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Нi што ду шу мне так не ле чыць,
Як стрэ ча гэ тая з ся лом,
Ка лi наш род шы ра ка пле чы
Збя рэц ца ра зам за ста лом

Алесь ПIСЬ МЯН КОЎ

Нi кi фа роў скi па ве дам ляе, што 
ў так зва ных ста ра жыт ных да мах 
пе рад па чат кам яды iс на ва лi пэў-
ныя цы ры мо нii. Сямейнікі мы лi 
ру кi, па ды хо дзi лi да ста ла, по тым 
ста рэй шы чы таў ма лiт ву. Ка лi ён 
ра бiў гэ та пра ся бе, то ўлас ным 
пры кла дам пра па ноў ваў зра бiць 
тое ж усiм пры сут ным. Пас ля 
ма лiт вы кож ны зай маў сваё ста-
лае мес ца за ста лом. Дзе цi, якiя 
ўме лi ка рыс тац ца лыж кай, раз-
мя шча лi ся «станько́м» на лаў цы 
або на па стаў ле най на ёй ка лод-
цы ка ля сва iх ма цi. Тут яны на 
пры кла дзе ста рэй шых за свой ва-
лi за столь ныя пра вi лы па во дзiн 
чле наў сва ёй сям'i, свай го ро ду, 
вя до мыя пад наз вай «лю́цкыс цi», 
або «лю дзя́ныс цi». Гэ тыя пра вi-
лы па тра ба ва лi на ступ на га:

1. Пе рад па чат кам тра пе зы 
кож ны ад лом ваў ка ва ла чак хле-
ба ў адзiн «глытaнiк» ад сва ёй 
лус ты, па сы паў яго сол лю i з'я-
даў.

2. Соль для аса бiс та га ка ры-
стан ня бра ла ся з саль нi цы вы-
ключ на лыж кай, вы сы па ла ся на 
стол з пра ва га бо ку ад кож на га 
еда ка i да кан ца яды бяс след на 
знi ка ла, бо кож ную стра ву ся ля-
не за яда лi хле бам з сол лю.

3. Гас па ды ня ста вi ла на 
стол стра вы i га ва ры ла: 
«Прынiмaйцiся!» Толь кi пас ля яе 
слоў пры сут ныя бра лi ся за лыж кi 
i па чы на лi яду.

4. Ужы ван не асоб на га по су ду 
бы ло не вя до ма прос та му лю ду: 
усе елi з агуль най мiс кi.

5. Каб вад кiя стра вы не пра-
лi ва лi ся, кож ны чэр паў не зу сiм 
поў ную лыж ку, аб цi раў яе аб край 
мiс кi, i на шля ху да ро ту тры маў 
пад лыж кай ка ва лак хле ба. Та-
кiм чы нам, «пусці ́ць пýцiкi» (раз-
лiць вад кую стра ву) бы ло амаль 
не маг чы ма: гэ та маг лi зра бiць 

толь кi дзе цi, п'я ныя або тыя, ка-
го не зна рок штур ха ну лi.

6. Пас ля та го, як стра ва апы-
ну ла ся ў ро це, лыж ка аб лiз ва-
ла ся i кла ла ся на стол. Стра ву 
ста ран на пе ра жоў ва лi, а по тым 
«захліб́ва лi» па ло вай лыж кi вад-
кай стра вы, i ў гэ тым, ша ноў-
ныя чы та чы, ба чыц ца муд расць 
на род най по бы та вай куль ту ры, 
бо су час ныя гi гi е нiс ты сцвяр-
джа юць, што толь кi доў гае i 
ста ран нае пе ра жоў ван не ежы 
пры но сiць ка рысць, а ў хут кай 
«глы та нi не» ня ма сэн су. Мi ка-
лай Якаў ле вiч пi ша, што з-за 
вя лi кiх па ме раў лыж кi дзе цям i 
пад лет кам пры хо дзi ла ся па чар-
го ва па ва роч ваць яе да ро ту 
тры ма ба ка мi.

7. Якой бы нi бы ла вад кая 
стра ва, спа чат ку вы чэрп ваў ся 
«жы ́дзiш», а по тым «гусцe ́ж», 
якi ўжы ва ўся без хле ба. Рэшт-
кi на дне мiс кi па кi да лi ся дзе-
цям.

8. Звы чай на пад час яды чу-
лi ся за над та рэз кiя «сё ́рбы, 
чаўкі i цмя́кi», ад ча го за ста лом 
ста яў свое асаб лi вы шум. Але ў 
асоб ных ха тах бы ло пры ня та не 
«сё́рбаць» i пе ра жоў ваць стра ву 
са сту ле ны мi гу ба мi. Та ды за ста-
лом ста я ла вы ключ ная цi шы ня.

9. Пры спрак ты ка ва ным ад-
кус ван нi хле ба кро шак ад яго не 
бы ло. Ка лi та кое зда ра ла ся, яны 
збi ра лi ся са ста ла мя кi шам або 
паль ца мi. Ка лi ка ва ла чак хле ба 
па даў на пад ло гу, вi ноў ны ад-
ра зу па ды маў яго, на бож на ца-
ла ваў, вы маў ля ю чы: «Вы ба чай, 
Бо жынь ка!» Пры гэ тым ён звяр-
таў ся ме на вi та да хле ба.

10. Ка лi стра ва га та ва ла ся 
з мя сам цi са лам, то ка вал кi 
апош ня га па да ва лi ся да ста ла 
ў агуль най мiс цы, а пе рад ужы-
ван нем «пры сма кi» вы ма лi ся 
на та лер ку або спе цы яль нае 
драў ля нае «до ́на», дзе раз ра-
за лi ся на дроб ныя ка вал кi, а 

по тым зноў кла лi ся ў мiс ку. У 
iн шых вы пад ках ка ва лак мя са 
тры ма лi ле вай ру кой над мiс кай, 
а пра вай на ра за лi з да па мо гай 
на жа. Са ла ж, у за леж нас цi ад 
ад аб ста вiн, iн шы раз рас цi ра-
ла ся ў мiс цы лыж кай або спе цы-
яль ным таў ка чы кам. Пры гэ тым 
пры сут ныя да вя ра лi чыс цi нi рук 
та го, хто рэ заў мя са цi са ла i 
не вы каз ва лi нi я кай гiд лi вас цi. 
Сям'я па чы на ла ес цi, але нi хто 
не да зва ляў са бе за чарп нуць 
ка ва лак са ла або мя са, па куль 
гас па ды ня не га ва ры ла: «Ча му 
нi бi ры цё?́!» Такт аба вяз ваў кож-
на га за чарп нуць «пры сма каў» 
не больш за ас тат нiх. Дзя цей жа 
iмi кар мi лi iх ма цi. Мiж iн шым, 
па доб ную на род ную ма не ру па-
да чы са ла i мяс ной на рэз кi пе-
ра ня лi су час ныя рэ ста ра та ры: 
час та са ла i мя са да ста ла афi-
цы ян ты па да юць на драў ля ных 
«до ́нах», што на дае стра вам 
пры ем ны вяс ко вы ка ла рыт.

11. Та кiм жа чы нам ужы ва-
лi ся i роз ныя «пя чыс ты», якiя 
па пя рэд не па сы па лi ся сол лю i 
пер цам, пры чым кож на му да-
зва ля ла ся ма каць свой ка ва лак 
у «падлі́ву». Нi кi фа роў скi тлу ма-
чыць, што «падлі́ва» — гэ та со ус 
без пры меш ку му кi. Ён атрым лi-
ва ец ца ад змеш ван ня тлу шчу з 
вад ка сцю, вы дзя ля ец ца з мя са 
пад час яго пры га та ван ня. Ка лi 
ў «пя чыс це» бы ло шмат пад-
лi вы i сям' я не не ве да лi, што 
ра бiць ра ней — ма каць хлеб у 
«падлі ́ву» цi браць мя са, гас-
па ды ня ка за ла: «Пыспробyйця 
пад лi вы!» або: «Ча му нi мя са 
з пад лi вый!», цi: «Пад лi ву пас-
ля!» «Кaпкi» i «пyцiкi» пры гэ тым 
бы лi яшчэ менш ве ра год ны, бо 
«пад лi вы» бра ла ся ня шмат, лыж-
ка па доў гу аб цi ра ла ся аб край 
мiс кi i пад трым лi ва ла ся знi зу 
«кусaнiкым».

12. Хлеб, блi ны, са чнi i iн шае 
апус ка лi ў «ма ка нi ну» ру кой, а не 
лыж кай. Ка лi паль цы вы пад ко ва 
да кра на лi ся да «ма ка нi ны», яны 
iм гнен на аб лiз ва лi ся. Пра ма-
кан не блi ноў Мi ка лай Якаў ле вiч 
па ве дам ляе на ступ ныя пад ра-
бяз нас цi: кож ны ядок ад ры ваў 
чвэрць блi на, зва роч ваў яго ў 
тру ба чку i апус каў у «ма ка нi ну» 
ад кры тым бо кам, пры чым ста-
ра ўся за ха пiць блi нам i гу шчу, у 
якой трап ля лi ся ка ва лач кi са ла i 
мя са. Уся чвэрт ка блi на ад ра зу 
на кi роў ва ла ся ў рот, асаб лi ва на 
па чат ку яды. У кан цы ж тра пе-
зы тру ба чка ўжы ва ла ся за два 
пры ёмы.

13. Вы пад кi, ка лi мiс ка зды-
ма ла ся са ста ла з не да е дзе най 
стра вай, зда ра лi ся вы ключ на 
рэд ка, а най больш ла сыя стра вы 
з'я да лi ся да вы лiз ван ня по су ду.

14. Ва ўсiх стра вах ся ля не 
ба чы лi да рун кi Бо га i свя та ве-
ры лi, што Уся выш нi на зi рае за 
iх па во дзi на мi за ста лом. Та му 
не па трэб ная бал бат ня i ла ян ка 
за ста лом бы лi стро га за ба ро-
не ны. Дзi ця чая бес са ром насць i 
па ру шэн не за столь ных пра вi лаў 

iм гнен на ка ра лi ся ўда рам лыж кi 
па лбе. Якуб Ко лас згад ваў пра 
та кiя вы пад кi ў «Но вай зям лi»:

А за ста лом маўч ком ся дзе лi,
Там хлоп цы гыр кац ца не сме лi,
Бо там па ра дак вель мi стро гi,
Там пад пi лу юць та бе ро гi.
Ка лi па ру шыш дыс цып лi ну,
Дык пад ня доб рую ча сi ну
Да дуць там «лэм бу ся» i «ква су»,
Каб не кру цi лi ся без ча су.

Толь кi пас ля вы ха ду з-за ста-
ла да га вор ва лi ся жар ты i за кан-
чва лi ся спрэч кi.

15. «Заeдкi i захлі́бкi» за вяр-
ша лi агуль ную яду за абе дам i 
вя чэ рай.

16. Уста ю чы са свай го мес ца 
пас ля тра пе зы, кож ны раб ром 
да ло нi пра вай ру кi тры ра зы жаг-
наў тое мес ца ста ла, дзе ля жаў 
яго хлеб, i чы таў ка рот кую ма лiт-
ву. Агуль ная пас ля тра пез ная ма-
лiт ва чы та ла ся ра дзей, чым пе-
рад па чат кам яды. Вы клю чэн не 
скла да лi ка ляд ныя i па мi наль ныя 
днi, дзе агуль ная ма лiт ва бы ла 
аба вяз ко вай.

17. Вы хо дзiць з-за ста ла з 
не пра глы ну тым жаў ком або з 
ка вал кам хле ба, кi даць ка вал-
кi цi кост кi са ста ла кош цы цi 
са ба ку за столь ны мi пра вi ла мi 
стро га за ба ра ня ла ся. Трэ ба бы-
ло па ма лiц ца Бо гу, вый сцi з-за 

ста ла, а по тым ужо мож на бы ло 
ад даць не да ед кi свой скiм жы вё-
лам. Вяс ко выя «кy ́цкi ды кі ́цкi» 
(«кy ́цык» — са ба ка з аб кар на-
ным хвас том, «кі ́цка» — кош ка. 
А. В.) гэ та доб ра ве да лi i цер пя-
лi ва ча ка лi вы ха ду сва iх гас па-
да роў з-за ста ла. Пад асаб лi вай 
за ба ро най бы лi рэшт кi свян цо-
най ежы, якiя по тым вы ка рыс-
тоў ва лi ся ў зем ля роб чай ма гii. 
Вось якi вы па дак са свай го дзя-
цiн ства пры гад вае Юрый Лук'-
я на вiч Баг да но вiч: «Бы ло ве лi-
код ня. Еў я свян цо нае — косць 
са ба цэ кi нуў. Бо жа мой — што 
тут бы ло! Баць ка i мат ка як аша-
ле лi: кры чаць не сва iм го ла сам, 
кi ну лi ся косць атбi раць. Я спу-
жаў ся — i ня ве даю, што ра бiць. 
Косць-та кi атаб ра лi i к дру гiм 
кась цям па ла жы лi, каб на Юр'я 
за ка паць у ру нi.

А та ды за мя не пры ня лi ся. Звi-
за лi два пуч ка ро заг. Па ла жы лi 
мя не на ўслон удо вуж. Вя роў кай 
пры вя за лi. I да вай сеч па го ла-
му це лу, баць ка з ад ной, а мат ка 
з дру гой ста ра ны. Здо ра ва тут 
усы па лi. Сек лi, па куль кроў не 
па ка за ла ся. Па том доў га я па-
чос ваў ся». (У цы та це за ха ва ны 
аў тар скi пра ва пiс. А. В.).

18. Пас ля абе да мы лi ру кi 
толь кi ста лыя муж чы ны. Але гэ та 
бы ло аба вяз ко вым для ўсiх пас ля 
вя чэ ры на за га вен не.

19. Сямейнікі i на ват дзе цi 
рэд ка дзя ка ва лi гас па ды нi i ста-
рэй шым пас ля яды. Ад нак у Ле-
пель скiм i Дры сен скiм па ве тах 
Нi кi фа роў скi су стра каў пры кла-
ды пач цi ва га стаў лен ня i вы каз-
ван ня ўдзяч нас цi: усе ма лод шыя 
чле ны сям'i пас ля яды па ды хо-
дзi лi да гас па да ра i гас па ды нi i 
ца ла ва лi iх ру кi. Гэ ты звы чай быў 
за па зы ча ны ў шлях ты.

Вось та кi мi бы лi за ла тыя пра-
вi лы за столь на га эты ке ту ся лян 
Вi цеб шчы ны, якiя пе ра да ва лi ся 
ад ста рэй шых да ма лод шых i 
мно гi мi з якiх мы мо жам ка рыс-
тац ца сён ня.

Аляк сандр ВА ШЧАН КА.

Слу хай баць ку i ма цi — бу дзе па ра дак у ха це!

Рэ цэпт «Ве ра шча ка з ку ры цай»
Нам спат рэ бiц ца: 1 ку-

ры ца ся рэд нiх па ме раў, су-
ша ныя ба ра вi кi — 1 жме ня, 
смя та на — 1 шклян ка, са ла 
або гру дзiн ка — 100 г, дзве 
цы бу лi ны ся рэд нiх па ме раў, 
му ка пша нiч ная — 3 ст. л., 
зе ля нi на кро пу, пят руш кi, 
соль, пе рац, кмен, ка лянд ра 
на смак.

Пры га та ван не. Ку ры цу 
ва рым да га тоў нас цi ў пад-
со ле най ва дзе, мя са ад дзя-
ля ем ад кас цей i дроб на на-
ра за ем. У асоб ным по су дзе 
ад вар ва ем па пя рэд не за мо-
ча ныя су ша ныя ба ра вi кi. У 
са тэй нiк улi ва ем 2 шклян кi пра цэ джа на га ку ры на га бу лё ну i 2 
шклян кi грыб но га. Са ла або гру дзiн ку на ра за ем дроб ны мi ка-
ва лач ка мi i пад смаж ва ем на па тэль нi, да да ём ту ды па рэ за ную 
цы бу лю i га ту ем да за ла цiс та га ко ле ру. Бу лён у са тэй нi ку да во-
дзiм да кi пен ня, да да ём ту ды па рэ за нае ку ры нае мя са, гры бы i 
пад сма жа нае са ла з цы бу ляй. 3 ст. лыж кi му кi раз во дзiм у ва дзе 
i тон кiм стру ме нем улi ва ем у бу лён. Да да ём ту ды ж шклян ку 
смя та ны, со лiм, пер чым, да да ём кры ху кме ну i ка лянд ры, за-
кры ва ем на крыў кай, пе ра во дзiм на ма лы агонь i га ту ем 30-40 
хвi лiн. За гэ ты час вы пя ка ем блi ны. Са тэй нiк ста вiм па ся рэ дзi не 
ста ла, ад кры ва ем на крыў ку i па сы па ем ве ра шча ку зе ля нi най. 
За пра ша ем усiх чле наў сям'i да ста ла. Тлу ма чым, што ес цi бу-
дзем па-ста ра даў ня му, без вi дэль цаў. Кож ны, па чы на ю чы са 
ста рэй шых, ад ры вае чвэрт ку блi на, зва роч вае ў тру ба чку i ма кае 
ў ве ра шча ку ад кры тым бо кам, ста ра ючы ся пад ча пiць сма ка ту. 
Ад но не трэ ба лез цi ўпе ра дзе ста рэй шых, а не тое мож на i лыж-
кай па лбе атры маць!

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

«Сэр ры цар» — так з па ва гай 
звяр та лі ся адзін да ад на го ўдзель-
ні кі кон на га тур ні ру. Ду жых ва я роў 
у жа лез ных да спе хах з лёг кас цю 
тры ма лі іх моц ныя ко ні. У ад га-
ро джа ным драў ля ным ка лі до ры 
ры ца ры на ко нях раз га ня лі ся, імк-
лі ва на блі жа лі ся адзін да ад на го 
і... спра ба ва лі мац ней уда рыць 
вя ліз ны мі драў ля ны мі коп' я мі, 
каб вы біць пра ціў ні ка з сяд ла. У 
ры ца раў бы ло та кое пра ві ла: ка лі 
пер шы раз, з'яз джа ю чы ся, адзін 
верш нік біў дру го га ў шчыт ту пым 
кан цом кап'я, зна чыць, ён за пра-
шаў яго па ме рац ца сі ла мі, а ка лі 
вост рым — вы клі каў на смя рот-
ную бой ку...

Ліц він ская шлях та, фран цуз скія 
ры ца ры муж на бі лі ся, пры свя ча лі 
свае пе ра мо гі да мам сэр ца. Ад-
нак во ін-кры жак, рых ту ю чы ся да 
бой кі з фран цуз скім верш ні кам, 
ска заў: «Адзі ная жан чы на, якой я 
ма гу пры свя ціць свой бой — гэ-
та Пры свя тая Ба га ро дзі ца. Та му 
ў бой цы я ха чу пра ву чыць гэ та га 
фран цу за, спе шча на га жа но чым 
ка хан нем, рас ко шай. Та кія ры-
ца ры-ма на хі, як я, так са ма шмат 
ча го вар тыя. Мы бед ныя, ня шчас-
ныя, але вер на слу жым Хрыс ту». 
Ад нак ці толь кі кры жа кі са праў ды 
аба ра ня юць го нар хрыс ці ян ства, 
да вя ло ся вы ра шыць у спра вяд лі-
вым па ядын ку. Ліц він скі во ін даў 
па ра ду фран цу зу Сер жу Дэ лак-
руа: «Ска чы це мац ней, чым ве-
цер, хут чэй за со неч ны пра мень 
— та ды вік то рыя бу дзе з ва мі!». 
Та кая на ву ка доб лес ці са праў ды 
да па маг ла фран цу зу пе ра маг чы. 
Ён жа, у сваю чар гу, па ба чыў шы, 
як б'ец ца гас па дар, вы со ка аца ніў 
яго май стэр ства і гуч на вы ма віў: 
«Во і ны Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска-
га не бу дуць ве даць па ра зы!»

Пас ля біт вы кон ні каў на бой ку 
вый шла пя хо та. На су сед нім по-
лі спа бор ні ча лі за зван не са ма га 
леп ша га луч ні ка. Яны спра ба ва лі 
тра піць у мі шэнь і дзвю ма, і тры ма 
стрэ ла мі ад ра зу — ка за лі, што гэ-
та са праўд ная шля хец кая за ба ва. 
А на ча ваць, як і на ле жыць ся рэд-
ня веч ным ва я рам, за ста лі ся ля 
сцен зам ка, па ста віў шы вя ліз ны 
на мёт, усла ны се нам.

...На ган чар ным ко ле адзін за 
ад ным з'яў ля лі ся зграб ныя вы-
ра бы. То нень кія аб ру чы, спле-

це ныя з са ло мы, усё час цей 
упры гож ва лі ва ла сы пры ваб ных 
па не нак. А ля са мых сцен зам ка 
раз гар ну лі ся май стры хі з ві лен-
скі мі вер ба мі. Ад на з іх, Яні на 
Нар ку ні е нэ, рас ка за ла:

— На шы вер бы — гэ та ві зі тоў-
ка Віль ню са, бо зроб ле ны ў на-
ва коль ных з ім вёс ках. Мы на ват 
ма ем сер ты фі кат рэ гі я наль на га 
вы ра бу. Зроб ле ны вер бы з трох 
час так. Пер шая — гэ та вер ха він-
ка з мя цё лач ных траў. Дру гая, ся-
рэд няя, уяў ляе са бой кам па зі цыю 
з су хой тра вы і кве так, ка ла соў. 
Трэ цяя част ка — гэ та нож ка з 
арэш ні ку. Вы ка рыс тоў ва ец ца 
ме на ві та гэ тае дрэ ва, бо толь кі 
яно мо жа быць пра мым і не згі-
нац ца 10 га доў.

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» на-
бы ла ў май стрых вяр бу, кам па-
зі цыя якой скла да ец ца з роз на-
ка ля ро вых кол цаў су ха цве таў. 
Ака за ла ся, што на зы ва ец ца яна 
«ру шчы цоў ка» — у го нар бе ла-
рус ка га мас та ка Фер ды нан да Ру-

шчы ца, які на ма ля ваў яе ў 1913 
го дзе на пла ка це, што рэ кла ма-
ваў трох дзён ны віль нюс кі кір маш 
«Ка зю кі».

Ле та ў апош нія вы хад ныя 
жніў ня, ка лі ла дзіў ся фес ты валь, 
ужо зда ва ла свае па зі цыі. Та му 
най леп шым па ра тун кам ад не-
ча ка на га хо ла ду ста лі ба дзё рыя 
ся рэд ня веч ныя тан цы. Кан цэрт 
ста ра даў няй му зы кі ла дзі лі гур ты 
«Лі ты та лер», «Altanka», «PAWA», 
так са ма лі тоў скі гурт пад наз вай 
«Dwa Tygodnіe».

Поз на ўве ча ры за мак з ся рэ-
дзі ны пад свеч ваў ся ліх та ра мі. 
Ад нак са праўд ны агонь ся род 
но чы зда бы ва лі тэ ат ры «Гіст-
ры ён» і «Ява ры на», што ла дзі лі 
ве ча ро вае вог нен нае шоу. Яр кія 
спо ла хі раз-по раз асвят ля лі вя-
ліз ны герб Галь шан, што ві сеў у 
са мым цэнт ры кан цэрт най сцэ-
ны, — усё на гад ва ла пра ча сі ны 
бы лой ве лі чы, мо цы і сла вы...

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
Ашмянскі раён.

Ся рэд ня веч ныя ва я ры кро чы лі па Зам ка вай ву лі цы ў Галь ша нах, 
кі ру ю чы ся да ста ра жыт ных сцен. Фур ман кі мяс цо вых жы ха роў, 
за прэ жа ныя конь мі, за не вя лі кую пла ту пад во зі лі тых, хто ста міў ся 
па ды мац ца ўго ру. Ра мес ні кі, му зы кі з ду да мі, ама та ры ся рэд ня-
веч ных тан цаў бы лі за ўва жа ны ў гэ тую су бо ту, ка лі спя ша лі ся на 
фес ты валь «Галь шан скі за мак-2013».

«Ра ман тыч ныя ру і ны»
 Галь шан

Эта пы ад наў лен ня
Пра іх рас ка заў ме та дыст ад дзе ла куль ту ры Ашмян ска га 

рай вы кан ка ма, ад каз ны за гіс то ры ка-куль тур ную спад чы ну 
Сяр гей Жы лік:

1. Доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то рыі ўжо пра ве дзе на. У па раў на н -
ні з мі ну лым го дам за мак быц цам «вы рас» на адзін-два мет ры. 
Так ад бы ло ся дзя ку ю чы та му, што сце ны зам ка бы лі ачы шча-
ны ад больш поз ніх куль тур ных на плас та ван няў. У зня тым слоі 
зной дзе на шмат аца ле лай аў тэн тыч най цэг лы. Тэ ры то рыя ва кол 
зам ка так са ма рас чы шча на і вы раў на ва на, пра ве дзе ны ар хеа-
ла гіч ныя рас коп кі.

2. Кан сер ва цыю пла ну юць рас па чаць у на ступ ным го дзе. Ума-
ца ван не сцен і ве жаў бу дуць ра біць у тым лі ку з вы ка ры стан нем 
ста рой цэг лы.

3. Бу дзе пра ве дзе на рэ стаў ра цыя Кут няй ве жы, ад нак яна 
за ха вае свой сён няш ні вы гляд. Пла ну ец ца раз мяс ціць у ёй так 
зва ную «ха лод ную» экс па зі цыю, — тое, што змо жа за хоў вац ца і 
пры ніз кіх тэм пе ра ту рах.

4. Бу дзе да кан ца ад ноў ле ны і гіс та рыч ны ланд шафт, у тым 
лі ку ка нал, які цёк по бач з зам кам. Усе ра бо ты па пя рэд не пла-
ну ец ца за вяр шыць да кан ца 2015 го да.

Вёска Язна Міёрскага раёна.
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Фота Віталя ЗАЛЕСКАГА.

Фота Віталя ЗАЛЕСКАГА.

Фота Ніны ШЧАРБАЧЭВІЧ.
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У 2013 го дзе ад зна чыў свой 100-га до вы юбі-
лей уні каль ны бу ды нак у цэнт ры Ві цеб ска. 
Лё сы ста рых да моў не менш ці ка выя, чым 
ча ла ве чыя. Вось і гэ ты ў па чат ку ХХ ста год-
дзя быў па бу да ва ны для ўлас ных па трэб 
ві цеб скім бан кі рам Із ра і лем Віш ня ком. Праз 
пяць га доў у ве рас ні 1918-га мас так Марк 
Ша гал быў пры зна ча ны упаў на ва жа ным 
нар ка ма та асве ты па спра вах мас тац тваў 
у Ві цеб скай гу бер ні і пра па на ваў ад крыць 
у на цы я на лі за ва ным аса бня ку мас тац кае 
ву чы лі шча. Уца ле лы ў ча сы Вя лі кай Ай чын-
най (што для бу дын каў цэнт раль ных ву ліц 
Ві цеб ска вя лі кае дзі ва), ён стаў пры тул кам 
пас ля вай ны для прос тых ві цяб чан, год на 
пе ра жыў пе ра бу до вы, што ла дзі лі но выя 
гас па да ры. Сё ле та ў сту дзе ні, як раз праз 95 
га доў з ад крыц ця тут пер шай дзяр жаў най 
мас тац кай уста но вы ў Бе ла ру сі, атры маў 
шанц ад ра дзіц ца ў пер ша па чат ко вым вы-
гля дзе: па ча ла ся яго рэ стаў ра цыя.
Як хут ка ві цяб ча не і гос ці го ра да змо гуць 
на ве даць му зей гіс то рыі Ві цеб ска га на род-
на га мас тац ка га ву чы лі шча, які раз мес ціц ца 
ў бы лым аса бня ку, рас ка за лі ды рэк тар му-
зея «Ві цеб скі цэнтр су час на га мас тац тва» 
Анд рэй Ду хоў ні каў і на ву ко вы су пра цоў нік 
му зея Ма ры на Кар ман.

Рэ кан струк цыя
— Дзя ку ю чы ана лі зу мы ця пер дак лад на ве-

да ем, у які ко лер быў па фар ба ва ны дом знут ры 
і звон ку ў той час: бу ды нак быў свет лы, а ар хі-
тэк тур ныя эле мен ты — ко ле ру ох ры, — апош ні мі 
звест ка мі пра рэ кан струк цыю па дзя лі ла ся Ма ры на 
Кар ман.- Спе цы я ліс ты По лац ка га на ву ко ва-да-
след ча га ін сты ту та ад на душ на зра бі лі вы сно ву: 
дом моц ны — дай Бог, каб за раз так бу да ва лі. 
Шчы ра ка жу чы, па шко дзіў бу ды нак не час. У боль-
шай сту пе ні гэ та зра бі лі лю дзі. З 1976 го да тут 
зна хо дзіў ся вы лі чаль ны цэнтр з вя лі кі мі ЭВМ. Дзе-
ля іх зра бі лі пе ра пла ні роў ку, зруй на ва лі не каль кі 
ка пі таль ных сцен. Усё гэ та мы па він ны ад на віць.

— Але нам па шан ца ва ла, — да дае Анд рэй 
Ду хоў ні каў. — У аб лас ным ар хі ве за ха ваў ся план 
бу дын ка 1923 го да. Ён на ма ля ва ны на мі лі мет ро-
вай па пе ры і мае не вя лі кія ка мен та рыі. Але для 
нас яны за раз на ва гу зо ла та.

Звон ку, маг чы ма, зда ец ца, што па куль ні я кія ра-
бо ты не вя дуц ца. Тым не менш, поў нас цю га то ва да-

ку мен та цыя, за цвер джа на кан цэп цыя 
ства рэн ня му зея. Бо аса бняк Віш ня ка 
— адзін з ня мно гіх да моў, звя за ных 
з іме нем Ша га ла, што за ха ва лі ся ў 
Ві цеб ску. Ён, па сут нас ці мо жа быць 
пом ні кам са мо му са бе. Гэ та вя лі кае 
дзі ва, што ён не толь кі уца леў у амаль 
цал кам зруй на ва ным вай ной Ві цеб-
ску, але і за ха ваў знеш ні дэ кор.

Што па ка жуць 
у му зеі?

— Як бу дзе вы гля даць му зей на 
са мой спра ве, за ле жыць і ад фі нан-

са ван ня, і ад энер гіі — і на шай, і ды зай не раў, 
— га во рыць Анд рэй Эры ха віч. — Але ў пер шую 
чар гу нам хо чац ца, каб гэ та быў не пры выч ны 
нам му зей, дзе ёсць толь кі экс па зі цыя. Мы пла-
ну ем не каль кі ва ры ян таў эк скур сій, эле мен ты 
ін тэр ак ты ву.

На цо каль ным па вер се раз мес ціц ца па ста ян-
ная экс па зі цыя па гіс то рыі бу дын ка з муль ты ме-
дый ным эк ра нам. Пер шы па верх зой муць экс па-
зі цый ныя за лы, а так са ма шмат функ цы я наль ная 
кан фе рэнц-за ла. Аба вяз ко ва бу дзе ство ра на за ла 
з клі мат-кант ро лем і не аб ход ным уз роў нем ахо вы. 
Так мож на бу дзе ла дзіць вы ста вы ары гі наль ных 
тво раў з са мых вя до мых му зе яў све ту. На дру гім 
па вер се ў экс па зі цый ных за лах бу дуць ад ноў ле ны 
май стэр ні, звя за ныя з кан крэт ны мі ім ёна мі.

Му зей бу дзе ў пер шую чар гу ін фар ма цый ным. 
Бо сён ня са браць кар ці ны мас та коў, якія тут пра-
ца ва лі, не рэ аль на: за над та до ра га яны каш ту юць. 
Да рэ чы, на ват арт-цэнтр Мар ка Ша га ла не мае 
ні ад ной жы ва піс най кар ці ны мас та ка. А з тво раў 
вуч няў Ша га ла ў Ві цеб ску за ста ла ся толь кі не вя-
лі кая ра бо та Штэ рэн бер га, якая за хоў ва ец ца ў 
края знаў чым му зеі, і тво ры Якер со на.

Анд рэй Ду хоў ні каў лі чыць, што му зей па ві нен 
узяць на ся бе яшчэ і аду ка цый ную мі сію: «Да 
ша га лаў скіх чы тан няў ле тась мы пад рых та ва лі 
ін фар ма цый ныя план шэ ты па гіс то рыі ву чы лі шча. 
Пас ля яны шмат дзе вы стаў ля лі ся. Мы рэа ліс-
ты. Цу доў на ра зу ме ем, што не здо ле ем са браць, 
на прык лад, ка лек цыю Ма ле ві ча. Але ў нас ёсць 
дом — мес ца, свед ка ства рэн ня шэ дэў раў. Эк-
скур сіі бу дуць пра ду гле джа ны роз на ўзроў не выя: 
для тых, хто ні чо га не ве дае аб гэ тым пе ры я дзе, 
для больш да свед ча ных і для спе цы я ліс таў. На-
ша мэ та, над рэа лі за цы яй якой мы ўжо ак тыў на 
пра цу ем, аку му лі ра ваць тут усю ін фар ма цыю па 
гіс то рыі раз віц ця Ві цеб ска га мас тац ка га ву чы лі-
шча і рус ка га аван гар ду на огул.

Га рад скі брэнд
На вок лад цы мас тац кай эн цык ла пе дыі ХХ ста-

год дзя, дзе са бра ны са мыя яр кія тво ры, тры з іх 
— мас та коў, звя за ных з Ві цеб скам. Ад на з са мых 
вя лі кіх каш тоў нас цяў го ра да — яго мас та кі. Но вы 
му зей па ві нен стаць част кай брэн да — Ві цеб ская 
мас тац кая шко ла. Акра мя до ма Віш ня ка, хут ка 
з'я віц ца му зей Пэ на, над ства рэн нем яко га за раз 
пра цуе края знаў чы му зей. Ува гі па тра буе ста ры 
бу ды нак мас тац ка-гра фіч на га фа куль тэ та (за раз 
фа куль тэт па чат ко вых кла саў) па ву лі цы Чэ ха ва, бу-
ды нак пер шай гім на зіі, дзе пас ля вай ны зна хо дзі ла-
ся мас тац кае ву чы лі шча. Так мо жа быць ство ра на 
адзі ная струк ту ра, здоль ная пе ра даць усю па літ ру 
мас тац ка га жыц ця го ра да мі ну ла га ста год дзя.

Па куль у Ві цеб ску за клад ва ец ца пер шая цаг-
лін ка ў пад му рак му зей на га комп лек су, здоль-
ным стаць не толь кі га рад скім брэн дам, але і 
з'я вай еў ра пей ска га маш та бу. Зда ец ца, го рад 
мас та коў га то вы ад ра дзіць сваю бы лую сла ву і 
пры мна жаць яе на да лей, не за бы ва ю чы на гіс-
то рыю і ім ёны.

Вік то рыя ДАШКЕВІЧ

ДОМ З МАС ТАЦ КІ МІ 
«ПРЫ ВІ ДА МІ»


