ка лек цыю: звыш 
8,5 ты ся чы асноў на га і 2,5 тыс. прад-
ме таў на ву ко ва-да па мож на га фон даў. 
Што год тут ар га ні зу ец ца па 10-12 раз-
на пла на вых вы стаў, а коль касць на-
вед валь ні каў да ся гае 7-10 ты сяч. І як 
вы нік, доб ры пры бы так ад ака зан ня 
па слуг.

Але га лоў нае для ка лек ты ву сён ня, 
як і двац цаць га доў та му, — збор і за-
ха ван не ма тэ ры яль най спад чы ны, вы-
ву чэн не і пра па ган да гіс то рыі і куль ту ры 
рэ гі ё на, пра ца з на вед валь ні ка мі. Пры 
му зеі ство ра ны края знаў чы клуб «Бон-
да». У ім — дзве сек цыі. У пер шай, якую 
ўзна чаль вае на ву ко вы су пра цоў нік Ста-
ні сла ва Бар коў ская, удзель ні ча юць лю-
дзі ся рэд ня га і ста ла га ўзрос ту. Ін тэ ле-

кту аль ная мо ла дзе вая сек цыя пра цуе 
пад кі раў ніц твам Іры ны Ва бі шчэ віч.

Удзель ні кі клу ба шмат па да рож ні ча-
юць па зна ка мі тых мяс ці нах. І з кож най 
па езд кі пры во зяць не толь кі ўра жан-
ні, але і но вы ма тэ ры ял. На Чэр вень-
шчы не, да рэ чы, 23 аб' ек ты ўне се ны ў 
Дзяр жаў ны спіс гіс то ры ка-куль тур ных 
каш тоў нас цяў. «На прык лад, у Смі ла-
ві чах за ха ва лі ся рэшт кі ся дзіб на-пар-
ка ва га комп лек су, які ка лісь ці на ле жаў 
Ма нюш кам і Вань ко ві чам. Па да ро зе 
ту ды на вед ва ем пом ні кі ар хеа ло гіі — у 
пры ват нас ці, ка мень-сле да вік, — га-
во рыць Але на За ба ро нак. — Эк скур сіі 
за маў ля юць і ўста но вы, і шко лы. Але 
ка лі ў іх ня ма транс пар ту, то мы са мі 
да стаў ля ем экс па зі цыі на мес ца: аў-
то бус пра да стаў ляе ад дзел куль ту ры 
рай вы кан ка ма».

Апош нім ча сам му зей ныя ра бот ні кі 
пра па ноў ва юць на вед валь ні кам но выя 
фор мы ра бо ты — ін тэр ак тыў ныя і пе-
ра соў ныя вы ста вы, муль ты ме дый ныя 
прэ зен та цыі. У Дзень му зе яў, на прык-
лад, зла дзі лі ма ляў ні чае дзей ства на 
пля цоў цы пе рад му зе ем, дзе па ка за лі 
пра цэс мыц ця бя ліз ны на шы мі прод ка мі 
з да па мо гай драў ля най жлук ты (боч кі). 
Ра ней у ёй вы вар ва лі бя ліз ну, кі да ю чы 
ў ва ду на грэ тыя ў печ цы ка мя ні, з вы-
ка ры стан нем по пе лу ў якас ці мый на га 
срод ку. Акра мя та го, на вед валь ні каў 
час та ва лі гар ба тай, за ва ра най на дух-
мя ных зёл ках. Звы чай на аб ра да выя, 
по бы та выя прэ зен та цыі з мі ну ла га пры-
мяр коў ва юц ца да роз ных свят — на-
прык лад, Вя лі ка дня, Ку пал ля. Ла дзяц ца 
і пер са наль ныя вы ста вы пісь мен ні каў, 
паэ таў. Плён на су пра цоў ні чае ра ён ны 
му зей і з мно гі мі му зея мі кра і ны. У пры-
ват нас ці, гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту-
ры, Мак сі ма Баг да но ві ча і Ян кі Ку па лы, 
гіс то рыі і куль ту ры яў рэ яў Бе ла ру сі, гіс-
то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны. Вы ста-

вы з іх фон даў рэ гу ляр на пра па ноў ва-
юц ца ўва зе на вед валь ні каў.

— Рас пра цоў ва ем вель мі шмат пра-
ек таў. На прык лад, усе ве да лі, што пад-
час фа шысц кай аку па цыі ў Чэр ве ні іс на-
ва ла яў рэй скае ге та, дзе за гі ну лі 2000 
вяз няў. Але вель мі доў га гэ ты факт не 
быў па цвер джа ны да ку мен таль на. На-
ву ко вы су пра цоў нік Іры на Ва бі шчэ віч 
вель мі ак тыў на ўзя ла ся за рас пра цоў-
ку гэ тай тэ мы і ад шу ка ла шмат ма тэ-
ры я лаў. Па вод ле іх мы вы да лі бук лет 
«Мес ца смут куе па стра ча ных дзе цях 
сва іх», які прэ зен та ва лі на пер шым 
му зей ным фо ру ме ў Грод не, — за зна-
чы ла Але на За ба ро нак. — Пра цу ем і 
над па паў нен нем экс па на таў, шу ка ем 
прад ме ты роз ны мі шля ха мі. Па су бо-
тах ла дзім экс пе ды цыі ў ра ён: у мно гіх 
сем' ях за хоў ва ец ца шмат по бы та вых 
прад ме таў даў ні ны. Зда ра ец ца, што і 
са мі лю дзі пры но сяць прад ме ты, ся-
род якіх су стра ка юц ца да во лі ці ка выя 
і ўні каль ныя: іко ны, ма не ты, кні гі. На 
за куп ку та кіх прад ме таў вы дзя ля юц ца 
бюд жэт ныя срод кі. На гэ тыя мэ ты ідзе 
і пры бы так ад плат ных па слуг.

— І якія экс па на ты са мыя ці ка выя і 
да ра гія для су пра цоў ні каў? — імк ну-
ся да ве дац ца ў су раз моў цы.

— Усе без вы клю чэн ня, бо гэ та на ша 
гіс то рыя. Тым не менш ёсць най больш 
каш тоў ныя. За раз у рэс пуб лі цы ства-
ра ец ца Дзяр жаў ны ка та лог му зей на га 
фон ду, ку ды мы пе рад алі 25 прад ме таў, 
у тым лі ку16 — сё ле та. Гэ та ра бо ты з 
дрэ ва ў вы ка нан ні мяс цо ва га разь бя ра, 
чле на Са ю за май строў Бе ла ру сі Мі ка-
лая Ня хая. Усе яны за рэ гіст ра ва ны.

Са праў ды, су пра цоў ні кам му зея ёсць 
што па ка заць пры хіль ні кам мас тац тва, 
ар хеа ло гіі, даў ні ны, але, на жаль, ня ма 
та кіх маг чы мас цяў: ма лень кае па мяш-
кан не не ад па вя дае, так бы мо віць, ні 
«пра сто ра вым» нор мам, ні тэм пе ра-
тур на му рэ жы му. А тым ча сам на ба-
лан се му зея больш за 8 тыс. адзі нак 
за хоў ван ня, коль касць фон ду да зва ляе 
ства рыць яшчэ ней кую ці ка вую экс па-
зі цыю. Но ва га па мяш кан ня для му зея 
па куль не абя ца юць: га ра док не вя лі кі, 
воль ных пло шчаў ня ма. Ра зам з тым, 
сё ле та му зею пла ну ец ца пе ра даць у 
якас ці фі лі яла дом фальк ло ру ў вёс цы 
Іва ні чы. Мяр ку ец ца, што там раз мес ціц-
ца но вая экс па зі цыя. Па куль яе наз ва і 
кан цэп цыя вы зна ча юц ца.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ,
Чэр вень скі раён
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За ха валь ні кі спад чы ныЗа ха валь ні кі спад чы ны  ��
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ЗАМЕСТ ПРАЛЬНІ-АЎТАМАТА — 
ДРАЎЛЯНАЯ ЖЛУКТА

Як мылі бялізну нашы продкі, раскажуць у музеі
Чэр вень скі ра ён ны края знаў чы му зей, ба дай, са мы ма ла ды 
ся род ана ла гіч ных уста ноў кра і ны. З'я віў ся ён у 1992 го дзе 
і зна хо дзіц ца ў двух па вяр хо вым бу дын ку ра зам з ра ён най 

біб лі я тэ кай. Мож на з упэў не нас цю ска заць, што і са мо 
збу да ван не мае гіс та рыч ную каш тоў насць: яму ўжо больш 
за сто га доў і як раз тут бы ла аб ве шча на са вец кая ўла да на 

Ігу мен шчы не (та ды Чэр вень на зы ваў ся яшчэ Ігу ме нам).

Ды рэк тар му зея Але на ЗА БА РО НАК.


