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У сім во лі цы ся мей ных аб ра даў, у якіх пе-
ра хо ду з ад на го ста ту су ў ін шы на да ва ла-
ся вя лі кая ўва га, «мост» на бы ваў асаб лі ва 
важ нае зна чэн не. Ён быў тым ня ўлоў ным 
па меж жам, дзе і ад бы ваў ся ры ту аль ны 
пе ра ход.

«Мас ціць мас ты» — ад на з аба вяз ко вых умоў 
вы ка нан ня роз ных аб ра да вых дзе ян няў і асаб лі-
ва свя точ ных ва рож баў. Ін шы раз хо чац ца прос та 
ўсклік нуць ад здзіў лен ня, ка лі па чы на еш ра зу-
мець, як муд ра ге ліс та і воб раз на, не прад ка заль на 
і сім ва ліч на ўсё бы ло пе ра пле це на ва ўяў лен нях 
на шых прод каў аб гэ тым не спаз на ным све це. Уя-
ві це са бе, што пра рыў у той та ям ні чы свет быў 
маг чы мым пры да па мо зе спе цы фіч на га ін фар-
ма цый на га «мос та», які ней кім не зра зу ме лым чы-
нам яд наў сэр цы за ка ха ных лю дзей. Аказ ва ец ца, 
мас ток па між лё са мі двух ча ла век уз во дзі ла са ма 
дзяў чы на. На шы прод кі па кі ну лі нам у спад чы ну 
не каль кі ва ры ян таў ва раж бы, у якіх клю ча вым 
дзе ян нем бы ло ўзвя дзен не сім ва ліч на га мос та. 
На прык лад, дзяў чы на да ста ва ла з ка ло дзе жа вяд-
ро ва ды, ста ві ла яго на край зру ба, кла ла це раз 
вяд ро га лін ку віш ні і пра маў ля ла сло вы за клі нан-
ня: «Мі лы мой, пры дзі, па кла дач цы на дру гі бе раг 
пе ра вя дзі!» Не ве ра год на: ад но сэр ца па сы ла ла ў 
кос мас ма ру аб па спя хо вым за муж жы, а дру гое 
пе ра хоп лі ва ла яго і па сы ла ла ў кос мас ма ру аб 
сва ёй су джа най...

У дру гім ва ры ян це ва ду на бі ра лі ў не вя лі кі по суд 
(гар шчок, мі су), які пе рад сном ста ві лі ка ля лож ка. 
Дзяў чы на ла дзі ла з пру точ каў, са ло мы пе ра пра ву, 
якая на гад ва ла мост. Яна звяр та ла ся да ня бё саў 
з прось бай уба чыць сон, у якім бы мі лы, лю бы ча-
ла век «пе ра вёў» бы це раз сім ва ліч ны мост, гэ та 
зна чыць, узяў бы за муж.

Ка лі храм, у якім бу дзе вян чац ца па ра, зна хо-
дзіў ся ў су сед няй вёс цы, то марш рут вя сель на га 
по ез да да до му пра клад ва лі та кім чы нам, каб пра-
ехаць праз тры, а ў не ка то рых вы пад ках — і це раз 
сем мас тоў. Пры гэ тым іс на ва ла па вер'е, што па 
мас тах ма ла дыя па він ны бы лі прай сці пеш шу, а 
тым ча сам ня вес та не пры кмет на кі нуць у ва ду свой 
по яс, хус ці ну або яшчэ што-не будзь са сва іх рэ чаў, 
каб шлюб быў шчас лі вым.

Іс на ва ла і та кое па вер'е: каб ня вес та лёг ка на-
ра дзі ла пер шае дзі ця, яна па він на бы ла пе рай сці 
це раз ру чай або рэч ку па мос це і ска заць на ступ-
ныя ма гіч ныя сло вы: «Як ру чай прай шла, па дол не 
за ма чы ла, так і дзі ця на ра джу — не па чую».

Ка лі жан чы на ўпер шы ню пе ра хо дзі ла мост са 
сва ім дзі цем, то аба вяз ко ва па він на бы ла кі нуць у 
ва ду якую-не будзь «ах вя ру»: ма не ту, хус цін ку або 
акра ец хле ба. Гэ та ра бі ла ся для та го, каб у да лей-
шым з гэ тым дзі цем не ад бы ло ся ні чо га кеп ска га 
(не ўта піла ся, не на па ла бяс сон ні ца, каб доб рым 
бы ло зда роўе).

У бе ла ру саў здаў на іс на ва лі за ба ро ны вы хо-
дзіць на мост пас ля за ха ду сон ца, а так са ма ў 
свя точ ныя дні — на прык лад, на Ру саль ным тыд-
ні. Па на род ных па вер' ях ус ход ніх сла вян, ру сал кі 
з'яў ля юц ца на мас тах і мо гуць на шко дзіць та му, 
хто ідзе ў да ро гу.

На Бе ла ру сі лі чы лі, што той ча ла век, які па жа даў 
стаць ведзь ма ком, па ві нен апоў на чы прый сці на мост 
і су стрэц ца там з ня чыс тай сі лай. Не здар ма ж у на ро-
дзе ка за лі: «Каб ця бе д'я бал пад мас том су стрэў».

Мост стаў ры ту аль ным мес цам для ля чэн ня не-
ка то рых хва роб. Ча ла ве ка пры во дзі лі або пры но-
сі лі да мос та, каб вы ка наць над ім спе цы яль ныя 
ры ту аль ныя дзе ян ні і «па кі нуць» на мос це або пад 
ім хва ро бу. У шмат лі кіх за мо вах ёсць сло вы, якія 
ўказ ва юць на мес ца ма гіч на га дзе ян ня: «Це раз тую 
ра ку вог нен ную ста іць мост ка лі на вы...».

На шы прод кі лі чы лі, што ду шы па мер лых трап-
ля юць на «той» свет з да па мо гай мос та, які пра-
ля гае це раз вог нен ную ра ку. Ка лі ча ла век быў 
пра вед ні кам — то мост бу дзе зруч ным, шы ро кім, 
ка лі грэш ні кам — то мост пе ра тво рыц ца ў мост-
гой дан ку, ча сам тан чэй шую за ча ла ве чы во лас. 
Каб пас ля смер ці мост «да па мог пе ра пра віц ца» 
на «той» свет, на Па лес сі жан чы ны пас ля вы печ кі 
хле ба аба вяз ко ва кі да лі ў печ тры па лен цы дроў, 
каб яна не пус та ва ла, — яны і бу дуць слу жыць 
«маст ком» для пе ра пра вы.

На Па лес сі доў гі час іс на ваў звы чай у дні па-
мі нан ня прод каў ха дзіць на ба ло та і «бу да ваць» 
маст кі, каб па да рож ні кі пры пе ра хо дзе це раз іх 
уз гад ва лі ім ёны па мер лых сва я коў.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК

�

«МАС ЦІ КЛАД КУ,
ПРА СІ ГАС ЦЕЙ У ХАТ КУ»

Тра піць госць у бу дзень,
  а ці ў свя та:
— Ка лі лас ка, ка лі лас ка ў ха ту!
Не па спе лі сес ці пры су стрэ чы,
Як па тэль ня за сквір чэ ла ў пе чы,
Ды і чар ка бліс ну ла да рэ чы.
Буль ба, сма жа ні на і каў бас ка,
Па каш туй це, люд цы, ка лі лас ка!

Пят русь Броў ка

А за раз, ша ноў ныя сяб ры, са мы 
час па га ва рыць пра ста ло вы і ку-
хар скі по суд, якім ка рыс та лі ся на шы 
прод кі, і вы зна чыць, ці па ды хо дзіць ён 
да на ша га ча су. Пач нем са ста ло ва га 
по су ду.

Сальні́ца, або сальні́чка, ра бі ла-
ся так: ча ты ры ма лень кія до шчач кі 
зма цоў ва лі ся аку рат ны мі аб ру чы ка-
мі або дуж ка мі, уні зе бы ло ўстаў ное 
дон ца, звер ху — шар нір ная на крыў ка. 
Зад няя сцен ка бы ла вы шэй шай, та му 
на крыў ка зна хо дзі ла ся пад на хі лам. 
Узор ная разь ба на до шчач ках бы ла 
да во лі ад на стай най: кры жы кі, ром бі кі, 
зуб чы кі і не глы бо кія вы дзеў бы. За-
мест са праўд най саль ні цы на ста ле 
прос та га лю ду мож на бы ло па ба чыць 
яе бе рас ця ную пад роб ку, коўш без 
руч кі, ма лень кую мі сач ку або на ват 
ча ра пок, для пры га жос ці аб ві ты бя-
рос тай. Але якой бы ні бы ла саль ніч-
ка, яна заў сё ды зна хо дзі ла ся на ста ле 
по бач з хле бам.

Міс ка, пі ша Ні кі фа роў скі, з'яў ля-
ец ца асноў ным ста ло вым по су дам 
ся лян. Міс кі бы лі глі ня ныя і драў ля-
ныя. Ся род пер шых су стра ка лі ся 
прос тыя і «пылівa ́ныя» (па кры тыя 
па лі вай). Драў ля ныя па дзя ля лі ся 
на «далбe ́жныя» і вы та ча ныя на та-
кар ным «кружáле». Ці ка ва, што пры-
го жа раз ма ля ва ныя міс кі не бы лі рас-
паў сю джа ны ся род прос та га лю ду, бо 

іс на ва ла прад узя тая дум ка аб тым, 
што фар ба ро біць дрэ ва, з яко га зроб-
ле на міс ка, «нявe ́дымным» (не вя до-
мым), і ў яе склад ува хо дзіць… ка-
шэ чы мозг.

Ве лі чы ня і ёміс тасць мі сак бы лі 
вель мі рознымі: ад вя ліз ных «мі ́сі-
шчаў» да ма лень кіх «мі ́сы нік» і 
«місy ́лік». На конт гэ та га Мі ка лай 
Якаў ле віч па ве дам ляе на ступ нае: 
на шэсць да рос лых спа жыў цоў вад кай 
стра вы ўжы ва ла ся міс ка ёміс тас цю ў 
гар нец (3,28 л).

З ча сам драў ля ныя міс кі чар не лі і 
атрым лі ва лі ты по вы квас ны пах.

Глі ня ныя і драў ля ныя «талéрцы» 
(та лер кі) з'яў ля лі ся на ста ле по бач з 
мяс ны мі стра ва мі: у іх па да ва ла ся і на-
ра за ла ся мя са. Толь кі пры спа жы ван ні 
«пя чы́ст» та лер ка бы ла на столь ным 
по су дам. У ін шых вы пад ках, ка лі мя са 
бы ло на рэ за на і па кла дзе на ў вад кую 
стра ву, та лер ка вы ці ра ла ся хле бам і 
зды ма ла ся са ста ла.

За мест та лер кі для на ра за ння мя са 
ін шы раз вы ка рыс тоў ва ла ся спе цы-
яль нае драў ля нае «до́на» круг лай або 
квад рат най фор мы.

Пры маў ка сцвяр джае, што «су-
хая лыж ка рот дзя рэ». Ні кі фа роў-
скі пі ша, што мяс цо вая драў ля ная 
лыж ка здат на зра біць тое ж і не су-
хой. Вы стру га ная на ско рую ру ку 
пры мі тыў ны мі ін стру мен та мі, яна 
шур па тая, дзя рэ гу бы, мае шы ро-
кія ба кі і не ўва хо дзіць у рот, што 
пры чы няе шмат ня зруч нас цяў пры 
спа жы ван ні вад кіх страў, асаб лі ва 
дзе цям. Ва ўжы ван ні су стра ка лі ся 
лыж кі трох ты паў: аваль ныя, шы-
ра ка бо кія (на гад ва лі буб но вы туз) 
і круг лыя. Най вя лік шая даў жы ня 
ста ло вай лыж кі скла да ла 6 вярш-

коў, най мен шая — 4 (1 вяр шок — 
4,4 см). Уя ві це са бе, ша ноў ныя 
чы та чы, як «зруч на» бы ло сёр баць 
лыж кай даў жы нёй 26 сан ты мет раў! 
Але па доб ная лыж ка па трэб на нам і 
сён ня: яна не дра пае по су ду, вель-
мі зруч ная пры вар цы ва рэн ня, сі-
ро паў, раз меш ван ня цук ру, мё ду ў 
вя лі кіх ёміс тас цях.

Ме та ліч ныя лыж кі су стра ка лі-
ся на ся лян скім ста ле вель мі рэд ка 
і лі чы лі ся са праўд ным скар бам. Але 
ся ля не не лю бі лі імі ка рыс тац ца, бо 
ме та ліч ная лыж ка, у га ра чай стра ве 
хут ка на гра ва ла ся, апя ка ла рот і гу бы, 
ча го не ра бі ла драў ля ная. Да та го ж 
яна бы ла мен шай за драў ля ную, та му 
ес ці ёй бы ло не спор на.

«Ві дэ лец» так са ма быў рэд кас цю 
на ся лян скай кухні, ку ды ён зрэд ку 
трап ляў у якас ці па да рун ка. Прос-
ты люд жар таў лі ва сцвяр джаў, што 
«e ́тыю сa ́мыю ві дэ ́лку Бог пер шы 
дурувaв́». Звы чай на ві дэль цам да ста-
ва лі з гарш ка мя са і пры трым лі ва лі 
яго пры на ра за нні. У ас тат ні час гэ ты 
ста ло вы пры бор ад па чы ваў.

Яшчэ ра дзей су стра ка ла ся 
«пярчо ́ўка» (пе ра чні ца) у вы гля дзе 
бля ша най ка ро бач кі, бу тэ леч кі, драў-
ля на га або бе рас ця на га гра фін чы ка, 
якія вель мі тан на куп ля лі ся на кір ма-
шах і вы ка рыс тоў ва лі ся ў вы ключ на 
свя точ ных аб ста ві нах, каб пус ціць пыл 
у во чы.

По су дам для мас ла бы ла «мас-
лё́нка», якая з'яў ля ла ся на ста ле звы-
чай на раз на год — на Вя лік дзень.

Для за хоў ван ня ежы і мі сак пад час 
па да рож жаў або пра цы да лё ка ад до-
му іс на ваў «кy ́блічак» — не вя лі кае 
вя дзер ца ёміс тас цю ў гар нец ці два, з 
дву ма вуш ка мі і на крыў кай, па ся рэ дзі-

не якой зна хо дзі ла ся вы гну тая руч ка. 
Праз яе і вуш кі пра хо дзі ла за са ўка, 
та му на крыў ка не маг ла зва ліц ца, што 
бы ло вель мі зруч на ў да ро зе.

«ВА РЭ ́ЎНЫ» ПО СУД 
І «ПРЫРAДЫ»

Пад наз вай «прырaд», пі ша наш 
сла ву ты эт ног раф, трэ ба ра зу мець 
роз ныя да па мож ныя прад ме ты для 
пры га та ван ня ежы. Знач ная част-
ка ку хар ска га по су ду на бы ва ла ся ў 
га ра дах, мяс тэч ках і на кір ма шах, 
а драў ля ныя вы ра бы ра бі лі ся ўлас-
ны мі на ма ган ня мі. Куп ле ны по суд 
па дзя ляў ся на жа лез ны, глі ня ны і 
драў ля ны. Пер шае мес ца, без умоў-
на, зай маў «чыгy ́н, або цыгy ́н» — 
чы гун ны ка цёл у ад но-два вяд ры, 

у за леж нас ці ад ве лі чы ні сям'і. Звы-
чай на ў кож най гас па ды ні бы ло два 
чы гу ны. У ад ным га та ва лі ся вад кія 
стра вы, у дру гім — буль ба, га род-
ні на і інш. Пер шы чы гун на зы ваў ся 
кіс лым, а дру гі прэс ным. У не ка то-
рых сем' ях яны за мя ня лі ся глі ня ны мі 
«гыршчкa ́мі» (гарш ка мі).

Не аб ход ным спа да рож ні кам кож-
на га чы гу на і гарш ка быў «атлéвыш», 
або «атлe ́ўнік», — ка цёл або гар-
шчок, на па ло ву мен шы за асноў ны. 
Ён слу жыў за па сам для па паў нен-
ня асноў на га по су ду пры вы кі пан ні 
стра вы або для ўтры ман ня цёп лай 
ва ды для мыц ця по су ду. Ма лень кія 
«чыгy ́ньчыкі і гырнýлі» ўжы ва лі ся 
для пры га та ван ня «кaш́ынькі» дзе цям 
і ў вы ключ ных вы пад ках, ка лі па тра-
ба ва ла ся «кі ́нуць гарш кі» (па ста віць 
бань кі) хво ра му.

«Лa ́тка» су стра ка ла ся на роў-
ні з вя лі кі мі гарш ка мі і, па доб на ім, 
ад вя дзёр най ёміс тас ці да хо дзі ла да 
па ме раў каў ша. У ёй пра жы лі ся і ту-
шы лі ся роз ныя пя чыс ты, яеч ні, пра-
жа ні на, а ін шы раз у яе раз лі ваў ся 
«сцю дзень».

Ма лень кія па тэль ні з руч ка мі ў ся-
лян Ві цеб шчы ны су стра ка лі ся рэд ка. 
Больш рас паў сю джа ны мі бы лі вя лі кія 
і глы бо кія, якія ста ві лі ў печ з да па мо-
гай ча пя лы. У та кой па тэль ні атрым-
лі ваў ся вя лі кі блін, ёй мож на бы ло 
пры крыць «шы ра чэн́ны гар шчок», ка-
лі па тра ба ва ла ся «ўпaрыць стра ву». 
На ста ле яна з'яў ля ла ся толь кі з пра-
жа най яеч няй, ра дзей — са сма жа най 
каў ба сой. І, як бы нам ні рэ кла ма ва лі 
па тэль ні з роз ны мі най ноў шы мі па-
крыц ця мі, але важ кая чу гун ная па-
тэль ня яшчэ здат ная са слу жыць нам 
доб рую служ бу.

Для вы пя кан ня блі ноў і ін ша га 
пры па тэль ні заў сё ды зна хо дзі ла ся 
«падмaзка, мазі́лка», якой мог быць 
ка ва ла чак са ла, ін шы раз за кру ча ны 
у ануч ку і пры ма ца ва ны да не вя лі кай 
драў ля най руч кі, або ка ва ла чак вос-
ку.

«Бля́ха» на мяс цо вай кух ні су стра-
ка ла ся вель мі рэд ка.

Ма ка цё ́р, або макі́тру — глі ня ны 
по суд для рас ці ран ня ма ку, лё ну, ка-
ноп ляў — так са ма мож на за лі чыць 
да ку хар ска га по су ду, бо ня рэд ка ў 
ім таў кла ся буль ба, морк ва і тва рог 
на «мы кані ́ну».

Шумо́ўка — вя лі кая лыж ка з час-
ты мі дзір ка мі — су стра ка ла ся рэд ка, 
бо ка рыс тац ца ёй у пе чы бы ло ня-
зруч на.

«Пало́нік» — спе цы яль ная вя лі-
кая лыж ка з доў гім трон кам — быў 

не аб ход ны кож най ку хар цы, бо з да-
па мо гай яго ад лі ва лі ся стра вы ў «ат-
ле выш», кла лі ся да ба вы, спыт ва лі ся і 
раз лі ва лі ся па міс ках стра вы пры па да-
чы на стол. Без гэ тай пры ла ды і за раз 
не абы хо дзіц ца ні вод ная гас па ды ня.

Ні кі фа роў скі пі ша, што нель га 
не па га дзіц ца, што віл кі, ка чар га і ча-
пя ла — тры га лоў ныя пры ла ды ку хар-
ства. Яны зна хо дзі лі ся ў ку це ля пе чы, 
і мес ца гэ та на зы ва ла ся «вы лы ́шні-
кам, кы чаро ́гні кам або чапéльнікам». 
Гэ тыя жа лез ныя пры ла ды на са джва-
лі ся на моц нае драў ля нае дзяр жан не, 
а ка лі ка чар га бы ла драў ля най, то яе 
ка нец, які па ста ян на аб га раў, апус каў-
ся ў па мый ны по суд. Па вел Шпі леў скі 
на зы вае па доб ную ка чар гу «ажоѓам», 
але для Ві цеб шчы ны та кая наз ва 
не бы ла ха рак тэр най.

Ад за граб ной ка чар гі вар та ад роз-
ні ваць «кі ся лё ́ўку» — не вя лі кую лёг-
кую драў ля ную ка чар гу, якой у пе чы 
раз меш ва лі кі сель або ін шыя вад кія 
стра вы.

Для зруч нас ці пе ра мя шчэн ня цяж-
кіх гарш коў па спо дзе пе чы ўжы ва-
ла ся «катy ́лка, або ко ́тка» — ка-
рот кая цур ка з пра віль най вы ем кай 
па ся рэ дзі не. Пры ка ры стан ні гэ тай 
«прырaдай» на яе кла ла ся дзяр жан не 
ві лак, і гар шчок ехаў у печ і з пе чы. 
Без гэ тай прос тай рэ чы гас па ды ням 
не маг чы ма бы ло б спра віц ца з вя-
дзёр ны мі чы гу на мі.

Аляк сандр ВА ШЧАН КА.
Ша ноў ныя чы та чы, у рам ках ад на го 

ар ты ку ла не маг чы ма рас ка заць пра 
ўвесь ку хар скі і ста ло вы по суд ся лян 
Ві цеб шчы ны, та му больш пад ра бяз на 
пра яго мож на бу дзе пра чы таць ў бу-
ду чай кні зе, прысвечанай беларускай 
кухні.

Бы ло б са ла, а па тэль ня зной дзец ца

Для ўсіх са слоў яў 
і ве ра выз нан няў

У да ку мен таль ных кры ні цах 
вёс ка Вя лі кае Ся ло згад ва ец ца з 
ХVІ ста год дзя. У 1589 го дзе яна 
ўва хо дзі ла ў Ста рын каў скую во-
ласць. А пас ля дру го га па дзе лу 
(у 1793 го дзе) Рэ чы Па спа лі тай 
ста ла цэнт рам Вя лі ка сель скай 
во лас ці Мінск ага па ве та. Ча му 
ся ло Вя лі кае? Ня цяж ка зда га-
дац ца, што по бач бы ло ся ло 
Ма лое.

Пас ля ад ме ны пры гон на га 
пра ва бы лі за цвер джа ны і ча со-
выя пра ві лы для не ка то рых на-
род ных школ, якім да зва ля ла ся 
пры маць дзя цей усіх са слоў яў 
і ве ра выз нан няў. Вя лі ка сель-
скіх дзя цей пер шым да лу чыў 
да асве ты свя тар Адам Бар коў-
скі: у 1863 го дзе пры То на ва-
Сла бод скай царк ве ад кры ла ся 
ву чы лі шча. Па коль кі асоб на га 
па мяш кан ня яно не ме ла, свя-
тар ад даў адзін з па ко яў до ма, 
які сам зай маў, для за ня ткаў з 
вуч ня мі «без уся ля ка га на тое 
ўзна га ро джан ня з бо ку гра мад-
ства». Кры ху паз ней у Вя лі кім 
Ся ле з'я ві ла ся ад дзя лен не То на-
ва-Сла бод ска га ву чы лі шча, а ў 
1874 го дзе яно пе ра ўтва ры ла-
ся ў Вя лі ка сель скае ву чы лі шча. 
Коль касць вуч няў ва га ла ся ад 
15 да 25 ча ла век.

Не кож ны вяс ко вец мог ад-
пра віць дзі ця на ву чо бу. Па-пер-
шае, ма лыя бы лі доб ры мі па моч-
ні ка мі па гас па дар цы, па-дру гое, 
за ву чо бу трэ ба бы ло пла ціць. 
На прык лад, на стаў нік атрым лі-
ваў 150 руб лёў за год, а яшчэ 
вы дат каў па тра ба ва лі ацяп-
лен не, асвят лен не, ву чэб ныя 
ма тэ ры я лы… Але ў вяс коў цаў 
усё больш рас ло ўсве дам лен не 

та го, што аду ка ва на му ча ла ве ку 
пра сцей вый сці ў лю дзі, да біц-
ца леп шай до лі. У 1876 го дзе 
на срод кі ся лян быў па бу да ва ны 
дом для Вя лі ка сель ска га на род-
на га ву чы лі шча. Спяр ша ву чы лі-
ся толь кі хлоп чы кі, а ў 1893 го-
дзе ся род 26 вуч няў бы лі ўжо і 
2 дзяў чын кі.

Бу ды нак
як свед ка пе ра мен

Што зда ры ла ся з бу дын кам 
шко лы ў па чат ку ХХ ста год дзя, 
не вя до ма. Ар хіў ныя звест кі свед-
чаць, што да рэ ва лю цыі дзе ці 
зай ма лі ся ў аран да ва ных у ся-
лян ха тах. Лі та раль на ў каст рыч-
ніц кія дні 1917 го да член Мін скай 
па вя то вай упра вы Ф. Н. Вой цік 
за клю чыў з се ля ні нам вёс кі Вя-
лі кае Ся ло Ру бя жэ віц кай во лас-
ці Пят ром Ада шке ві чам да га вор 
аб зда чы ім у арэн ду пад клас 
па мяш кан ня па ме рам 8 на 8 ар-
шын з ацяп лен нем за 180 руб-
лёў.

Да мно гіх пе ра мен у жыц ці 
пас ля рэ ва лю цыі вёс ка ста ві ла-
ся на сця ро жа на. Але ў тым, што 
трэ ба бу да ваць шко лу, су мнен-
няў не бы ло. У 1920-я га ды з'я-
віў ся бу ды нак шко лы, у па чат ку 
ка лек ты ві за цыі яго пры ста са-
ва лі пад яс лі, кры ху паз ней ён 
зга рэў.

Яшчэ не ад ной чы лёс школь-
на га бу дын ка змя няў ся. Час па-
кі даў на ім свое асаб лі вы ад бі-
так. У 1933 го дзе, на прык лад, 
за ня ткі іш лі ў пе ра ве зе най з су-
сед няй вёс кі ха це, дзе жы лі сем'і 
двух бра тоў, якіх рас ку ла чы лі. 
У 1935 го дзе кал гас ні кі ўзвя лі 
но вы бу ды нак — для ся мі год кі. 
Уз на чаль ваў шко лу Аляк сандр 
Панк раць еў. Ву чы ла ся ў ёй ка-
ля 200 дзя цей. Кам са моль скі 
ак тыў з пе да го гаў пра во дзіў 
ву чэб на-вы ха ваў чую ра бо ту ў 
шко ле і ся род вяс коў цаў кал га-
са «Ус ход-1». Пры не аб ход нас-
ці на стаў ніц кі ка лек тыў пры маў
удзел у ахо ве дзяр жаў най са вец-
ка-поль скай мя жы, што пра хо дзі-
ла по бач. Шко ла пад трым лі ва ла 
цес ную су вязь з па гран зас та вай 
«Це ля шэ ві чы» і ка мен да ту рай 
«На ква сы». Кож ны су пра цоў нік 
шко лы меў у сва ім паш пар це ві-
зу № 1, што да ва ла пра ва жыць 
і пра ца ваць у па гра ніч най зо не. 
Ме ла ся, што шко ла ста не ся рэд-
няй, але па ча ла ся вай на…

Мно гія вяс коў цы, у тым лі ку і 
бы лыя вуч ні, на стаў ні кі пай шлі 
аба ра няць Ра дзі му.

Са мым тра гіч ным у гіс то рыі 
шко лы стаў 1943 год. Фа шыс-
ты спа лі лі яе ра зам са стар шай 
пі я нер ва жа тай Аляк санд рай 
Шаў цо вай. Яна ўсту пі ла ў ра ды 
зма га роў — з'яў ля ла ся чле нам 
На ва сёл каў скай пад поль най 
гру пы — та му і за гі ну ла ў аг ні ў 
сва ёй лю бі май шко ле…

Пас ля вай ны дзе ці зноў ву-
чы лі ся ў ста рым бу дын ку, а ка лі 
вуч няў бы ло мно га — і ў бу дын ку 
сён няш няй кра мы, па куль у па-
чат ку 1970-х га доў не з'я ві ла ся 
пры бу до ва. Але са мая леп шая 
пры бу до ва бы ла зроб ле на ў 
2003 го дзе.

Узор бе ла рус кас ці
Асаб лі вая ад мет насць шко-

лы — края знаў чы му зей «Аз бу-
ка род най гіс то рыі і пры ро ды». 
Ся род ін шых каш тоў ных экс-
па на таў у ім — ус па мі ны лю-
дзей: свед каў ка лек ты ві за цыі, 
удзель ні каў Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, дзя цей, якія пе ра жы лі 
га ды ва ен на га лі ха лец ця. За-
ста ец ца толь кі шка да ваць, што 
да ві да воч цаў звяр ну лі ся поз на: 
мно гіх з ад на вяс коў цаў, ка го ха-
це ла ся б па слу хаць, ужо ня ма 
ся род нас.

На жаль, гас цей у шко ле, 
хто б мог да лу чыц ца да ба га-
тай скар бон кі мяс цо вай гіс та-
рыч най па мя ці, бы вае не так 
мно га. І та му сле да пы ты ска-
рыс та лі ін шы ва ры янт да лу чэн-
ня да сва ёй спад чы ны шы ро-
ка га ко ла ці каў ных края знаў-
цаў. Кні га «Ма лень кія хро ні кі 
Вя лі ка га Ся ла» мае ўся го два 
асоб ні кі. Пер шы з іх — му зей-
ны экс па нат, каш тоў насць яко-
га не толь кі ў змес це, а і ў тым, 
што кні га зроб ле на ўруч ную 
мас та ком На тал ляй Ер ма ло віч 
і май страм Анд рэ ем Мар ты ню-
ком. Дру гі эк зэмп ляр — так са-
ма руч ной ра бо ты — біб лі я тэч-
ны ва ры янт.

Мно гія са школь ных вы ха-
ван цаў, ні бы пта хі, раз ля це лі ся 
па све це, але глы бо ка звя за ны 
сва і мі ка ра ня мі з вёс кай, дзе 
ўсвя до мі лі ся бе бе ла ру са мі. 
У гэ тым яны пры зна юц ца яшчэ 
і яшчэ раз, за віт ва ю чы да род-
на га па ро га.

Ад но толь кі сум на, што ў су-
час най шко ле з най леп шы мі 
тра ды цы я мі ўсё менш чу ваць 
дзі ця чыя га ла сы. А так хо чац-
ца, каб квіт не ла шко ла, жы ла 
вёс ка — Вя лі кае Ся ло!

Але на СТЭЛЬ МАХ.
Здым кі з ар хі ва

школь на га му зея.

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

«МА ЛЕНЬ КІЯ ХРО НІ КІ
ВЯ ЛІ КА ГА СЯ ЛА»
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Та кой даб ра зыч лi вас цю спрад ве ку поў няц ца на шы 
вя сель ныя пес нi, аб ра ды. — Якiя вам вя до мы мяс цо-
выя асаб лi вас цi вя сел ля? — звяр нуў ся я да ге ро яў 
гэ тых здым каў.

Дзя нiс Го луб (з вёс кi Лi па ва Ка лiн ка вiц ка га ра ё на): 
«Вя сё лыя пес нi за ста лом зы чаць ма ла дым ра дас на га 
жыц ця. Важ на, каб гар ма нiст іграў доб ра, гуч на i без 
сто мы. Каб тан цо ры за ве чар па тры ка шу лi мя ня лi!»

Фа цi ма Куш нер (з вёс кi Дзмiт ры еў ка Клi чаў ска га 
ра ё на): «Вэ люм ад вян ка ма ла дая па вiн на за хоў ваць 

усё жыц цё — ён бу дзе ахоў ваць жан чы ну ад бя ды i 
ся мей ных не пры ем нас цяў. Да та го ж, ка лi ма цi агор не 
гэ тым вэ лю мам сваё хво рае не маў ля — тое аба вяз ко ва 
па пра вiц ца».

Тац ця на Кур' ян (ды рэк тар Лю бан ска га до ма на род най 
твор час цi Ак цябр ска га ра ё на): «У нас ма ла дым до раць 
вось та кi «шлюб ны» абя рэг, каб яны по руч прай шлi праз 
усё жыц цё. А яшчэ до раць абя рэ гi «ба га цько» (каб бы ло 
шмат дзе так), «зяр нуш ка» (на пры бы так у ха це)».

Яў ген ПЯ СЕЦ КI.

Гар мо нiк звон ка грае — шчас ця ма ла дым жа дае!
Вя сел ле... На пэў на, 
не зной дзец ца iн ша га свя та, 
на якiм гу ча ла б столь кi 
раз на стай ных доб рых 
па жа дан няў. Зы чаць ка хан ня 
i дзе так, ся мей на га ла ду 
i ба гац ця, спа гад лi вай це шчы 
i свяк ру хi, не пра хо дзя чай 
ма ла до сцi i ста лай муд рас цi...

Вяс ко вая шко ла заў сё ды вер на слу жыць ад ной 
вы са ка род най мэ це: сее «ра зум нае, доб рае, веч нае». 
Ва ўсе ча сы яна — цэнтр ду хоў нас ці і бе ла рус кас ці. 
Ме на ві та та кой з'яў ля ец ца і шко ла ў вёс цы Вя лі кае 
Ся ло, што зна хо дзіц ца за сям нац цаць кі ла мет раў 
ад Дзяр жын ска. Не па да лё ку ця чэ Ма лая ра чул ка. 
Яна ўпа дае ў рэч ку Пя рэ куль, якая «пе ра куль ва ец ца» 
са бе з ка мень чы ка на ка мень чык ужо не ад но 
ста год дзе... Вось та кая гар мо нія ро біць над звы чай 
пры ваб ны мі гэ тыя мяс ці ны для па ка лен няў 
вя лі ка сель цаў, ма цуе ў іх вя лі кі го нар за сваю ма лую 
ра дзі му.

На фо та здым ку 1941 го да —На фо та здым ку 1941 го да —
на стаў ні кі і вуч ні Вя лі ка сель скай шко лы.на стаў ні кі і вуч ні Вя лі ка сель скай шко лы.

Бу ды нак шко лы ў 1933 го дзе.Бу ды нак шко лы ў 1933 го дзе.


