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«ЧОР НЫХ КА ПАЛЬ НІ КАЎ» 
ТРЭ БА ПА КА РАЦЬ

У гэ тым упэў не ны член Са ве та Рэс пуб лі кі, 
за гад чык ка фед ры ар хеа ло гіі і спе цы яль-
ных гіс та рыч ных дыс цып лін Ма гі лёў ска га 
дзярж уні вер сі тэ та імя Ку ля шо ва Ігар МАР-
ЗА ЛЮК. Ён пра па нуе ўдас ка на ліць за ка-
на даў ства, каб пры цяг нуць да ад каз нас ці 
«чор ных ка паль ні каў».

Сён ня вост ра ста іць праб ле ма ахо вы пом ні каў 
ар хеа ло гіі ад ра баў ніц кіх рас ко пак. Ігар Мар за-
люк ад зна чае, што ў Бе ла ру сі гэ та на бы ло маш-
таб на род най за ба вы, ка лі сот ні лю дзей ра бу юць 
пом ні кі. Дай шло да та го, што на сай тах «чор ных 
ка паль ні каў» усё дэ та лё ва рас пі са на. Гэ та на ват 
ста ла біз не сам, пра што рас каз вае спе цы я ліст:

— Тое, што мож на рэа лі за ваць за на яў ны раз-
лік, з лёг кас цю пра да юць у пры ват ныя ка лек цыі. 
А ўсё ас тат няе ня суць у му зеі. Пры гэ тым зні шча-
юц ца пом ні кі ар хеа ло гіі, якія на ле жаць дзяр жа ве. 
Та му да «чор ных ка паль ні каў» трэ ба ста віц ца як 
да зла чын цаў. Бо яны на но сяць страш ны ўдар па 
прэ сты жы кра і ны, па на цы я наль най бяс пе цы і па 
рэ аль ных каш тоў нас цях, якія пра да юц ца і вы во-
зяц ца за мя жу.

Іс нуе праб ле ма і  ў тым, што, ка лі пра ва ахоў ні кі 
ло вяць па ру шаль ні каў на мес цы, ім ад ра зу па-
трэб на экс перт ная ацэн ка прад ме таў, якія ёсць у 
зло дзея. Яе мо гуць зра біць або Мі ніс тэр ства куль-
ту ры, або Ін сты тут гіс то рыі НАН. Ад нак зла джа най 
ад пра ца ва най сіс тэ мы ў гэ тым па куль ня ма.

Най больш скла да на зма гац ца з ты мі зла чын ца-
мі, якія дзей ні ча юць на пад вод ных ар хеа ла гіч ных 
аб' ек тах. Гэ та зна чыць, што, ка лі ка ля пэў на га 
ста ро га зам ка пе ра кры ва ец ца рус ла ра кі, каб 
пра вес ці рас коп кі, «чор ныя ка паль ні кі» ад чу ва юць 
ся бе там зу сім воль на. Бо гэ тыя мес цы да ахоў ных 
зон быц цам бы і не на ле жаць, па ка раць ка гось ці 
скла да на. Та му, упэў не ны Ігар Мар за люк, не аб-
ход на ства рыць ба зу пад вод ных ар хеа ла гіч ных 
аб' ек таў і пра ду гле дзець ад каз насць за не санк-
цы я на ва ную дзей насць на іх.

На ву ко вец пра па на ваў пра пі саць ме ха ніз мы 
кан фіс ка цыі ме та ла дэ тэк та раў, якія вы ка рыс тоў-
ва юц ца не па пры зна чэн ні, а так са ма штра фа ваць 
«чор ных ка паль ні каў». Уво гу ле, каб зма гац ца з 
па ру шаль ні ка мі, трэ ба пры няць іс тот ныя ме ры, 
упэў не ны ён. Бо сён ня ня ма служ бы ахо вы, якая 
возь ме пад кант роль гэ тую сі ту а цыю. У ідэа ле 
та кое ве дам ства па він на пад па рад коў вац ца не 
рэ гі я наль на му на чаль ству, а на пра мую Прэ зі дэн ту 
ці пэў на му мі ніс тэр ству.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ
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Ежа з'яў ля ла ся важ ным склад ні кам ся мей на-ра да вых 
і ка лян дар ных аб ра даў і ў на род най куль ту ры рэг ла мен-
та ва ла ся са цы яль ны мі нор ма мі і пра ві ла мі. Іх вы ка нан не 
за ле жа ла ад ха рак та ру, мес ца і ча су пра вя дзен ня тра пе зы 
(паў ся дзён най, свя точ най, ся мей най) ці ў ася род ку прад-
стаў ні коў ра дзі ны; у ха це, у по лі, на мо гіл ках; ра ні цай, у 
абед ці ўве ча ры. На прык лад, больш піль на са чы лі за па-
рад кам пад час абе ду і вя чэ ры, а не за сня дан кам.

Та кія сак раль ныя ад но сі ны да ежы па хо дзі лі (вы ні ка лі) 
з та го, што ў ха це зна хо дзі ла ся іко на, а гас па дар, які зай-
маў па чэс нае мес ца за ста лом (гэ та зна чыць, пад іко най), 
па ві нен быў на ла дзіць тра пе зу та кім чы нам, каб «Бос кія 
да рун кі» спа жы ва лі ся з вя лі кай па ша най і ўдзяч нас цю.

Асноў най ежай сла вян са ста ра жыт ных ча соў бы лі хлеб 
(хлеб, блін цы, ка шы) і га род ні на. Па на род ных уяў лен нях, 
хлеб заў сё ды быў сім ва лам шчас ця і даб ра бы ту ў сям'і і 
та му заў сё ды вы клі каў вя лі кую па ва гу. Яго маг лі спа жы-
ваць без уся го, з сол лю. Ні адзін абед не абы хо дзіў ся без 
лус ты хле ба.

Пе рад ежай аба вяз ко ва ма лі лі ся і мы лі ру кі. Гэ та ра бі ла-
ся як у пла не аса біс тай гі гі е ны, так і ў пла не ры ту аль на га 
ачы шчэн ня рук, якія бу дуць да ты кац ца да «да роў Бос кіх». 
Ка лі ў по лі ва ды не бы ло, ру кі вы ці ра лі аб зям лю. Лі чы ла-
ся, што зям ля так са ма ва ло дае ачы шчаль най функ цы яй, 
як і ва да.

Пер шым за стол, які аба вяз ко ва за сці ла лі аб ру сам, 
заў сё ды ся даў гас па дар, і толь кі пас ля яго — ас тат нія чле-
ны сям'і з улі кам уз рос та вых ха рак та рыс тык. Ён пер шым 
спра ба ваў ежу, спра вяд лі ва дзя ліў яе па між усі мі чле на мі 
сям'і і ўваж лі ва са чыў за тым, каб за ста лом быў па ра дак. 
Да за кан чэн ня тра пе зы з-за ста ла мож на бы ло вы хо дзіць 
толь кі з да зво лу гас па да ра.

Па вод ле сла вян ска га звы чаю, ес ці трэ ба бы ло ці ха, 
па воль на. Ка лі нех та і па чы наў раз мо ву, то толь кі аб гас-
па дар чых спра вах. Асаб лі ва стро га ад но сі лі ся да за ба ро ны 
раз маў ляць за ста лом пас ля за ха ду сон ца.

Ка лі ежа рас клад ва ла ся па та лер ках, з'ес ці трэ ба бы ло 
аба вяз ко ва ўсё. Лі чы ла ся: той, хто па кі дае ежу на та лер цы, 
«губ ляе» свой даб ра быт, пос пех і зда роўе. Ста рыя лю дзі 
га ва ры лі так: ка лі хтось ці з'есць чу жую част ку ежы, ён «пе-
ра хо піць» яго сі лу і зда роўе. Нель га бы ло да ваць да пі ваць 
са свай го куб ка: той, хто да п'е, бу дзе ве даць ва шы дум кі.

Іс на ва ла стро гае пра ві ла: ес ці ад ну лус ту хле ба маг лі 
толь кі муж і жон ка. Лі чы ла ся, што ка лі жан чы на да ядае за 
муж чы нам, то ён бу дзе за ёй «бе гаць», і на ад ва рот.

На вя сел лі ма ла дым ста ві лі ад ну та лер ку на два іх і кла лі 
ад ну лыж ку. Та кое су мес нае ўжы ван не ежы сім ва лі за ва-
ла іх адзін ства. А вось у паў ся дзён ным жыц ці ес ці чу жой 
лыж кай за ба ра ня ла ся.

Нель га бы ло гру каць лыж ка мі, па кі даць лыж ку так, каб 
руч кай яна да ты ка ла ся да ста ла, а дру гім кан цом — да та-
лер кі. Ка за лі, быц цам бу ду еш мас ток для ня чыс тай сі лы.

Той, хто еў спя ша ю чы ся, мог атры маць ад гас па да ра 
за ўва гу. Па спеш лі васць у ежы, не аку рат насць лі чы лі ся ў 
сла вян ад ны мі з са мых цяж кіх гра хоў. Гра хом бы ло і скі даць 
на пад ло гу крош кі (іх аба вяз ко ва збі ра лі са ста ла, і ка лі не 
елі са мі, то ад да ва лі птуш кам); ка заць пра ежу дрэн ныя, 
аб раз лі выя сло вы.

У той жа час та го, ка лі най мі таў бра лі на пра цу, іх аба-
вяз ко ва ўса джва лі за стол і на зі ра лі за тым, як яны ядуць. 
Лі чы ла ся, што пра цаў нік, які есць шмат і хут ка, але аку-
рат на, бу дзе так і пра ца ваць.

Так са ма на зі ра лі за дзець мі. Ка лі дзі ця есць хут ка, бу дзе 
хут ка і доб ра пра ца ваць, з яго вы рас це доб ры ча ла век і ён 
ста не доб рым гас па да ром.

Пас ля ежы не аб ход на бы ло аба вяз ко ва вы ка заць па дзя-
ку Ня бё сам і пры браць по суд, інакш уна чы там «на ла дзіць» 
са бе стол ня чыс тая сі ла.

Не пры бра ным стол па кі да лі на ноч толь кі ў дні ўша-
на ван ня прод каў: на Ра даў ні цу, Во сень скія Дзя ды і г.д. 
На Го мель шчы не і сён ня іс нуе звы чай не мыць по суд тры 
дні пас ля та го, як хтось ці з чле наў сям'і не ку ды з'е хаў.

Пры кмя ча лі: ка лі хтось ці з чле наў сям'і за каш ляў ся за 
ста лом, нех та спя ша ец ца да вас у гос ці; ка лі ча ла век ра няў 
ежу, якую нёс да ро та, — яму нех та зайз дрос ціць.

У ася род дзі сла вян іс на ва ла аба вяз ко вае пра ві ла: нель-
га ес ці за чы тан нем — свой ро зум (па мяць) «за ясі».

Ні ко лі не за ах воч ва ла ся ся род лю дзей ужы ван не праз-
мер най коль кас ці ежы. Лі чы ла ся, што ка лі ча ла век есць 
за шмат, быц цам за два іх, зна чыць, за яго пля чы ма ста іць 
ня чыс тая сі ла. У ад ным з пад ан няў ска за на на ступ нае: 
«Адзін за мож ны му жык ся даў за стол без ма літ вы і з бруд-
ны мі ру ка мі. Ён з'я даў ад ра зу два ка ра ваі і па ло ву ка ро вы, 
але быў га лод ным. Ад ной чы за гэ тым на зі раў ванд роў нік 
і ўба чыў, што ў яго за спі най ста яць ля шак і да ма вік. Але 
як толь кі пра гу ча лі сло вы па дзя кі за абед у го нар Ня бё саў, 
ня чыс тая сі ла знік ла, а за спі най паў стаў анёл. З тае па ры 
анёл бла слаў ляў тра пе зу му жы ка, які та кім чы нам па зба-
віў ся ад аб жор ства».

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.
Фо та аў та раў.
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І ў час элект рон най ма на по ліі 
на ін фар ма цыю, ка лі, зда ва ла ся 
б, усё і ўсім ад ра зу ста но віц ца 
вя до мым, зда ра юц ца па дзеі, якія 
аказ ва юц ца па-за ўва гай. Не, 
ін тэр нэт пра гэ та па ве да міў… 
А вось у на шым ай чын ным дру-
ку згад кі не з'я ві ла ся. Пай шоў з 
жыц ця (22 мая 2013 го да) вя до мы 
ра сій скі ву чо ны — Сі гурд Ота віч 
Шміт. Яр кая і шмат аб ліч ная асо-
ба! Хто з ім упо ра вень з бліз кіх 
нам па ча се ра сі ян? Мо жа, хі ба 
Дзміт рый Сяр ге е віч Лі ха чоў — 
та кі ж апан та ны збі раль нік па-
мя ці пра рус кую зям лю і рус кую 
куль ту ру, пра сла вян скі свет.

Сын на ша га зем ля ка — ура-
джэн ца Ма гі лё ва, Ге роя Са вец-
ка га Са ю за, Ота Шмі та, Сі гурд 
Ота віч з'яў ляў ся аў та рам больш 
за 20 кніг, со цень ар ты ку лаў па 
праб ле мах па лі тыч най гіс то рыі Ра-
сіі ХVІ ста год дзя, гіс то рыі, куль ту-
ры, ар хеа гра фіі, кры ні цаз наў стве. 
Ака дэ мік Ра сій скай ака дэ міі аду-
ка цыі, са вет нік Ра сій скай Ака дэ міі 
на вук, стар шы ня Ар хеа гра фіч най 
ка мі сіі Ра сій скай ака дэ міі на вук (з 
2002 го да — га на ро вы), ён вель мі 
шмат зра біў для вы ха ван ня цэ лай 
шко лы да свед ча ных спе цы я ліс таў 
у ар хеа гра фіі, гіс та рыч ным кры-
ні цаз наў стве. Яго вуч ні пра цу юць 
у на ву ко вых уста но вах, ар хі вах, 
му зе ях Ра сіі, Бе ла ру сі, Укра і ны, 
ін шых кра ін. Ме на ві та дзя ку ю чы 
іні цы я ты ве Сі гур да Ота ві ча, яго 
аў та ры тэ ту ў 1996 го дзе ў Ра сій-
скім дзяр жаў ным гу ма ні тар ным 
уні вер сі тэ це быў ад кры ты ву чэб-
на-на ву ко вы цэнтр гіс та рыч на га 
края знаў ства і маск ваз наў ства. А 
яшчэ праз год — ка фед ра рэ гі я-
наль най гіс то рыі і края знаў ства, 
якую ўзна ча ліў яго ву чань — Ула-
дзі мір Каз лоў (між ін шым, наш 
зям ляк, ура джэ нец Ма гі лёў шчы-

ны). Ён змя ніў О. Шмі та і на па са-
дзе стар шы ні Са ю за края знаў цаў 
Ра сіі, які Сі гурд Ота віч уз на чаль-
ваў з 1990 па 2007 гг., а ў апош ні 
час, да са май смер ці, быў га на-
ро вым стар шы нёю гра мад ска га 
края знаў ча га аб' яд нан ня Ра сіі.

З асаб лі вай цеп лы нёй ста віў-
ся Сі гурд Ота віч да Бе ла ру сі. Ён 
не ад на ра зо ва бы ваў на ра дзі ме 
баць кі ў Ма гі лё ве. Удзель ні чаў у 
на ву ко вых кан фе рэн цы ях, якія 
пра во дзі лі ся ў Мін ску, Грод не. 
Шміт заў сё ды пад трым лі ваў іні-
цы я ты вы бе ла рус кіх гіс то ры каў, 
края знаў цаў у кі рун ку раз віц ця 
кры ні цаз наў ства, ар хеа гра фіі, 
ар хі ваз наў ства, края знаў ства.

У ад ным з ня даў ніх ін тэр-
в'ю — з на го ды 90-год дзя з дня 
на ра джэн ня — Сі гурд Ота віч ска-
заў чы та чам «Российской га зе-
ты»: «Вя лі кая бя да ў тым, што ў 
шко ле пас ля доў на змян ша ец ца 
коль касць вы ха ваў чых прад ме-
таў. Пры чы на мне зра зу ме лая: 
лю дзі ста лі вель мі прак тыч ныя, 
ім па да ец ца, што ні лі та ра ту ра, ні 
гіс то рыя не ма юць прак тыч на га 
зна чэн ня. Маў ляў, якая роз ні ца: 
Іван Гроз ны за біў сы на ці сын за-
біў Іва на Гроз на га, гэ та ж бы ло ў 
даў нія ча сі ны…» І яшчэ — з та го 
ж ін тэр в'ю: «Мы не да ацэнь ва ем і 
цал кам не ра зу ме ем подз віг лю-
дзей со рак пер ша га го да. Гэ та 
быў па рыў, які вам цяж ка ўя віць. 
Ні чо га па доб на га я бо лей ні ко лі 
не ба чыў і не ўба чу.

Пры чым гэ ты ма са вы подз віг 
са ма ах вя ра ван ня ад бы ваў ся пас-
ля страш на га, ні чым не апраў да-
на га пе ры я ду тэ ро ру…» 

За свае вы дат ныя на ву ко выя 
і на ву ко ва-гра мад скія за слу гі Сі-
гурд Шміт уз на га ро джа ны прэ мі-
яй Ура да Ра сій скай Фе дэ ра цыі ў 
га лі не аду ка цыі (2007), прэ мі яй 

міт ра па лі та Ма ка рыя «За вы дат-
ны ўклад у раз віц цё ай чын най 
гіс та рыч най на ву кі» (2003), прэ-
мі яй імя Д. С. Лі ха чо ва «За за-
ха ван не куль тур най спад чы ны», 
прэ мі яй «Тры умф» — «За знач-
ны ўклад у раз віц цё ай чын най і 
су свет най на ву кі» і інш. У 2007 г. 
быў уз на га ро джа ны Зна кам «За 
за слу гі пе рад Маск вой».

Раз ві тан не з ву чо ным ад бы ло-
ся 24 мая ў жа лоб най за ле Цэнт-
раль на га Крам лёў ска га шпі та ля. 
8 чэр ве ня 2013 г. на Увя дзен скіх 
мо гіл ках Маск вы ад бы ло ся па ха-
ван не пра ху С. О. Шмі та, на якім 
пры сут ні ча лі шмат лі кія ка ле гі, 
вуч ні, сва я кі ня бож чы ка. На гэ-
тых жа Увя дзен скіх мо гіл ках па-
ха ва ны гіс то рык, ар хе о лаг Ле а нід 
Аляк се еў (у 1940-я гг. пра ца ваў у 
Гро дзен скім гіс то ры ка-ар хеа ла-
гіч ным му зеі, паз ней вы кла даў 
ар хеа ло гію ў Ма гі лёў скім пе дінс-
ты ту це), а так са ма ўра джэн цы 
Бе ла ру сі — кам па зі тар Эду ард 
Кал ма ноў скі, адзін з пер шых 
рус кіх ва ен ных лёт чы каў Сця пан 
На здроў скі (на ра дзіў ся ў Кры ча-
ве ў 1888 го дзе, уз на га ро джа ны 
ча тыр ма сал дац кі мі Ге ор гі еў скі-
мі кры жа мі), па чы наль нік су свет-
най аква ры у міс ты кі, аў тар мно гіх 
пры ро да знаў чых кніг Мі ка лай За-
лат ніц кі, сла ву ты ге не тык і прэ зі-
дэнт Ака дэ міі на вук БССР Ан тон 
Жэб рак, ву чо ны ў га лі не тэ о рыі 
страль бы ар ты ле рыі ге не рал-ма-
ёр ар ты ле рыі Пётр Гель віх.

Мі хась ШУ МЕЙ КА,
Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА

�

Жы ха ры вёс кi Вя ля цi чы Ба-
ры саў ска га ра ё на ашчад на за-
хоў ва юць аб рад «Мi хай лаў ская 
свеч ка», i ў дзень ар хан ге ла 
Мi ха i ла ад бы ла ся чар го вая ўра-
чыс тасць пе ра но су iко ны з яго 
вы явай i свеч кi з ад ной вяс ко-
вай ха ты ў дру гую. Пра во дзi ла 
гэ тыя свя ты нi 82-га до вая Нi на 
Ка зi мi раў на Ко ба, а су стра ка ла i 
пры ма ла — 74-га до вая су сед ка 
Рэ гi на Са вель еў на Жу коў ская.

— Не звы чай насць «Свеч кi» ў 
тым, што нi вод на га ра зу яна не 
спы ня ла ся, не лi ча чы вай ны, — 
ка жа Нi на Ко ба. — Я жы ву ў Вя-
ля цi чах з 1956 го да, i ў той са мы 
год «Свеч ка» прый шла ў на шу 
но вую ха ту. З тых ча соў яна гас-
ця ва ла ў ха це мо з пяць ра зоў.

З кож ным го дам ко ла жы ха-
роў, па якiм хо дзiць «Свеч ка», 
ро бiц ца ву зей шым. У ра ней шыя 
ча сы трэ ба бы ло «ста яць у чар-
зе» з доб рых 20 га доў, бо ах вот-
ных пры няць у ся бе гэ тыя свя ты нi 
бы ло проць ма. Ця пер за ста ло ся 
ўся го сем сем' яў — са праўд ных 
за ха валь нiц аб ра ду. Гэ тае ко ла 
бы ло б шы рэй шым, каб да зва-
ля ла ся пе ра но сiць «Свеч ку» за 
ра ку i тым больш це раз ру ча i ну. 
Але гэ та за ба ра ня ец ца, а вяс-

коў цы заў сё ды пры трым лi ва лi ся 
тра ды цый.

Нi на Ка зi мi раў на на ла дзi ла 
ба га ты свя точ ны стол i за пра сi ла 
су се дзяў, род ных i тых, хто ўва-
хо дзiць у ко ла за ха валь нi каў. Па-
ма лiў шы ся ра зам з на ста я це лем 
пры хо да Пе ра мя нен ня Гас под-
ня га вёс кi Вя ля цi чы ай цом Iа а-
нам, гос цi се лi за стол, каб 
друж на ад зна чыць чар го-
выя про ва ды. Без па час-
тун ку iко ну з ха ты вы но сiць 
не пры ня та, як бы цяж ка 
лю дзям нi пры хо дзi ла ся.

— Пас ля вай ны раз вi-
таль ны стол быў бед ны: 
кiль ка, гры бы ды кi сель. 
Але i за гэ та дзя ка ва лi Бо-
гу, — ка жа гас па ды ня Нi на 
Ко ба.

Як i ў ра ней шыя ча сы, 
ця пер на раз вi таль ны стол 
так са ма па да юц ца спе цы-
яль ныя стра вы — юш ка, 
кру пе ня i ка ша. Толь кi ця-
пер юш ка больш на ва рыс-
тая, бо га ту ец ца з мя са 
птуш кi, а кру пе ня — гэ та 
суп з яч ных круп i з мя сам. 
Ка ша мо жа быць пры га та-
ва на з лю бых круп i так-
са ма за праў ле на мя сам. 

Усе стра вы па жа да на га та ваць у 
пе чы. Ка ша па да ец ца апош няй. 
«Пас ля ка шы ня ма па шы», — ка-
жуць на Мi хай лу ў Вя ля цi чах.

Не каль кi апош нiх га доў пра 
Вя ля цiц кi аб рад час та ўзгад ва-
ец ца ра бот нi ка мi куль ту ры ра ё на i 
воб лас цi. З'я вi лi ся спро бы на даць 
яму ста тус пом нi ка не ма тэ ры яль-

най гiс то ры ка-куль тур най каш тоў-
нас цi, вя дзец ца апi сан не аб ра ду, 
яго фiк са цыя на фо та i вi дэа.

Вя до ма, гэ та на тхняе жы ха-
роў, да дае iм го на ру i жа дан ня 
за ха ваць «Свеч ку» як ма га даў-
жэй. Але пра цэс ста рэн ня вёс кi 
на столь кi моц на пра грэ суе, што 
аб рад мо жа на рэш це ака зац-

ца пад па гро заю спы нен ня. Як 
спы нi лi ся, а по тым i зу сiм знiк-
лi iн шыя 11 вя ля цiц кiх свеч ка вых 
аб ра даў, якiя спраў ля лi ся яшчэ 
да вай ны.

З вус наў у вус ны ў Вя ля цi чах 
пе рад аец ца ле ген да пра тое, што 
на мо гiл ках ста я ла царк ва пад 
наз вай «Ма нас ты рок». У ад ну з 
вой наў (хут чэй за ўсё, са шве-
да мi) царк ва бы ла раз бу ра на, а 
12 аб ра зоў раз да дзе ны ў 12 вяс-
ко вых па сёл каў. З та го ча су па-
ча лi ся аб ра ды пе ра но су гэ тых аб-

ра зоў. З iх да на шых дзён за ха ва-
ла ся толь кi Мi хай лаў ская iко на.

Но вая гас па ды ня, Рэ гi на Жу-
коў ская, су стра ка ла «Мi хай лу» 
ра зам з дач кою i ўнуч кай.

— У гэ тым до ме iко на гас-
ця ва ла з са май вай ны, — ка жа 
Рэ гi на Са вель еў на. — Бу ду i ра-
нi цай, i ўве ча ры пра сiць ар хан-

ге ла Мi ха i ла зда роўя i пад трым кi 
для ся бе, род ных i ўсiх вяс коў цаў. 
Ка лi ўсё атры ма ец ца, дык праз 
год iко ну бу дзе пры маць Га лi на 
Чар няў чык. Для яе гэ та ад бу-
дзец ца ўпер шы ню.

У на ро дзе здаў на ка жуць: «Мi-
хай ла — усiм свя там за пi хай ла», 
«Пас ля «Мi хай лы» ня ма свят да 
Ка ляд». З гэ та га дня вер нi кi па-
чы на лi рых та вац ца да Пi лi паў-
ска га пос ту.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

«ПАС ЛЯ «МI ХАЙ ЛЫ» 
НЯ МА СВЯТ ДА КА ЛЯД»

Пад час пра вя дзен ня вы шу ко-
вых ме ра пры ем стваў след-
чыя знай шлі «Мі нею на ме сяц 
са ка вік» Па ча еў скай лаў ры 
за 1763 год, «Про лаг на ве ра-
сень, каст рыч нік, ліс та пад» за 
1908 год, а так са ма «Про лаж-
ныя жы ція свя тых» кан ца XІX — 
па чат ку XX ста год дзя. Пер шае 
вы дан не пе ра да дзе на ў На цы-
я наль ны гіс та рыч ны му зей, а 
два дру гія — у вы да вец кі ад-
дзел бе ла рус кай пра ва слаў най 
царк вы.

Як па ве да міў стар шы опер упаў-
на ва жа ны га лоў на га ўпраў лен ня 
па ба раць бе з ар га ні за ва най зла-
чын нас цю і ка руп цы яй МУС Бе ла-
ру сі Юрый КУ РЫ НО ВІЧ, кні гі бы лі 
зной дзе ны ў вы ні ку пра вя дзен ня апе ра тыў най 
дзейнасці. Са мі вы дан ні для іх ці ка вас ці не ўяў ля-
лі, бо не ме лі знач нас ці з пунк ту гле джан ня до ка зу 
ві ны тых лю дзей, на якіх «па ля ва лі» су пра цоў ні кі 
МУС. Вы дан ні тра пі лі ся вы пад ко ва, і аператыўнікі  
ад ра зу зра зу ме лі, што кні гі ста рыя і каш тоў ныя.

Для ацэн кі іх гіс то ры ка-куль тур най вар тас ці 
апе ра тыў ні кі звяр ну лі ся ў На цы я наль ны гіс та рыч-
ны му зей Бе ла ру сі. Вя ду чы на ву ко вы су пра цоў-
нік ад дзе ла пісь мо вых і вы яў лен чых кры ніц 
гіс та рыч на га му зея Юрась ЛАЎ РЫК па цвер дзіў, 
што кні гі з'яў ля юц ца прад ме там даў ні ны і ўяў ля-
юць му зей ную каш тоў насць як пом нік гіс то рыі 
і куль ту ры. Вось што змя шчае яго экс перт нае 
за клю чэн не:

«Про лаг на ве ра сень, каст рыч нік, ліс та пад» 
вы да дзе ны ў Маск ве ў 1908 го дзе. Вы зна чэн не 
вы хад ных да ных пра ве дзе на на пад ста ве звес-
так, ука за ных у ка ла фо не (тэкс це на апош няй 
ста рон цы ста ра жыт на га вы дан ня. — Аўт.). Кні га 
на дру ка ва на на па пе ры руч но га ад лі ву, якая на 
час вы ха ду ўжы ва ла ся пе ра важ на ў ста ра аб рад-
ніц кім кні га вы дан ні. У су вя зі з гэ тым твор мож на 
звя заць з дзей нас цю ста ра аб рад ніц кіх дру кар няў. 
Ат ры бу цыя «Про ла га» па цвяр джа ец ца і тым, што 
апра ва кні гі ста рэй шая за сам кніж ны блок (яна, 
ве ра год на, па хо дзіць з XVІІІ ста год дзя) — та кая 
не ад па вед насць час та су стра ка ец ца ся род ста ра-
аб рад ніц кіх кніг».

«Мі нея на са ка вік» вы да дзе на ў грэ ка-ка та ліц-
кай дру кар ні ў Па ча е ве ў 1763 го дзе. Вы зна чэн не 
вы хад ных да ных кні гі пра ве дзе на на пад ста ве 
звес так, ука за ных на ты туль ным ар ку шы. Кні га 
на дру ка ва на на па пе ры руч но га ад лі ву, што па-
цвяр джае час вы ха ду вы дан ня. Апра ва ха рак тэр-
ная для ла цін скіх і грэ ка-ка та ліц кіх вы дан няў XVІІІ 
ста год дзя».

«Про лаж ныя жыц ця свя тых» уяў ля юць са бой 
збор нік жыц цяў свя тых, раз мер ка ва ных для чы-
тан ня на ад па вед ныя дні, — так зва ныя «чэц ці-мі-
неі». Па вод ле знеш ніх пры кмет (вы гляд па пе ры, 
дру ку і г. д.) кні гу мож на ўмоў на да та ваць XІX — 
па чат кам XX ста год дзя. На дру ка ва на на па пе ры 
руч но га ад лі ву, у су вя зі з чым вы дан не мож на 

звя заць з пра дук цы яй ста ра аб рад ніц кіх дру кар-
няў».

Акра мя гіс та рыч най, усе кні гі ма юць і прак тыч-
ную каш тоў насць: іх мож на вы ка рыс тоў ваць пад-
час служ бы ў пра ва слаў най царк ве ў ад па вед ныя 
дні і ме ся цы.

Юрый Ку ры но віч ска заў, што, дзе кан крэт на і 
пры якіх умо вах бы лі зной дзе ны гэ тыя вы дан ні, ён 
па куль па ве да міць не мо жа. Апе ра тыў ныя дзе ян-
ні па гэ тай спра ве яшчэ не скон ча ны, та му та кая 
ін фар ма цыя ўяў ляе са бой та ям ні цу. Мож на толь кі 
да даць, што ГУ БАЗ рас кры ва юць зла чын ствы, якія 
здзяйс ня юць вы шэй шыя дзяр жаў ныя чы ноў ні кі. 
У ко ла іх вы шу ко вых ін та рэ саў трап ля юць зла дзеі 
ў за ко не, ка руп цы я не ры дзяр жаў на га ўзроў ню.

Ку ры но віч па ве да міў, што апе ра тыў ні кам вя до-
ма мес ца, дзе пер ша па чат ко ва зна хо дзі лі ся гэ тыя 
вы дан ні, — у ад ным з са бо раў Пін ска. Ад нак нель га 
ска заць, што яны бы лі ад туль укра дзе ны, іна чай 
іс на ва ла б пад ста ва збі раць до ка зы і рас па чы наць 
кры мі наль ную спра ву. Апе ра тыў нік тлу ма чыць гэ-
та так:

— Уя ві це, што вы па еха лі за го рад, гу ля е це 
дзесь ці па да рож цы або ў ле се і рап там знай шлі 
кні гу. Ба чы це, што гэ та ста рое вы дан не, і, больш 
за тое, на ім на ват ёсць штамп біб лі я тэ кі. Як тут 
зра зу мець: кні га ўкра дзе на або ней кі чы тач яе згу-
біў? Пры бліз на та кая сі ту а цыя і тут.

На пы тан не, ча му кні гі не бы лі вер ну ты ў Пінск, 
ён ад ка заў, што ра шэн не па кі нуць кні гі ў Мін ску 
пры ня лі ста ліч ныя прад стаў ні кі пра ва слаў най царк-
вы, да якіх яны афі цый на звяр ну лі ся.

Ку ры но віч ад зна чае, што ма тэ ры яль ная вар-
тасць гэ тых вы дан няў не над та вы со кая, біз нес на 
іх не зро біш. Кошт вы дан няў — ад 150 да 400 до-
ла раў. «На ват ка лі зай сці ў бу кі ніс тыч ныя ад дзе лы 
на Кар ла Марк са, у кні гар ню «Вя нок», там ёсць 
на шмат да ра жэй шыя вы дан ні», — да дае ён. Ад нак 
гіс та рыч ная і прак тыч ная каштоўнасць вы дан няў 
бяс спрэч ны.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ
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З цеп лы нёй ста віў ся 
да Бе ла ру сі…

Словы на ўспамінСловы на ўспамін  ��

Народныя мудраслоўіНародныя мудраслоўі  ��

Кні га «Мі нея на ме сяц са ка вік» ця пер за хоў ва ец цаКні га «Мі нея на ме сяц са ка вік» ця пер за хоў ва ец ца
ў На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі Бе ла ру сі.ў На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі Бе ла ру сі.

Зна ход каЗна ход ка  ��

Апе ра тыў ні кі ўра та ва лі 
тры ста рыя кні гі 

«ДЗЕ КА ША І АЛАД КА —
ТАМ БУ ДЗЕ 
І ГРА МАД КА»,
або Асноў ныя рэг ла мен та цыі да ежы 
ў тра ды цый най куль ту ры
ўсход ніх сла вян


