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Бы ло не каль кі па мы лак, звя за ных 
з ткац твам. Але тым, хто іх зра біў, 
мож на да ра ваць. Пер шая — Мак сі ма 
Баг да но ві ча, які ў вер шы «Слуц кія 
тка чы хі» апі саў жан чын, ха ця ткац-
тва на са мрэч бы ло спра вай цяж кой 
і та му вы ключ на муж чын скай. Дру-
гую зра біў мас так Мі ха іл Блішч, які 
на сва ім па лат не на ма ля ваў так са ма 
жан чын, да пус ціў шы та кую ж па-
мыл ку, як і па эт. Ад нак і яму мож на 
да ра ваць, бо кар ці на атры ма ла ся 
ўда лай, на скрозь пра ні за ным пры-
го жым свят лом і ззян нем за ла тых і 
срэб ных ні так. Бы ла і трэ цяя не да-
рэ чнасць: у Слуц кім края знаў чым 
му зеі да гэ туль не бы ло ні вод на га 
ўлас на га слуц ка га по яса. З гэ тым 
вы ра шы лі не мі рыц ца, і, аб' яд наў-
шы ся, на пры кан цы мі ну ла га го да 
случ ча не на бы лі ў ка лек цыю свай го 
го ра да аў тэн тыч ны слуц кі по яс.

Ды рэк тар Слуц ка га края знаў ча га му-
зея На тал ля СЕ РЫК рас ка за ла, што ін-
фар ма цыю пра тое, што ў бе ла рус ка га 
пры ват на га ка лек цы я не ра ёсць слуц кі 
по яс і ён жа дае яго пра даць, ім па ве да міў 
адзін з мін скіх му зей ных су пра цоў ні каў. 
Случ ча не не маг лі абы яка ва па ста віц ца 
да та кой на ві ны, ад ра зу звяр ну лі ся ў мяс-
цо вы рай вы кан кам, дзе так са ма ста ноў ча 
ўспры ня лі гэ ту звест ку і вы ра шы лі, што 
трэ ба дзей ні чаць. Быў аб ве шча ны збор 
срод каў на на быц цё слуц ка га по яса.

Не абы яка вых да гэ тай спра вы лю-
дзей ака за ла ся да во лі мно га. Усе мяс-
цо выя прад пры ем ствы пе ра лі чы лі срод-
кі. Асаб лі вую да па мо гу ака заў Слуц кі 
цукарарафінадны кам бі нат. Мяс цо выя 
ўста но вы аду ка цыі, хоць і з'яў ля юц ца 
дзяр жаў ны мі ўста но ва мі, так са ма ах вя-
ра ва лі гро шы. Пе ра ліч ва лі свае фі нан сы 
і звы чай ныя лю дзі. У ка гось ці гэ та бы ло 
20 ты сяч, у ка гось ці 3 міль ё ны — га лоў-
нае, да па маг чы зра біць доб рую спра ву. 
Ся род га ра доў, якія пад тры ма лі Слуцк, 
бы лі Мінск, Жо дзі на, Го мель, Са лі горск.

На бы ты по яс быў вы тка ны ў Слуц ку 
пры Яну Ма джар скім пры клад на 300 га-

доў та му. Час яго вы твор час ці ад но сяць 
да 1762–1780 га доў. Ён ча ты рох ба ко вы 
і мае два асноў ныя ад цен ні — зя лё нае і 
чыр во нае. По яс зна хо дзіў ся ва ўжыт ку, 
ад нак да на ша га ча су за ха ваў ся да во-
лі доб ра. Знеш не ён аб са лют на цэ лы, 
ха ця экс пер ты за, якая пра во дзі ла ся ў 
На цы я наль ным мас тац кім му зеі, па ка-
за ла, што на са мрэч ён сшы ты — хоць 
за ўва жыць гэ та амаль не маг чы ма. По-
яс вы тка ны з шаў ко вай, сярэб ра най і 
сярэб ра най па за ло ча най («за ла той») 
ніт кі. На ім зроб ле ны ты по выя рас лін-
ныя ма ты вы пнёў, якія «цві туць». На 
ад ным кан цы по яса вы тка на двух ба ко-

вая мет ка «SLUСK».
Гэ ты вы раб стаў 6-м слуц-

кім по ясам у Бе ла ру сі.
На тал ля Се рык ад зна чае, 

што са мі случ ча не вель мі 
ра ды та ко му на быц цю і ста-
вяц ца да гэ та га як са праўд-
ныя па тры ё ты. Ка лісь ці ана-
ла гіч ны по яс пры вез лі сю ды 
на экс па на ван не на ноч му-
зе яў, якая пра во дзі ла ся тут 
упер шы ню. Ня гле дзя чы на 
дрэн нае на двор'е, рас каз-
вае На тал ля Се рык, на ро ду 
са бра ла ся над звы чай шмат. 
Та кі са мы ажы я таж вы клі ка-
ла і Слуц кае Еван гел ле, якое 
пры вез лі ў на ступ ны раз. Та-
му ўлас ны на бы ты ра ры тэт, 
мяр куе ды рэк тар, бу дзе ка-
рыс тац ца вя лі кай ці ка вас цю 
на вед валь ні каў.

На бы ты слуц кі по яс бу дзе два ме ся цы 
зна хо дзіц ца ў асоб най экс па зі цыі. Та му 
кож ны ах вот ны змо жа сва бод на яго ўба-
чыць. По бач з по ясам раз мес цяц ца рэ-
пра дук цыі кар цін з вы ява мі шлях ці цаў, 
воп рат ку якіх упры гож ва юць слуц кія па-
ясы. Бу дуць і фо та здым кі, на якіх мож на 
ўба чыць, як і хто на сіў гэ ты эле мент гар-
дэ ро ба. Так са ма бу дуць фо та ня даў ня га 
ча су, пры све ча ныя экс па на ван ню ін шых 
па ясоў у му зеі.

Вар та ад зна чыць, што ў Слуц ку ёсць 
прад пры ем ства «Слуц кія па ясы», у якім 

зу сім ня даў на зра бі лі но вы му зей слуц ка-
га по яса. Акра мя іх там мож на ўба чыць 
ста нок для ткан ня па ясоў, на бы ты ў Гер-
ма ніі. На га да ем, што тэх на ло гію, па якой 
бу дуць вы раб ляц ца па ясы — са праўд ны 
брэнд кра і ны, рас пра ца ва лі ў Ві цеб скім 
тэх на ла гіч ным уні вер сі тэ це («Звяз да» пі-
са ла пра гэ та 18 ве рас ня 2012 го да). Тут 
жа мож на бу дзе на быць і но ва ство ра ны 
су ве нір ны слуц кі по яс.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
г. Слуцк
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«І ТЧЭ, ЗА БЫЎ ШЫ СЯ, 
РУ КА...»

На бы ты слуц кі по яс.

З гісторыі
У 1736 го дзе бра ты Ра дзі ві лы за сна ва лі ў пры га ра дзе Ня сві жа ма ну фак ту ру (ці, 

па-та га час на му, пер сі яр ню), якая за тым «пе ра еха ла» ў Слуцк. Для пра цы на ёй за-
пра сі лі са мых вы дат ных май строў з Тур цыі і Пер сіі. Але не ўза ба ве князь на кі ра ваў 
мяс цо вых ма ла дых ра бо чых Я. Га доў ска га і Т. Ха ец ка га ў Ста ні слаў для на ву чан ня 
(у той час Ста ні слаў сла віў ся вы твор час цю па ясоў). Ме на ві та ад туль бы ло за ве зе на 
і аб ста ля ван не для фаб ры кі — не каль кі ткац кіх стан коў. Паз ней на фаб ры ку прый-
шлі мяс цо выя май стры. Да на шых дзён дай шлі іх проз ві шчы — Іо сіф Бар сук, Мі ха іл 
Ба ран цэ віч, Лой ка, Кан чы ла і ін шыя.

Роск віт слуц кай пер сі яр ні пры па дае на 1760–1770 га ды, ка лі ёю кі ра ваў зна ка мі ты 
май стар Аван эс Ма джа ранц (на мяс цо вы ма нер — Ян Ма джар скі). Ство ра ны пры ім 
тып по яса атры маў наз ву «слуц кі», якая ста ла сі но мі мам усіх доў гіх шаў ко вых па ясоў, 
дзе б яны ні вы раб ля лі ся. Па ясы тка лі ся з шаў ко вых, срэб ных і за ла тых ні так. Даў-
жы ня іх бы ла ад 2 да 4 мет раў, шы ры ня — 20–40 сан ты мет раў. Па ясы ўпры гож ва лі ся 
шы коў ным ар на мен там: по ле звы чай на за паў ня ла ся па пя рэч ны мі па лос ка мі аль бо 
лус ка вым ма люн кам, кан цы — гір лян да мі з кве так і ліс ця. Су стра ка лі ся вы ра бы, кан-
цы ка то рых аб шы ва лі ся мах ра мі. На абод вух кан цах по яса бы ла мет ка на ла цін скай 
мо ве ці на кі ры лі цы: «Мя не зра бі лі ў Слуц ку», «Слуцк», «Во гра дзе Слуц ке».

На ра дзіў ся Та раш ке віч 8 (20) 
сту дзе ня 1899 го да ў за сцен ку 
Ма цю ліш кі, не да лё ка ад Віль ні, 
у ся лян скай сям'і. Баць кі не ме-
лі маг чы мас ці ву чыць сы на, але 
імк нен не юна га Бра ні сла ва да 
ве даў да зво лі ла яму, адзі на му з 
усіх дзя цей сям'і, атры маць аду-
ка цыю. Спа чат ку ён ву чыў ся ў 
Ві лен скай гім на зіі, за тым на гіс-
то ры ка-фі ла ла гіч ным фа куль тэ-
це Пет ра град ска га ўні вер сі тэ та, 
дзе і за стаў ся пра ца ваць.

У 1918 го дзе пад рых та ваў і 
вы даў у Віль ні ў дру кар ні Мар-
ці на Кух ты пер шы пад руч нік для 
школь ні каў «Бе ла рус кая гра ма-
ты ка для шко лаў». Гра ма ты ка 
бы ла апуб лі ка ва на дзвю ма гра-
фі ка мі — ла цін кай і кі ры лі цай. 
Вы дан не «Бе ла рус кай гра ма ты-
кі» ста ла са праўд най па дзе яй у 
гіс то рыі бе ла рус ка га мо ва знаў-
ства: яно ад кры ла но вую эпо ху 
ў раз віц ці бе ла рус кай лі та ра тур-
най мо вы. У кні зе аў тар аб агуль-
ніў, сіс тэ ма ты за ваў і за ма ца ваў 
бе ла рус ка моў ныя пісь мо выя 
тра ды цыі, якія скла лі ся да гэ та га 
ча су, улі чыў лінг віс тыч ны во пыт 
па пя рэд ні каў, у пер шую чар гу 
сва іх на стаў ні каў — А. Шах-
ма та ва і Я. Кар ска га. Усё гэ та 
са дзей ні ча ла ста наў лен ню нор-
маў лі та ра тур най мо вы. Прай-
шло амаль сто га доў, а пра ві лы, 

сфар му ля ва ныя Бра ні сла вам 
Та раш ке ві чам, за ста юц ца ак ту-
аль ны мі да на шых дзён. Больш 
за тое, не ка то рыя пуб лі цыс тыч-
ныя вы дан ні і асоб ныя твор цы 
і сён ня ка рыс та юц ца нор ма мі, 
ад люст ра ва ны мі ў «Бе ла рус кай 
гра ма ты цы для шко лаў» Бра ні-
сла ва Та раш ке ві ча.

У 1921–1922 га дах ён пра ца-
ваў вы клад чы кам і ды рэк та рам 
Ві лен скай бе ла рус кай гім на зіі ў 
Мін ску. Сот ні юных бе ла ру саў 
ме лі шчас це слу хаць лек цыі па 
бе ла рус кай мо ве і лі та ра ту ры, 
якія ім чы таў слын ны ву чо ны. 
У гэ ты ж час Та раш ке віч стаў 
ад ным з за сна валь ні каў Та ва-
рыст ва бе ла рус кай шко лы, якое 
на ліч ва ла больш за 30 ты сяч 
ча ла век. Та ва рыст ва ады гра ла 
вы ключ ную ро лю ў па шы рэн-
ні бе ла рус ка моў най асве ты на 
тэ ры то рыі За ход няй Бе ла ру сі. 
Та ва рыст ва бе ла рус кай шко-
лы вя ло са праўд ную ба раць бу 
з поль скі мі афі цый ны мі ўла да мі 
за ар га ні за цыю і іс на ван не бе-
ла рус кіх школ, за дэ ма кра ты-
за цыю аду ка цыі, ар га ні за цыю 
на цы я наль ных вы да вец кіх цэнт-
раў. На тхняль ні кам са мых роз-
ных ме ра пры ем стваў Та ва рыст-
ва вы сту паў сам Та раш ке віч.

У гэ ты ж час гэ ты аў та ры-
тэт ны ву чо ны і гра мад скі дзе яч 

па чы нае ак тыў на зай мац ца па-
лі ты кай. У 1922 го дзе ён абра ны 
па слом (дэ пу та там) поль ска га 
сей ма, а ў 1922–1924 га дах з'яў-
ляў ся стар шы нёй Бе ла рус ка га 
па соль ска га клу ба. З тры бу ны 
сей ма па ста ян на вы сту паў у 
аба ро ну са цы яль ных і на цы я-
наль ных пра воў бе ла ру саў на 
тэ ры то рыі Поль шчы, ад стой ваў 
пра ва зем ля коў на на ву чан не 
на род най мо ве. У 1925 го дзе 
за сна ваў Бе ла рус кую ся лян ска-
ра бот ніц кую гра ма ду, а паз ней 
стаў чле нам Ка му ніс тыч най 
пар тыі За ход няй Бе ла ру сі. У 
1927 го дзе быў асу джа ны поль-
скі мі ўла да мі на 12 га доў тур-
мы. Пад ста вай для арыш ту бы-
ла на зва на спро ба дзяр жаў на га 
пе ра ва ро ту з мэ тай да лу чэн ня 
За ход няй Бе ла ру сі да Са вец ка-
га Са ю за.

Зна хо дзя чы ся ў зня во лен ні, 
Та раш ке віч не па кі даў твор чую 
ра бо ту: ён пра ца ваў над пад рых-
тоў кай гіс та рыч най гра ма ты кі 
бе ла рус кай мо вы, пе ра клаў на 
бе ла рус кую мо ву паэ мы «Ілі я да» 
Га мэ ра і «Пан Та дэ вуш» Ада ма 
Міц ке ві ча. Пад час зня во лен ня 
ён быў абра ны ака дэ мі кам толь-
кі што ство ра най у Мін ску Бе ла-
рус кай ака дэ міі на вук.

Праз два га ды спе цы яль ным 
рас па ра джэн нем Прэ зі дэн та 
Поль шчы быў вы зва ле ны. Паз-
ней, у 1931 го дзе, Бра ні слаў Та-
раш ке віч зноў быў арыш та ва ны і 
асу джа ны на 8 га доў ка тарж най 
тур мы.

У 1933 го дзе ў вы ні ку да мо вы 
па між Поль шчай і СССР ад быў-
ся аб мен дву ма зна ка вы мі па літ-
вяз ня мі — па лі ты кам і ву чо ным, 
вяз нем поль скіх аст ро гаў Бра ні-
сла вам Та раш ке ві чам і дра ма-

тур гам, ак цё рам і рэ жы сё рам 
Фран ціш кам Алях но ві чам, вяз-
нем са вец ка га канц ла ге ра. Па 
свед чан ні вя до ма га да след чы-
ка жыц ця і твор час ці Бра ні сла ва 
Та раш ке ві ча пра фе са ра Ар се ня 
Лі са, Мінск ві таў Та раш ке ві ча як 
тры ум фа та ра, ге роя, рэ ва лю цы-
я не ра. Ён атры маў па са ду на-
мес ні ка за гад чы ка поль ска га 
ад дзе ла ў Між на род ным аграр-
ным ін сты ту це ў Маск ве. Ад нак 
са вец кай ула дзе не па трэб ны 
бы лі аду ка ва ныя ін тэ лі гент ныя 
на цы я наль на ары ен та ва ныя лю-
дзі. У 1937 го дзе ў вы ні ку ста-
лін скіх рэ прэ сій фак тыч на бы ла 
вы ні шча на твор чая ін тэ лі ген цыя 
Бе ла ру сі. Не аб мі нуў тра гіч ны 
лёс і Бра ні сла ва Та раш ке ві ча. 
6 мая 1937 го да ён быў арыш-
та ва ны па спра ве так зва на га 
«Бе ла рус ка га на цы я наль на га 
цэнт ра». 5 сту дзе ня 1938 го да 

вы дат ны дзе яч бе ла рус ка га 
на ро да Бра ні слаў Та раш ке віч 
быў асу джа ны «двой кай» (ка мі-
сі яй НКУС СССР і пра ку ро рам 
СССР) да найвы шэй шай ме ры 
па ка ран ня. 29 ліс та па да 1938 го-
да пры суд быў пры ве дзе ны ў вы-
ка нан не: Бра ні слаў Та раш ке віч 
быў рас стра ля ны. Праз 19 га доў 
Та раш ке віч быў рэ абі лі та ва ны 
Ва ен най ка ле гі яй Вяр хоў на га су-
да СССР у су вя зі з ад сут нас цю 
скла ду зла чын ства.

У Бе ла ру сі імя Бра ні сла ва Та-
раш ке ві ча ўша на ва на ў на звах 
ву ліц у го ра дзе Мін ску, Ма ла-
дзеч не і га рад скім па сёл ку Ра-
даш ко ві чы Ма ла дзе чан ска га 
ра ё на. З 1969 го да імя Та раш-
ке ві ча но сіць лі цэй з бе ла рус кай 
мо вай на ву чан ня ў поль скім го-
ра дзе Бельск-Пад ляс кі.

Ігар КА ПЫ ЛОЎ.
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ТА РАШ КЕ ВІ ЧЫ 
Бра ні слаў Та раш ке віч — аў тар пер шай

«Бе ла рус кай гра ма ты кі для школ» 

ПА ХО ДЖАН НЕ ПРОЗ ВІ ШЧА
І СУЧ АС НЫЯ ТА РАШ КЕ ВІ ЧЫ 

Проз ві шча Та раш ке віч па хо дзіць ад на род най фор мы Та рас-
ка (ва ры янт Та раш ка), утво ра най ад хрыс ці ян ска га імя Та рас (у 
ста ра жыт на грэ час кай мо ве аба зна ча ла «бун тар»). На тэ ры то рыі 
су час най Бе ла ру сі проз ві шча Та раш ке віч су стра ка ец ца толь кі ў 
не каль кіх рэ гі ё нах: По лац кі ра ён (Ві цеб ская воб ласць), Аст ра вец-
кі, Во ра наў скі, Іў еў скі, Шчу чын скі ра ё ны (Гро дзен ская воб ласць), 
Дзяр жын скі, Пу ха віц кі ра ё ны (Мін ская воб ласць).

Мно гія з нас чу лі або са мі вы ка рыс тоў ва лі сло ва «та раш ке ві-
ца». Звы чай на гэ тым сло вам на зы ва ец ца адзін з ва ры ян таў 
бе ла рус кай ар фа гра фіі, які іс на ваў да пра ва піс най рэ фор мы 
1933 го да. Сло ва «та раш ке ві ца» ўтво ра на ад проз ві шча вы-
дат на га гра мад ска га і па лі тыч на га дзея ча, асвет ні ка, ву чо-
на га-мо ва знаў цы, пісь мен ні ка, пуб лі цыс та і пе ра клад чы ка 
Бра ні сла ва Ада ма ві ча Та раш ке ві ча. Бра ні слаў Та раш ке віч 
ад но сіц ца да лі ку ін тэ лі ген таў па чат ку XX ста год дзя, якія 
пры свя ці лі ўсё сваё жыц цё ідэі на цы я наль на га ад ра джэн ня 
бе ла рус ка га на ро да, яго мо вы, гіс то рыі і куль ту ры.

Так ужо скла ла ся, 
што ся рэд не ста тыс тыч ны су час ны 
бе ла рус пра жыц цё ў За ход няй Бе ла ру сі 
ве дае ня мно га. Зра зу ме ла, у між ва ен най 
Рэ чы Па спа лі тай жы ло ся ня прос та, 
ад нак кар ці на та го жыц ця не зво дзіц ца 
цал кам да па лі тыч ных і на цы я наль ных 
рэ прэ сій. Боль шасць лю дзей цяж ка 
пра ца ва ла, спра ба ва ла за ра біць ней кую 
ліш нюю за ла тоў ку, на быць па трэб нае 
для дзя цей, па гля дзець но вае кі но, 
па тан ца ваць пас ля цяж кой пра цы. 
Бо жыц цё ў сва ёй асно ве заўж ды 
ад ноль ка вае — ка му-ка му, а Кух міст ру 
гэ та бач на лепш за ін шых.

Дык вось, жы лі не як на шы лю дзі і пры Піл суд-
скім. Боль шасць, са праў ды, ня лёг ка. Гас па дар ка 
цяж ка ад наў ля ла ся пас ля ва ен най раз ру хі. З ад-
на го бо ку — Са вец кі Са юз, з дру го га — За хад, 
які зла дзіў амаль што эка на міч ную бла ка ду. А 
ка лі ў кан цы 1920-х на дыш ла Вя лі кая дэ прэ сія, 
зра бі ла ся зу сім цяж ка. Экс пар та ваць ад ноў ле ная 
дзяр жа ва маг ла ма ла што. На прык лад, цу кар. 
Вось яго і спра ба ва лі пра да ваць за мя жу, каб 
не як звес ці кан цы з кан ца мі. Але за ход нія ка пі-
та ліс ты лю дзі жорст кія, асаб лі ва ў цяж кія ча сы. 
Дык яны так збі лі цэ ны на той цу кар, так вы кру ці лі 
ру кі экс пар цё рам, што поль скі цу кар, у тым лі ку 
і вы раб ле ны з бе ла рус кіх бу ра коў, пра да ваў ся 
ў Анг ліі за 17 та га час ных поль скіх гро шаў за кі-
ла грам, ха ця на ра дзі ме каш та ваў аж но 1 зло ты 
55 гро шаў. Бо вы со кія бы лі ак цы зы на цу кар, якія 
да ва лі поль скай дзяр жа ве больш гро шай, чым 
каш та ва ла бу даў ніц тва ўсіх да рог. І за гэ тыя ж 
гро шы аплач ваў ся дэм пін га вы экс парт цук ру на 

За хад. Ка жуць, што кем лі выя анг лій скія фер ме ры 
па ча лі на ват кар міць поль скім цук рам… свін няў, 
так што на ват гэ та збі ла цэ ны на анг лій скі бе кон 
і яшчэ больш ус клад ні ла эка на міч нае ста но ві шча 
Поль шчы, якая так са ма той бе кон экс пар та ва ла. 
Та кія вось эка на міч ныя па ра док сы. Так, ча сам 
«эфек тыў ныя ме не джа ры» ду раць са міх ся бе і 
сваю кра і ну.

Але ні чо га леп ша га пры ду маць не змаг лі, як 
на ла дзіць ма сі ра ва ную рэ кла му цук ру до ма. І да-
ру чы лі вя до ма му пуб лі цыс ту (а па су мя шчаль ніц-
тве — ка пі рай та ру) Мель хі ё ру Вань ко ві чу вы най сці 

ма гіч ную фор му лу, якая пры му сі ла б спа жыў ца 
куп ляць больш цук ру.

Мель хі ёр Вань ко віч, трэ ба ад зна чыць, наш 
зям ляк. На жаль, да гэ туль на Бе ла ру сі амаль 
не вя до мы. Ён на ра дзіў ся 10 сту дзе ня 1892 го да 
ў ма ёнт ку Ка лю жы цы (су час ны Бя рэ зін скі ра ён), 
у тым са мым ма ёнт ку і той са май сям'і, дзе ста-
год дзем ра ней на ра дзіў ся вя до мы мін скі мас так 
Ва лен тый Вань ко віч. Яшчэ да Дру гой су свет най 
вай ны Мель хі ёр Вань ко віч пра сла віў ся як «ка роль 
поль ска га рэ парт ажу», а яго  пра ца ва ен на га ка рэс-
пан дэн та пры ар міі ге не ра ла Ан дэр са яшчэ больш 
уз мац ні ла гэ тую сла ву. Вань ко віч пра жыў доў гае, 
ня лёг кае і слаў нае жыц цё (па мёр у 1974 го дзе), у 
якім знай шло ся мес ца і эміг ранц кім ба дзян ням, і 
зня во лен ню ў ПНРаў скай тур ме за не за леж ную 
ін тэ ле кту аль ную па зі цыю. Да рэ чы, не за доў га да 
смер ці ён ства рыў яшчэ адзін «хі то вы» рэ клам ны 
сло ган, для авія кам па ніі LОT: «LОTам — блі жэй». 
Яго кні гі «Шча ня чыя га ды», «Апо весць пра біт ву за 
Мон тэ-Ка сі на», «Зёл кі на кра та ры», «Ту ды-сю ды», 
у якіх шмат мес ца ад ве дзе на і стра ча ным рэа лі ям 
Бе ла ру сі, зра бі лі ся кла сі кай поль скай лі та ра ту ры 
ХХ ста год дзя і ў знач най сту пе ні «рас ця га ны» на 
цы та ты — муд рыя, ча сам пры крыя і сар кас тыч-
ныя.

Дык вось, у 1931 го дзе для цук ро вых за вод-
чы каў ён ства рыў рэ клам ны сло ган уся го з двух 
слоў: «Сukіеr krzері!» (Цу кар ма цуе). Бы ла пра-
ве дзе на маш таб ная рэ клам ная кам па нія ў прэ се, 
праз пост ары ў кра мах і ін шае, якая за клі ка ла 
куп ляць больш цук ру, бо ён быц цам бы ка рыс-
ны для зда роўя, асаб лі ва для дзе так. І кос ці ад 
яго ні бы мац не юць і рас туць хут чэй. Уся го бы ло 
ство ра на не каль кі дзя сят каў ві даў рэ клам ных 
пла ка таў, якія апе ля ва лі пе ра важ на да жан чын. 
І на ней кі час сі ту а цыя з про да жам цук ру іс тот на 
па леп шы ла ся, бо якая ж ма ці па шка дуе не аб ход-
на га для свай го дзі ця ці? Га на рар, які вы пла ці лі 
Вань ко ві чу за гэ тыя 2 сло вы, склаў рэ корд ныя 
5000 зло тых. Та га час ны ме сяч ны за ро бак прэ-
зі дэн та Рэ чы Па спа лі тай скла даў 3000 зло тых, 
а за ро бак на стаў ні ка — 300 зло тых. А за 2 сло-
вы столь кі на ўрад ці за раб ля лі і леп шыя за ход-
нія ка пі рай та ры тых ча соў. Мож на ска заць, што 
гэ тыя пост ары ў знач най сту пе ні сфар мі ра ва лі 
сім ва ліч ную, эс тэ тыч ную ат мас фе ру між ва ен-
най Поль шчы, у тым лі ку і За ход няй Бе ла ру сі. 
Да гэ туль вы най дзе ная Вань ко ві чам «ма гіч ная 
фор му ла» за ста ец ца са май вя до май у гіс то рыі 
поль ска га рэ клам на га біз не су. А ство ра ная, лі-
чы це, мін ча ні нам.

Вы ха ва ны ў ат мас фе ры шля хец кіх фаль вар каў 
ся рэд няй за мож нас ці, Вань ко віч вы дат на ве даў 
тра ды цый ную «ліц він скую» кух ню. Спа дзя ю ся, у 
гэ тай руб ры цы яшчэ не раз зга да ем па на Мель хі-
ё ра доб рым сло вам. Не ка то рыя з за фік са ва ных ім 
рэ цэп таў увай шлі ў гіс то рыю, як і яго рэ клам ныя 
сло га ны і афа рыз мы.

Кал ду ны Мель хі ё ра Вань ко ві ча 
Склад ні кі: Для цес та — 2 шклян кі му кі, 

2/3 шклян кі ва ды, соль.
Для на чын кі — 200 г яла віч най па лянд ві цы, 

200 г ба ра но ва га лою, 200 г ба ра ні ны (сцяг но), 
2–3 лыж кі бу лё ну, тро хі цук ру, со лі, ма я ра ну, час-
на ку.

Для вар кі — 2 л бу лё ну (мож на з ку бі каў); 80 г 
вярш ко ва га мас ла. 

Пры га та ван не: З му кі і пад со ле най ва ды (кі пе-
ню, што астыў) за мя сіць элас тыч нае цес та. (Ідэа-
льна — мя сіць на пра ця гу 30 хві лін). Вы біць аб 
сталь ні цу з усіх ба коў. Пры крыць сур вэт кай і па кі-
нуць на 30 хві лін.

Мя са ста ран на ачыс ціць ад аба ло нак. Лой па-
ста віць на 20 хві лін у ма ра зіль нік, каб за цвяр дзеў. 
Ба ра ні ну і па лянд ві цу на рэ заць дроб ны мі ку бі ка мі 
і па ся чы це са ком, лой на стру гаць на жом на тон кія 
плас цін кі. Пе ра мя шаць мя са, лой, пры пра вы, да-

даць тро хі бу лё ну, доб ра пе ра мя шаць. 
Цес та, па пор цы ях, рас кач ваць у пласт 
таў шчы нёй іль ня но га па лат на. Рас кла-
даць шэ ра га мі «куль кі» з фар шу на ад-
ным плас це цес та, на кры ваць дру гім, 
аб ціс ка ю чы паль ца мі ва кол «ку лёк», вы-
ра заць кал ду ны кі ліш кам для га рэл кі. 
Укла даць кал ду ны ў кі пя чы пад со ле ны 
бу лён не вя ліч кі мі пар ты я мі, каб маг лі 
ўсплыць ад ным сло ем. Пас ля ўсплы ван-
ня ва рыць 3–5 хві лін, за тым — на ступ-
ную пар тыю і г. д.

На дно паў міс кі па клас ці не каль кі ка-
вал каў мас ла (не рас топ ле на га), за тым 
па чар зе пар тыі кал ду ноў, пе ра кла да-
ю чы на ступ ны мі ка вал ка мі мас ла. Ес ці 
лыж кай з глы бо кіх та ле рак або мі сак. 
Мож на па сы паць зя ле ні вам.

Цы та ты М. Вань ко ві ча:
«Больш ка рыс на мець прэ тэн зіі да ся бе са мо га, чым да 

ін шых» 
«Ня ма ні чо га больш не на дзей на га, чым ліч ба» 
«Жан чы на ўпар та ве рыць у тое, што муж чы на зме ніц ца, і 

ў тое, што са ма яна не змя ня ец ца» 
«Ма ма — гэ та мяк кія ру кі. Ма ма — гэ та ме ла дыч ны го лас, 

под ых на вы ця тае мес ца. Ма ма — гэ та са мо да бро і пры-
ем насць, неш та, што хо чац ца мець у кож ную хві лі ну жыц ця 
по бач з са бой, ва кол ся бе, не дзе ўда ле чы ні. Але ад на ча со ва 
ма ма — гэ та і стро гія пра ві лы, ня ўмоль ныя «ідзі спаць», жах-
лі выя «апра ні гэ та, ка лі лас ка». Ма ма — рас ці ран не шорст кім 
руч ні ком, ад ме ра ныя га дзі ны, жыц цё пры ем нае, зыч лі вае, 
со неч нае, але без сюр пры заў і вель мі свя тое.

Цу кар ма цуе.

ЦУ КАР, ЯКІ МА ЦУЕ
І КАЛ ДУ НЫ З ПА ЛЯНД ВІ ЦЫ І БА РА НІ НЫ:

гаст ра на міч ная
спад чы на 

Мель хі ё ра Вань ко ві ча

На пя рэ дад ні Но ва га го да 
ў цэнт раль най біб лі я тэ цы 
г. Жо дзі на ад кры ла ся вы-
ста ва са вец кіх ёлач ных 
ца цак, ар га ні за та рам якой 
уда ло ся ўзна віць ат мас фе-
ру мі ну ла га. Ста рыя паш-
тоў кі і га зе ты, ша ры з са-
вец кай сім во лі кай і вы ява мі 
пра ва ды роў пра ле та ры я ту, 
фі гур кі кас ма на ўтаў, цац кі 
з ва ты…

— Лю дзі з ах во тай пе ра да ва лі 
нам свае крох кія ўспа мі ны, за-

сму ча лі ся, што мно гае па бі ла ся 
ці згу бі ла ся, — ка жа ідэй ны ар га-
ні за тар вы ста вы мас тач ка Але на 
Пят роў ская. — Ад нак тыя, хто да-
ваў нам цац кі толь кі на час вы-
ста вы, по тым, па бы ваў шы на ёй, 
вы ра шы лі зра біць па да ру нак… 
Бо гэ та са праўд ная пры га жосць, 
якая па він на ра да ваць ін шых.

Са ма цац ка, па вод ле слоў 
Але ны Аляк санд раў ны, рэч уні-
каль ная. Па ёй, на прык лад, лю-
дзі мо гуць пра са чыць гіс то рыю 
на шай кра і ны. На прык лад, як 

зор ка з ка ляд най пе ра тва ры ла-
ся ў са вец кую? Вась мі кан цо вую 
Віф ле ем скую па мя ня лі на пя ці-
кан цо вую, анё лаў — на пі я не раў 
і чыр во на ар мей цаў, по тым яшчэ 
і на ёлач ных цац ках з'я ві лі ся 
серп і мо лат, хру шчоў ская ку ку-
ру за, кас ма на ўты, спа да рож нік 
«Мір»…

Усё гэ та і шмат ча го ін ша га да 
кан ца сту дзе ня мож на ўба чыць 
на вы ста ве «Крох кія ўспа мі ны».

Ві таль ЖУ РАЎ СКІ

�

Вы ста вы Вы ста вы   ��

«Крох кія ўспа мі ны» 

Бу ды нак Слуц ка га края знаў ча га му зея.

Ды рэк тар Слуц ка га края знаў ча га му зея 
На тал ля СЕ РЫК.


