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Я ду ма ла, што са праўд ныя вяс ко выя вечарынкі, пра 
якія рас каз вае мая ба бу ля, ужо не іс ну юць, таму і 
схадзіць на іх немагчыма. Гэ та ка лі мо ладзь збі ра ец-
ца ў ад ной ха це, хтось ці іг рае на гар мо ні ку, хлоп цы 
за пра ша юць дзяў чат, на ват са мых са рам лі вых, і ўсе 
па ра мі тан цу юць поль ку або кра ка вяк... Якім жа бы ло 
маё здзіў лен не, ка лі ад ным ня дзель ным ве ча рам, аку-
рат на Грам ні цы, я ў са мым цэнт ры ста лі цы тра пі ла на 
бе ла рус кую вечарынку.
У па мяш кан ні па на ваў лёг кі паў змрок: толь кі свеч кі-лу чы-

ны аздаб ля лі яго сва ім свят лом. Ка ля ад ной сця ны, як і мае 
быць, іг ра лі гар ма ніст, ду дар і скры пач ка. По бач пры стро і лі ся 
дзяў ча ты, якія час ад ча су за цяг ва лі пры го жыя ста ра жыт ныя 
пес ні. Яшчэ ад но дзей ства ад бы ва ла ся ў цэнт ры за лы, дзе 
хлоп цы і дзяў ча ты, муж чы ны і жан чы ны тан ца ва лі. «Поль ку», 
«Кра ка вяк», «Кар ман чык» і мно гія ін шыя бе ла рус кія тан цы 
вы кон ва лі яны ў гэ ты ве чар. Акра мя ве ся лос ці, тут мож на бы-
ло ад чуць глы бо кі ўнут ра ны спа кой (іна чай ка жу чы, год насць) 
улас ці вы ўсім бе ла ру сам. Ад гэ та га на ду шы ра бі ла ся доб ра 
і свет ла. Бы лі і па воль ныя, і хут кія тан цы, ско кі з эле мен та мі 
гуль ні, а так са ма тыя, у якіх трэ ба валь сі ра ваць. А ў ад ной 
дзеі га лоў ным бы ло ад бі ван не рыт му пан тоф ля мі: па стук ван-
не аб ца саў гу ча ла ледзь не грам чэй за му зы ку. Ча сам па ры 
ру ха лі ся ў ка ра го дах, а тэмп му зы кі па ста ян на на рас таў.

Па на род ных стро ях, у якія апра ну лі ся ўдзель ні кі ве ча ры-
ны, мож на бы ло зра зу мець, што яны прый шлі сю ды не прос та 
з ву лі цы, а за га дзя пад рых та ва лі ся. Але бы ла і та кая па ра, 
дзе хло пец (у су час най воп рат цы) з дрэ да мі да по яса тан ца-
ваў з дзяў чы най у на род ным кас цю ме, — вось дзе са праў ды 
сыш лі ся мі ну лае і су час насць!

Ка лі ж рас крыць сак рэт, дзе і дзя ку ю чы ка му ад бы ва лі ся 
ўсе гэ тыя дзі во сы, мож на ад зна чыць, што гэ та Сту дэнц кае 
эт на гра фіч нае та ва рыст ва ла дзі ла сваю ве ча ры ну ў ка вяр ні 

L'абрус, што ка ля Ка ма роў кі. Усё ад бы ло ся дзя ку ю чы та му, 
што гас па да ры вы ра шы лі іс тот на змя ніць про філь і на даць 
ка вяр ні са праўд ны бе ла рус кі ка ла рыт (ха ця і пер ша па чат-
ко ва ве ча ры на за дум ва ла ся як бе ла рус ка-еў ра пей ская). А 
мо ладзь з СЭ Та, у сваю чар гу, імк ну ла ся да та го, каб ак ту-
а лі за ваць ад мет ную бе ла рус кую куль ту ру і зра біць яе за па-
тра ба ва най і ці ка вай у су час ным гра мад стве. І гэ та бы ла іх 
пер шая су мес ная ве ча ры на.

Рас па чы на ла ся дзей ства вя лі кім май стар-кла сам, які пра-
во дзіў эт на ха рэо граф з Лю ба ні Сяр гей Вы сквар ка. На пра ця гу 
ча ты рох га дзін усе ах вот ныя маг лі спаз на ваць азы бе ла рус ка га 
на род на га тан ца. Пас ля быў не вя ліч кі спеў на-свеч ка вы пер-
фор манс ад гур та «Го рынь», які вы кон ваў стрэ чан скія пес ні. 
Гэ та ра бі ла ся для та го, каб лю дзям, да лё кім ад бе ла рус кай 
тра ды цый най куль ту ры, бы ло пра сцей уліц ца і са мім пры няць 
удзел у свя це. Ар га ні за та ры, сяб ры Сту дэнц ка га эт на гра-

фіч на га та ва рыст ва На стас ся Ку ха рэн ка і Аляк сей Чу бат, 
ад зна чы лі:

— Мы ба чым вя лі кую ці ка васць да на цы я наль ных стро яў, 
да свят. Бо на род ныя свя ты ад роз ні ва юц ца тым, што там 
ня ма гле да чоў. На іх нель га на быць кві ток і прос та на зі-
раць. Гэ та ней кае дзей ства: ве ча рын ка, ка ра год, у якім усе 
ўдзель ні ча юць. Атрым лі ва ец ца, што свя та ідзе знут ры, ты 
сам яго вы ву ча еш. Да та го ж і за меж ні ку, які пры яз джае ў 
на шу кра і ну, не ці ка ва прос та па ес ці пі цы і вы піць ко лы. Яму 
хо чац ца най перш уба чыць і ад чуць на са бе тое, што звя за на 
з Бе ла рус сю, што ён не зной дзе больш ні дзе.

Ла гіч на, што гас па да роў ка вяр ні бе ла рус кія вечарынкі 
за ці ка ві лі і па пры чы не на блі жэн ня чэм пі я на ту све ту па ха-
кеі, які Бе ла русь пры ме ў маі гэ та га го да. Зра зу ме ла, што 
да нас за ві тае шмат ба лель шчы каў. Але не менш важ на для 
гас цей — уба чыць на цы я наль ную аў тэн ты ку. Та му пра тое, 
што прад ста віць на вед валь ні кам, як ся бе па ка заць, трэ ба 
па кла па ціц ца за га дзя.

Гас па дар ка вяр ні Мі ха іл Пін чук ад зна чыў, што вечарынка 
яму вель мі спа да ба лася. Асаб лі ва каш тоў ным па да ло ся тое, 
што дзе ці, мо ладзь і лю дзі больш ста ла га ве ку ра зам ад чу ва лі 
ся бе ўтуль на. Атры ма ла ся доб рая сяб роў ская кам па нія. Ён 
пла нуе пад трым лі ваць гэ тую іні цы я ты ву і на да лей ар га ні зоў-
ваць у сва ёй ка вяр ні па доб ныя ве ча ры ны.

Вяр та ю чы ся з та кой вы дат най ім прэ зы, я раз ва жа ла над 
тым, што, як ні па ра дак саль на, бе ла рус кую тра ды цый ную 
куль ту ру ў пэў ным сэн се мож на ад нес ці да раз ра ду суб куль тур. 
Хтось ці ці ка віц ца ры цар ствам, хтось ці панк-ро кам, і таксама 
не ўсе — на род ным. Бо не сак рэт, што не кож ны бе ла рус умее 
вы кон ваць бе ла рус кія тан цы, не кож ны ве дае ха ця б ад ну на-
род ную пес ню на род най мо ве і толь кі адзін кі ма юць у ся бе на-
род ныя кас цю мы. Ад нак што ад роз ні вае бе ла рус касць ад уся го 
ін ша га? На пэў на, тое, што, ад ной чы зра зу меў шы яе, за быць 
ужо не змо жаш. І якой бы пра фе сі яй ты ні зай маў ся, як бы ні 
змя няў свой са цы яль ны ста тус, лю боў да свай го, са праўд на га 
ўжо ні ко лі не знік не і з ча сам бу дзе толь кі мац нець.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ

�

Год гас цін нас ці: ідэяГод гас цін нас ці: ідэя  �� ВЕ ЧАРЫНКА ПА-СТА ЛІЧ НА МУ: 
ГАР МО НІК, СВЕЧ КІ І НА РОД НЫЯ ТАН ЦЫ

Со рам на, ска жу я вам, па но ве, што так ма ла 
ве да ем мы пра па ні Він цэн ту За вад скую, аў та р-
ку на шай са май даў няй і са май па пу ляр най ку-
лі нар най кні гі — «Ку хар кі Лі тоў скай» — і што 
толь кі ле тась на рэш це вый шла яна ў бе ла рус-
кім (а так са ма і ў рус кім) пе ра кла дзе. А гэ та ж, 
маг чы ма, аб са лют ны бест се лер ХІХ ста год дзя 
ў Літ ве і Бе ла ру сі: з тых ча соў пе ра вы да дзе ны 
ка ля 20 ра зоў! Але аў та рка да на шых дзён так і 
за ста ец ца амаль ана нім най. Дак лад ней, апроч 
імя, мы пра яе ма ла што ве да ем. «Мы» — гэ та 
ўсе, хто да гэ туль ка рыс та ец ца яе ле ген дар най 
кні гай, якая ўпер шы ню вый шла ў Віль ні ў 1854 
го дзе, — лі тоў цы, бе ла ру сы, па ля кі, рус кія. 
«Вось та кія вы ня ўдзяч ныя, муж чы ны», — ска-
жуць фе мі ніст кі. І як па спра ча еш ся?..

У тыя ча сы, ка лі жы ла на ша ге ра і ня, жан чын пус-
ка лі ма ла ў якую сфе ру дзей нас ці: толь кі дзе ці, царк-
ва, кух ня. А як на пі са ла жан чы на, пры ўсіх тых аб ме-
жа ван нях, са мую па пу ляр ную кні гу ХІХ ста год дзя, 
дык не знай шло ся ча ла ве ка, які б за на та ваў дэ та лі 
та кой не звы чай най бія гра фіі. Мы ве да ем пра яе пры-
клад на столь кі ж, коль кі пра Еў фра сін ню По лац кую, 
якая жы ла на 800 га доў ра ней... Уся го толь кі і звес-
так: па хо дзі ла з сям'і ві лен ска га вы даў ца Аляк санд ра 
Жул коў ска га, вый шла за муж так са ма за вы даў ца — з 
па том на га дру кар ска га ро ду, Ада ма За вад ска га, чыя 
сям'я на дру ка ва ла ня ма ла сла ву тых у на шым краі 
кніг. Але не ве да ем ані да ты на ро дзін, ані шлю бу — 
толь кі да ту смер ці, 27 жніў ня 1894 года. Бы ла, ві даць, 
на не каль кі га доў ма ла дзей шая за му жа Ада ма (нар. 
у 1814), але пра гэ та мож на толь кі зда гад вац ца. Не 
за ха ва ла ся ні вод на га парт рэ та Він цэн ты. Толь кі ма-
гі ла на ві лен скім Ан то ка лі. Сціп лая бы ла жан чы на. 
Пер шае вы дан не сва ёй кні гі пад пі са ла толь кі крып то-
ні мам — W.A.L.Z. За 6 га доў да гэ та га рэ да га ва ла ін-
шую кні гу для хат ніх гас па дынь на шай зям ляч кі з-пад 
Ба ры са ва Ган ны Цюн дзя віц кай, якую час та блы та юць 
з «Ку хар кай», — «Лі тоў ская гас па ды ня».

І ўво гу ле, ін шыя аў та ры на яе пра цы атры ма лі 
больш зда быт каў, чым са ма Він цэн та За вад ская. 
Вось, на прык лад, са мая вя до мая да рэ ва лю цый ная 
рус кая ку лі нар ная аў та рка — Але на Ма ла ха вец, «іко-
на сты лю», як лю бяць ця пер ка заць. Яе кні га «Па да-
ру нак ма ла дым гас па ды ням» вы тры ма ла больш за 
40 пе ра вы дан няў, а з ча го па ча ла ся, ве да е це? Ка лі 
вы хо дзі ла бу ду чая рус кая сла ву тасць за муж за ар-
хі тэк та ра-літ ві на Фран ца Ма ла хаў ца, дык атры ма ла 
ад му жа ў па да ру нак «Ку хар ку Лі тоў скую». І ме на ві та 
на тхніў шы ся на шай ку лі нар най эн цык ла пе ды яй, па ча-
ла ства раць рус кую, у якую ўвай шлі вя лі кія ка вал кі з 
кні гі За вад скай — без па зна чэн ня кры ні цы.

Пер шы бе ла рус кі (і, да рэ чы, пер шы рус кі) пе ра-
клад сла ву тай «Ку хар кі Лі тоў скай» вый шаў у свет 
паў го да та му, у жніў ні 2013 го да. А ве да е це, ка лі 
з'я віў ся пер шы лі тоў скі (балц кі) пе ра клад? Аж но ў 
да лё кім 1907 го дзе, на 106 га доў ра ней за бе ла рус-
кі. А ў 1911-м — воль ная адап та цыя кні гі ў лі тоў скім 

на цы я наль ным ду ху, «Пад руч нік для хат ніх гас па-
ды няў», ад дзвюх сёст раў Іва ноў скіх, якія пі са лі пад 
псеў да ні мам Lazdynu Peleda («Са ва з арэш ні ку»).

Між ін шым, ма лод шая сяст ра з гэ та га ду э та, Ма-
рыя, бы ла жон кай вя до ма га бе ла рус ка га дзея ча 
Вац ла ва Лас тоў ска га, так што на зі раць за тым, як 
жо нач ка пры ста соў вае сла ву тую кні гу сціп лай па ні 
Він цэн ты для па трэб лі тоў ска га на цы я наль на га ад ра-
джэн ня, ён мог на ўлас ныя во чы. Шка да, ад нак, што 
яго ўва га доў га на ку лі нар най тэ ме не за трым лі ва ла-
ся. Ка лі-ні ка лі ён ра біў у сва іх уз нёс лых тво рах лі рыч-
ныя ад ступ лен ні — то пра кны шы, то пра бац він не, 

але, ві даць, у цэ лым лі чыў гэ та спра вай «баб скай». 
А вось шка да, што не ўзяў ся пе ра клас ці «Ку хар ку Лі-
тоў скую» на бе ла рус кую яшчэ 100 га доў та му. Вось 
вам і роз ні ца па між на шы мі ад ра джэн ня мі. Лі тоў скае 
ней кае больш прак тыч нае вы хо дзіць: кні гу там ку лі-
нар ную пе ра клас ці або ад ра дзіць вы твор часць піт но-
га мё ду. На шае ж ней кае больш уз нёс лае, з вер ша мі 
і шэс ця мі, з роз ду мам пра Веч насць.

Дзя куй, ад нак, Бо гу і пе ра клад чы цы На тал лі Ба-
бі най, што, ха ця і са спаз нен нем на доб рую сот ню 
га доў, але пе ра клад та кі з'я віў ся. На ват два — бе ла-
рус кі і рус кі. Ця пер су час ны бе ла рус кі чы тач змо жа 
сам ад на віць смак ко ліш ніх шля хец кіх бя сед. Праў да, 
не ўсе, як мне зда ец ца, «за па дуць» на эк за тыч ныя 
пу дын гі ды мель шпай зы, на шту фа ды, ле гу мі ны ды 
драз доў-піс ку ноў. Але, на прык лад, лі тоў скія за ві ва-
ныя зра зы або Тыш ке ві чаў скія кал ду ны, ба дай, за-
ста нуц ца ў на шым ку лі нар ным ка но не на заўж ды. 

Пе рад пе ра клад чы цай ста я ла скла да ная за да-
ча — праз ад сут насць бе ла рус ка моў най агуль на-
пры зна най тэр мі на ло гіі, зме нах у да ступ нас ці пра-
дук таў і ў са мой тэх на ло гіі пры га та ван ня, якая ўжо 
не мо жа ад да ваць цэ лыя дні ней кай ад ной стра ве, 
не ма ю чы шта ту пры гон ных кух ці каў. Ды і звы чай-
ных па мы лак у ары гі наль ных вы дан нях За вад скай 
ня ма ла. «Мы спраў джва лі змест па вы дан нях 1938-
га і 1911-га, ні я кіх ска ра чэн няў не ра бі лі, бо ста я ла 
за да ча за ха ваць тэкст як гіс та рыч ны пом нік, — ка-
жа Ба бі на. — Не па праў ля лі, на ват ка лі ў рэ цэп ту-
ры бы лі ней кія па мыл кі. Але та ды ра бі лі за ўва гі 
пе ра клад чы ка: вось тут, на прык лад, трэ ба стра ву 
па са ліць або з ры бы трэ ба жаб ры вы браць, але аў-
та рка пра гэ та не пі ша. Для та га час ных гас па дынь 
гэ та бы ло са мо са бой зра зу ме ла, а ця пе раш ня му 
чы та чу вар та тое пад ка заць».

Так што па він шу ем пе ра клад чы цу, вы да вец тва 
«Хар вест» і ўсіх нас з гэ тым не су мнен ным на цы я-
наль ным зда быт кам. Толь кі пра ад ну важ ную хі бу 
трэ ба ска заць: вы дан не вы ключ на ба га та ілюст-
ра ва нае, але ані сло ва не ска за на пра кры ні цы 
гэ тых ілюст ра цый. Скла два ец ца ўра жан не, што 
ма ла якія з іх — вы нік рэ аль на га пры га та ван ня 
страў па рэ цэп тах па ні Він цэн ты. Так што на ступ-
ная за да ча ў спра ве ак ту а лі за цыі на шай ку лі нар най 
спад чы ны — гэ та ад бор з бы ло га «літ він ска га» ка-
но ну най больш жыц ця здоль ных у сён няш ніх умо вах 
страў і ві зу аль ная фік са цыя іх пры га та ван ня — не 
толь кі ў кні гах, але і на ві дэа і раз на стай ных муль-
ты ме дыя. Ну і, вя до ма, вяр тан ня ў ся мей ны по быт 
і гра мад скае хар ча ван не!

Пом ні ку гіс то рыі і куль ту ры 
ХІХ ста год дзя шу ка юць но ва га 

гас па да ра праз аў кцы ён, які 
ад бу дзец ца 4 са ка ві ка. Кошт, ад 

яко га бу дуць ад штур хоў вац ца, 
— 215  807  110 руб лёў (аль бо 

$22  202 па кур се Нац бан ка). І 
гэ та ўжо пас ля та го, як спро ба 
пра даць комп лекс у снеж ні не 

пры вя ла да ней ка га вы ні ку. 
Але та ды ён вы стаў ляў ся за 

1  079  035  549 руб лёў. Іс тот ная 
зніж ка, ві даць, аб умоў ле на тым, 

што ёсць за ці каў ле насць перш 
за ўсё «пры стро іць» гіс та рыч ны 

па ла ца ва-пар ка вы ан самбль 
у доб рыя ру кі: зра зу ме ла, 

што ўклас ці ў яго ад наў лен не 
прый дзец ца знач на больш. Да 

та го ж но вы ўлас нік па ві нен бу дзе 
пры ад наў лен ні за хоў ваць усе 

па тра ба ван ні па рэ стаў ра цыі, якія 
іс ну юць у Рэс пуб лі цы Бе ла русь.
А пра цы і рэ сур саў спат рэ біц ца ўклас ці 

шмат. Та му што па ла ца ва-пар ка вы комп-
лекс у Смі ла ві чах скла да ец ца з рэшт каў 
ста ро га па ла ца, но ва га па ла ца, пар ка вай 

тэ ры то рыі і част кі гіс та рыч най ага ро джы. 
Але чым скла да ней за да ча, тым ці ка вей яе 
вы ра шаць. Ці не так? Бо на са мрэч ма ён так 
у Смі ла ві чах у роз ныя гіс та рыч ныя пе ры-
я ды на ле жаў прад стаў ні кам сла ву тых ды-
нас тый Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. А для 

куль ту ры яго зна чэн не асаб лі вае: у ХVІІІ 
ста год дзі гас па да ром ма ёнт ка быў Мі хал 
Ка зі мір Агін скі (дзядзь ка аў та ра цу доў ных 
па ла нэ заў), але на пры кан цы ста год дзя 
яно ста ла на ле жыць Ма нюш кам. Дзед вя-
до ма га кам па зі та ра, так са ма Ста ні слаў 

Ма нюш ка, і за клаў ста ры па лац у сты лі 
псеў да го ты кі (да на ша га ча су да жы ла, на-
прык лад, трох па вяр хо вая ве жа з зуб ца мі). 
Яго сын Ка зі мір за клаў ба та ніч ны і фрук-
то вы сад. Але да лей ма ёнт кам ва ло даў не 
менш слын ны род Вань ко ві чаў. У 1900 го-
дзе да ста ро га па ла ца быў да бу да ва ны но-
вы, да во лі вы цяг ну ты — у сты лі не аго ты кі з 
эле мен та мі сты лю «ма дэрн». Для гіс то рыі 
бе ла рус кай куль ту ры гэ ты па ла ца вы комп-
лекс вель мі знач ны — асаб лі ва ў су вя зі з 
іме нем кам па зі та ра Ста ні сла ва Ма нюш кі, 
ад на з опер яко га, «За ча ра ва ны за мак», 
на тхнё ная ду хам дзе да ва га па ла ца.

Жыц цё ў сце нах па ла ца пад трым лі ва-
ла ся ў са вец кі час: апош нім тут «гас па-
да рыў» Смі ла віц кі аграр ны ка ледж. Але 
час ро біць сваю спра ву, а каб гіс та рыч-
ныя бу дын кі пад трым лі ва лі ся ў на леж ным 
ста не, па трэб ны гро шы. Усё спа дзя ван не 
на ін вес та ра, які возь ме на ся бе кло пат 
пра па ла ца ва-пар ка вы ан самбль. На са-
мрэч, па коль кі Смі ла ві чы зу сім не да лё-
ка ад Мін ска, то ві да воч ная ту рыс тыч ная 
пры ваб насць бы лой ся дзі бы Ма нюш каў. 
А тут яшчэ 200-га до вы юбі лей сла ву та га 
кам па зі та ра на па ды хо дзе...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

На мінулым тыдні мы пі са лі пра зме ны, 
якія пра па ну юць унес ці ў за ка на даў-
ства аб геа гра фіч ных на звах і аб мо-
вах. Літаральна праз пару дзён Дзяр-
жаў ны ка мі тэт па ма ё мас ці рас пра ца-
ваў і прад ста віў гра мад скас ці гатовы 
пра ект змен і да паў нен няў. Най мен ні 
геа гра фіч ным аб' ек там пла ну юць да-
ваць па-бе ла рус ку. Але гэта не ўсё...
Пра ка мен та ваць за пла на ва ныя но ва-

ўвя дзен ні мы па пра сі лі на мес ні цу на чаль-
ні ка ўпраў лен ня геа дэз іі і кар та гра фіі 
Дзярж ка мі тэ та па ма ё мас ці Іры ну ЦІ-
ХА НА ВУ. Геа гра фіч ныя най мен ні бу дуць 
да вац ца на бе ла рус кай мо ве, а пас ля пе ра-
клад вац ца на рус кую — у но вай фар му лёў-
цы больш не пазнача на, што «спо са бам 
транс лі та ра цыі». Я за пы та ла ў спе цы я-
ліс та, якім чы нам та ды мо жа ад бы вац ца 
пе ра да ча на рус кай мо ве? Яна ад ка за ла, 
што спо са бы па куль не за ма ца ва ны. Но вая 
рэ дак цыя за ко на ўсту піць у сі лу з 1 сту дзе-
ня 2015 го да. Да гэ та га ча су пла ну ец ца 
рас пра ца ваць тэх ніч ную да ку мен та цыю, 
у якой бу дуць па зна ча ны маг чы мыя ва-
ры ян ты. Гэ та мо жа быць транс крып цыя, 
транс лі та ра цыя, у не ка то рых вы пад ках пе-
ра клад і ін шае.

У За ко не «Аб геа гра фіч ных на звах» бу-
дзе так са ма пра ду гле джа на, што на па ка-
заль ні ках наз вы бу дуць ад люст ра ва ны 
і па-бе ла рус ку, і па-рус ку. З гэ та га мож-
на зра біць вы сно ву, што са мі па ка заль ні кі 
ста нуць боль шы мі па па ме ры. Да та го ж 
дзяр жаў нае двух моўе зро біц ца вы раз на 
акрэс ле ным. Ад нак ка лі і на ад ной мо ве 
спе цы я ліс там на мес цах бы ло скла да на 
граматна на пі саць геа гра фіч ныя наз вы 
(што і спа ра дзі ла скар гі ў вы шэй шыя ін-
стан цыі і пра па но вы змен у за ко не), то ці 

вар та раз ліч ваць на пра віль насць двух моў-
ных па ка заль ні каў?.. І гэ та ў той сі ту а цыі, 
ка лі на ват спе цы я ліс там скла да на ад ра зу 
вы зна чыць спо саб пе ра да чы з ад ной мо вы 
на ін шую. Та кое но ва ўвя дзен не, па сло вах 
спе цы я ліс та, ро біц ца для та го, каб пра сцей 
бы ло ары ен та вац ца тым, у ка го кар ты мяс-
цо вас ці на рус кай мо ве.

Гэ ты ж пункт пра ек та змен у за ко не пра-
ду гледж вае і трэ ці ра док на пака заль ні ках: 
пры не аб ход нас ці, пі саць наз вы ла цін-
кай, вы ка рыс тоў ва ю чы сіс тэ му транс лі та-
ра цыі з бе ла рус кай мо вы. Іры на Ці ха на ва 
па тлу ма чы ла, што ла цін ка мо жа вы ка рыс-
тоў вац ца на па ка заль ні ках, што зна хо дзяц-
ца на вя лі кіх ма гіст ра лях, дзе пра яз джа юць 
па да рож ні кі з да лё кіх кра ін.

З мер ка ван нем пра тое, ці не пра сцей 
бы ло б пры маць наз вы вы ключ на па-бе ла-
рус ку і ўсю ды вы ка рыс тоў ваць у та кім ва-
ры ян це (та ды б да іх пры звы ча і лі ся і свае, 
і чу жыя), спе цы я ліст зга дзі ла ся. І да да ла, 
што зме ны ў за ка на даў стве іні цы я ва ны та-
му, што транс лі та ра цыя не пры жы ла ся. 
Ад нак спо саб да слоў на га пе ра кла ду да 
та по ні маў не пры маль ны, бо та ды яны пе-
ра ста юць вы кон ваць сваю асноў ную функ-
цыю — па каз ваць на кан крэт нае мес ца.

Ці ха на ва пры га да ла, што звыч ка ўжы-
ваць дзве наз вы — Каст рыч ніц кая і Ок-
тябрь ская, Чы гу нач ная і Же лез но до рож ная 
— з'я ві ла ся ў са вец кі час. А ця пер, па вод ле 
яе слоў, маг чы ма, вар та бы ло б ад мо віц ца 
ад та кой тра ды цыі.

Пра па на ва ны пра ект змен яшчэ бу дзе 
ўзгад няць Са вет Мі ніст раў, Па ла та прад-
стаў ні коў і Са вет Рэс пуб лі кі, таму яго нель-
га лічыць канчатковым.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ
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У гэ ты год ле та пла ка ла ня-
спын на, з лю бой на го ды, толь-
кі зрэд ку аб ці ра ю чы слё зы з 
вок наў. Яно ды ха ла ра ніш ні мі 
ту ма на мі, акрап ля ю чы віль гац-
цю квет кі лу бі ну, які рас ся ліў ся 
паў сюль, ра сой вы чэрч ва ла кож-
ную тра він ку, акан тоў ва ла кож-
ны ліс цік, уво лю, ні бы ў за пас, 
па іла зям лю. За ра дзіць дождж 
з ра ні цы і да са май но чы ні як не 
аціх не, пла ча і пла ча пра сваё, 
пра на ба ле лае, пла ча дня мі на-
пра лёт, скар дзіц ца ка мусь ці. 
Не цяг нец ца жы та да лас ка ва-
га свят ла, не спе юць яб лы кі, не 
пырх не ма тыль з квет кі, за трым-
цеў шы ўзо ра мі кры лаў, а ле та 
ні як не ўсміх нец ца цеп лы нёй, 
маў чыць — і пра ба чэн ня па пра-
сіць у яго ня ма ка му. Час ужо і 
слі вам па спя ваць, ды яны так і 
ві сяць зя лё ныя, ня спе лыя на га-
лін ках, кож ны дзень ра сін ка мі, 
даж джын ка мі аб мы ва юц ца. Ста-
іць вёс ка ў зе ля ні ну адзе тая, што 
ні двор — сад, пад на га мі зям ля, 
над га ла вой не ба, да га ры зон ту 
по ле, дзе па спя вае лён, ва да са 
студ ні, уна чы да лё кія агень чы кі 
су сед няй вёс кі, па ра ні цах рос-
ная тра ва па по яс.

Рас кі ну лі ся дзве згуб ле ныя 
ў бе ла рус кай глы бін кі вё сач кі 
ўздоўж бе ра гоў ра кі, якая не ка-
лі бег ла ў яры, і гля дзяць ад на 
на ад ну ага ро да мі, па ля мі жы-
та, ві та юц ца луж ка мі кве так, што 
збя га юц ца ў ні зін цы, там жа дзе-
ляц ца на ві на мі, якія рэ хам да но-
сяц ца з двух ба коў.

Па-ра ней ша му спя ва юць пеў-
ні ў па ру, гу ка юць ра ні цу ня змен-
на — пеў ні па-свой му важ ныя, 
ча сам з хвас та мі, якія стра ці лі 
льві ную до лю сва ёй пры га жос ці 
ў ба ях за важ насць і лі дар ства, 
раз гуль ва юць уз доўж да моў, 
зран ку су стра ка юць со ней ка.

Тут заў сё ды за дзі рыс та і ра-
дас на па трэск вае агень чык у 
пе чы, аб ліз ва ю чы су хія па ле-
ны, грэе па кой, жа да ю чы цёп-
лых, са лод кіх сноў на вы со кім 
жа лез ным лож ку, які ні бы та з'я-
віў ся з кад раў ста ро га філь ма. І 
пах... мі лы пах вяс ко вай ха ты — 
у кож на га ён свой, не паў тор ны. 
Як за шчы міць сэр ца, ка лі, іду чы 
па ву лі цы, рап там ад чу еш не спа-
дзя ва на да лё кі, ледзь улоў ны во-
дар, які толь кі на га дае пра гэ ты 
дом, вер не да яго дум кі, абу дзіць 
ус па мі ны.

Ве да е це, якія на смак ма-
лень кія жоў тыя ледзь-ледзь па-
спе лыя гру шы, што пра цяг вае 
та бе на змор шча най ад па ста-
ян най пра цы да лонь цы род ны 
ча ла век? І дзе знай сці іх мож на 
бы ло сё ле та? У іх кло пат і лю-
боў, у іх доў гае рас стан не, у іх 
шчас це і ра дасць, у іх цеп лы ня 
і ўва га — у іх усё і тро хі больш. 
Толь кі тут ва ра ная ў чы гун ку ка-
ша смач ная і дух мя ная, і толь-
кі тут ледзь аб сма жа нае са ла 
мае са мую апе тыт ную чыр вань, 
і толь кі з гэ тай град кі цы бу ля 
та кая зя лё ная.

Вуз кая сця жын ка, пра вёў шы 
праз вёс ку, вы гляд вае ў по ле, 
ны рае ў лён і клі ча за са бой мі ма 
ва сіль коў (ні дзе больш мне не 
пры хо дзі ла ся ба чыць ма лю сень-
кія ва сіль кі пад на га мі), за пра-
шае прай сці да блі жэй ша га гаю 
і, апы нуў шы ся ў за се ні бя роз, па-
кла ніц ца ды ўспом ніць прод каў. 
Вяс ко выя мо гіл кі... Тут мой пра-
дзед, пра ба бу ля. Тут юная 18-
га до вая дзяў чы на — су вяз ная 
пар ты зан ска га атра да. Ця пер 
— юная, та ды мне яна зда ва-
ла ся ўжо да рос лай... Змор шча-
ныя ба бу лі ны да ло ні пры бі ра юць 

ліс то ту з драў ля на га кры жа ды 
кла дуць яб лы кі з пе чы вам для 
пту шак. Усё як у да лё кім-да лё кім 
дзя цін стве. Толь кі на двор'е пад-
вя ло, ні бы ве да ла, што і ў гэ ты 
раз рас ста нем ся на доў га...

Зда ец ца, што ста рэнь кія, 
кры ху па крыў ле ныя ха ты ва кол 
ра ды мне, ра ды гас цям як сва ім 
сяб рам... Ба чу ру ка мый нік у два-
ры... Гэ так жа лас ка ва мур лы кае 
кот ка на лаў цы пад акном, па-ра-
ней ша му гу ля ец ца з па пя ро вым 
бан ці кам.

Не ба, на рэш це, пе ра ста ла 
пла каць, сля зін кі даж джу не 
ка ла ці лі ад чай на ў акно, але 
сон ца так і не вый шла пра вес ці 
гас цей. Толь кі ўна чы злі та ва ла-
ся над людзь мі і пры ад кры ла 
за гад ка вую, ваб ную чар на ту 
не ба з мі ры я да мі зо рак, якія то 
пе ра міг ва юц ца ад на з ад ной у 
роз ных кан цах га лак ты кі, а то і 
па да юць на зям лю, са рваў шы ся 
з вы шы ні, як ма лень кі не па се да 
з дрэў у са дзе. Я ча каю... ча каю, 
ка лі зва ліц ца на да лонь ку, пра-
цяг ну тую да шы бы, хоць ад на 
з тых зо рак, што, зры ва ю чы ся 
з род най вы шы ні, раз ра за ючы 
чор ны ак са міт не ба, вы кон ва-

юць жа дан ні — або жа дан ні 
прос та та кія свет лыя, што не 
спраў дзіц ца не мо гуць. Вось і 
аг ні су сед няй вёс кі ві даць уда-
ле чы ні; пад мірг ва ю чы з-за дрэў, 
ледзь ад роз ны гук гру за ві коў, 
якія рэд ка-рэд ка пра яз джа юць 
дзесь ці ня бліз ка, і яр кія се раб-
рыс тыя рос чыр кі зо рак, што 
зга ра юць у ат мас фе ры, ло вя-
чы на са бе за ча ра ва ныя по зір кі 
лю дзей з са мых роз ных вё сак і 
га ра доў. Амаль да сві тан ку сто-
я чы ка ля акна, ледзь да кра на-
ю чы ся да шур па тас ці руб ле най 
сця ны до ма, што бу да ваў дзе-
даў брат...

Уды хаю амаль за бы тыя па хі 
па ля вых кве так, па ле наў, што 
да га ра юць у пе чы, слу ха ю чы 
мер нае ці кан не га дзін ні ка, не 
ха чу ад пус каць ні ад ной хві лі ны 
гэ тай но чы, се кун ды, ім гнен ня... 
Яшчэ жы ве цяп ло баць коў ска га 
жыт ла і ха ты ўзды ха юць ко мі-
на мі...

Але на ЧЫС ТО ВА.
P.S. Шаноўныя чытачы! Да-

сылайце і вы свае артыкулы на 
конкурс

�

«КУ ХАР КА ЛІ ТОЎ СКАЯ»: 
ДОЎ ГІ ШЛЯХ 

ДА БЕ ЛА РУС КА ГА ЧЫ ТА ЧА

Ве ра шча ка 
ад Він цэн ты За вад скай

Ін грэ ды ен ты:
2 кг сві ной ка рэй кі,
100 г са ла
1-2 шклян кі бу рачна га ква су
«анг лій скі» (дух мя ны) пе рац
150 г жыт ня га хле ба
Спо саб пры га та ван ня:
Ка рэй ку на сек чы пар цый ны мі ка вал ка мі, 

па са ліць і пад сма жыць на па тэль ні на са ле да 
ўтва рэн ня за ла ціс тай ска рын кі. Уліць бу ра-
ко вы квас (чым больш ква су, тым кіс лей шай 
атры ма ец ца ве ра шча ка) і як след пра кі пя ціць. 
У кан цы вар кі да даць на дзёр ты хлеб, со ча чы, 
каб со ус не атры маў ся за над та гус тым, усё 
пе ра мя шаць і пра ту шыць. Та кую ве ра шча ку 
мож на га та ваць і з яла ві чы ны.

Пра цяг тэ мыПра цяг тэ мы  ��

ДВУХ- І ТРОХ МОЎ НЫЯ 
ПА КА ЗАЛЬ НІ КІ?

Дзяў ча ты з «Го ры ні». У цэнт ры — ад на з удзель ніц ве ча ры ны.

Хло пец з дрэ да мі да по яса тан ца ваў з дзяў чы най у 
на род ным кас цю ме — вось дзе са праў ды сыш лі ся 
мі ну лае і су час насць!

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

ЯШЧЭ ЖЫ ВЕ 
ЦЯП ЛО 
БАЦЬ КОЎ СКА ГА 
ЖЫТ ЛА
Быц цам ні чым не ад мет ная вё сач ка ў Ві цеб скай воб лас ці Сен нен ска га 
ра ё на — Ла пат ні кі — і ў той жа час вель мі ад мет ная... толь кі, на пэў на, 
не па дзея мі, не гіс то ры яй ста ра жыт най, не зам ка мі, не ся дзі ба мі 
з пар ка мі, а людзь мі, не звы чай най куль ту рай.

«ЗА ЧА РА ВА НЫ ДВОР» І ГАС ПА ДА РЫ
Ся дзі ба Ма нюш кі ў Смі ла ві чах шу кае ін вес та ра

Рыштаванні БацькаўшчыныРыштаванні Бацькаўшчыны  ��

Першае выданне гэтай кнігі па-беларуску
выйшла ў «Харвесце» паўгода таму, але перакласці яе
Вацлаў Ластоўскі пры жаданні мог яшчэ ў 1911-м


