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Вы твор часць шам пан ска-
га ві на, дак лад ней, ві на 
пеністaгa, якое на сы ча на 
вуг ля кіс лым га зам з-за на-
ту раль на га бра джэн ня, бы-
ла на ла джа на ў са мым па-
чат ку XVІІІ ста год дзя. Спа-
чат ку лі шак вуг ле кіс ла ты 
лі чыў ся за га най ві на, але 
по тым ві на ро бам прый шло 
ў га ла ву, што пры пра віль-
ным «мар ке тын гу» ён мо жа 
сыс ці за вар тасць. Пе ра каз-
ваць гіс то рыю фран цуз ска-
га шам пан ска га ня ма сэн су, 
бо яе мож на знай сці ў лю-
бой эн цык ла пе дыі. Але да-
ве дац ца, як арыс та кра тыч-
ны на пой з'я віў ся на на шай 
зям лі, спа дзя ю ся, бу дзе ка-
рыс ным для чы та ча.

Пер шыя згад кі пра шам пан-
скае ў Рэ чы Па спа лі тай з'я ві-
лі ся ў эпо ху кі ра ван ня ка ра ля 
Аў гус та ІІІ (1733 — 1763 га ды). 
У тыя ча сы са мым каш тоў ным 
ві ном у шлях ты лі чыў ся вен гер-
скі та кай, за ім — рэй нскія ві ны, 
по тым фран цуз скія, іс пан скія, 
кіпр скія, і толь кі ў апош нюю 
чар гу — мал даў скія ві ны. Та кай 
як са мы да ра гі пі лі «на штэм-
пель» — у са мім кан цы бя се ды, 
каб за фік са ваць ме на ві та яго 
смак. Са з'яў лен нем жа шам-
пан ска га (спа чат ку толь кі пры 
ка ра леў скім два ры і на два рах 
най ба га цей шых і ўплы во вых 
маг на таў) «на штэм пель», пас ля 
та каю, ста лі піць ме на ві та яго. 
Яшчэ не асаб лі ва раз бі ра ю чы-
ся ў сма ку на він кі, але прос та з 
мер ка ван няў ба гац ця і прэ сты-
жу. Ка лі са мае да ра гое ві но ў 
Вар ша ве апош ня га дзе ся ці год-

дзя XVІІІ ста год дзя каш та ва ла 
120 гро шай за бу тэль ку, дык 
шам пан скае — утрая да ра жэй.

У пер шыя дзе ся ці год дзі гіс то рыі 
шам пан ска га на на шых зем лях ва 
ўсю Рэч Па спа лі тую ўво зі лі ся ўся-
го толь кі дзя сят кі, паз ней — сот ні 
бу тэ лек у год. І толь кі не вя лі кая 
част ка з іх маг ла да ся гаць тэ ры-
то рыі су час най Бе ла ру сі — на-
прык лад, ка ра леў скай Га род ні і 
ра дзі ві лаў ска га Ня сві жа.

Не ка то рыя гіс то ры кі ві на роб-
ства ацэнь ва юць агуль ную коль-
касць раз лі тых і пра да дзе ных ва 
ўсім све це за цэ лае ХVІІІ ста год-
дзе бу тэ лек шам пан ска га пры-
клад на ўся го толь кі ў 300 тыс. 
штук (ма быць, гэ тая ліч ба іс тот-
на па мен ша ная). Але, на прык-
лад, адзін толь кі су час ны Мін скі 
за вод пе ніс тых ві наў мо жа сён ня 
вы пус каць ка ля 10 міль ё наў бу-
тэ лек што год! А за цэ лае ста-

год дзе, та кім чы нам (па зы чым 
яму даў га лец ця), — цэ лы міль-
ярд бу тэ лек, або ў тры з ліш нім 
ты ся чы ра зоў больш, чым уся 
пра він цыя Шам пань ча соў фран-
цуз скай ма нар хіі.

Па чат ко ва эпі за дыч ны до ступ 
да шам пан ска га ме лі ледзь ве 
0,1% на сель ніц тва Рэ чы Па спа-
лі тай, а рэ гу ляр на піць яго маг лі 
са бе да зво ліць толь кі не каль кі 
сем' яў. Пры гэ тым не ка то рыя 
за меж ні кі, якія на вед ва лі Вар-
ша ву та го ча су, ад зна ча юць у 
сва іх дзён ні ках, што шам пан-
скае на ба га тых бя се дах лі ло-
ся амаль як ва да. Гэ та асаб лі ва 
да ты чы ла ся ба ляў і пры ёмаў, які 
да ваў сла ву ты сва ёй экс цэнт-
рыч нас цю Ка раль Ра дзі віл «Па-
не Ка хан ку». Ча сам ён мог са бе 
да зво ліць вы даць гас цям ад ра зу 
ты ся чу бу тэ лек шам пан ска га за 
адзін ве чар, не лі ча чы ін шых на-

по яў. Як, на прык лад, ад бы ло ся 
на ад ным з пры ёмаў у го нар імя-
нін ра сій скай ім пе ра тры цы Ка-
ця ры ны ІІ — і гэ та пры тым, што 
яны бы лі лю ты мі во ра га мі.

Шам пан скім на та га час ных 
бан ке тах, як пра ві ла, за пі ва лі 
вуст рыц (так са ма над звы чай 
да ра гіх) — але ме на ві та гэ тая 
да ра гоў ля і сты му ля ва ла мар-
на траў ства «Па на Ка хан ку». 
Най яс ней шы князь імк нуў ся па-
ка заць усім, што вар тасць ме ню 
на ад на го гос ця ў не каль кі ра зоў 
пе ра вы шае га да вы пры бы так 
яго пры гон на га се ля ні на.

Шам пан скае ўво зі ла ся мо рам з 
Гам бур га і ін шых паў ноч на мор скіх 
парт оў у Гданьск — га лоў ны цэнтр 
ім парт на га ганд лю. Пры гэ тым і ў 
са мім Гам бур гу вы раб ля лі больш 
або менш якас ную імі та цыю пе ніс-
та га на пою, з рэй нскіх ві на ма тэ-
ры я лаў, але на огул ня мец кіх пад-
ро бак асце ра га лі ся. Ха дзі лі чут кі, 
што нем цы змеш ва юць тан нае пі-
ва з га лу бі ным гно ем, і што та кі пя-
кель ны как тэйль мо жа вы клі каць 
цяж кія атру чэн ні. А шам пан скае 
ж і так на зы ва лі «д'я баль скім ві-
ном» — з-за не звы чай най пе ніс-
тас ці, ды і з-за да ра гоў лі.

Да рэ чы, су час нае ня мец кае 
пе ніс тае ві но на зы ва юць sekt. І, 
што ці ка ва, ві но з та кой наз вай 
до сыць час та су стра ка ец ца ў рэ-
ест ры вы дат каў ма гі лёў ска га ма-
гіст ра та яшчэ на мя жы XVІІІ-XІX 
ста год дзяў, хоць не аба вяз ко ва 
гэ та бы ло пе ніс тае ві но — маг-
чы ма, су хое рэй нскае, ка лі су час-
ная кла сі фі ка цыя ві наў яшчэ не 
кан чат ко ва ўста ля ва ла ся.

Дзя ку ю чы та му ж ста ра жыт-
на му бал тый ска му шля ху він на-
га экс пар ту, па якім шам пан скае 

трап ля ла да нас, са праўд ныя яго 
знаў цы ня даў на атры ма лі маг чы-
масць па каш та ваць на пой больш 
як 200-гадовай вы трым кі. У 2010 
го дзе ка ля ўзбя рэж жа Аланд скіх 
аст ра воў (аў та ном най воб лас ці 
Фін лян дыі) на 50-мет ро вай глы бі-
ні бы лі зной дзе ны рэшт кі за та ну-
ла га ў пер шым дзе ся ці год дзі XІX 
ста год дзя ганд лё ва га ка раб ля, і 
ў тым лі ку больш за 150 бу тэ лек 
шам пан ска га — пе ра важ на зна-
ка мі та га Veuve-Clіcquot («Уда ва 
Клі ко»), але так са ма і не каль-
кі бу тэ лек Heіdsіeck. Да гэ та га 
мо ман ту са мым ста рым у све це 
шам пан скім лі чы лі ся 2 бу тэль-
кі до ма Perrіer-Jouet, раз лі тыя ў 
1825 го дзе. Мяр ку ец ца, што па-
та ну лы ка ра бель пе ра во зіў шам-
пан скае і ін шыя гру зы з Гдань ска 
ў Санкт-Пе цяр бург. На пой, які, 
маг чы ма, ад ра са ваў ся цар ска-
му два ру, вы дат на за ха ваў ся — 
дзя ку ю чы ста лай тэм пе ра ту ры 
і ад сут нас ці со неч на га свят ла і 
кіс ла ро ду. Як і ўсе бе лыя ві ны, 
з уз рос там ён на быў на сы ча ны 
бурш ты на вы ко лер і стаў са ла-
дзей шым, чым пер ша па чат ко ва. 
Шам пан скае так са ма за ха ва ла 
сваю пе ніс тасць, толь кі бур бал кі 
ста лі драб нют ка га па ме ру.

Вы со кая па пу ляр насць шам-
пан ска га і яго да ра гоў ля пры во-
дзі лі да шмат лі кіх спроб імі та цыі 
вы са ка род на га на пою — пе рад-
усім, яго пе ніс тас ці. Ча сам гэ та 
бы ла свя до мая імі та цыя — гэ та 
зна чыць, ад па куп ні коў або гас-
цей не ўтой ва лі, што пра па на-
ва ны ім на пой шам пан скім не 
з'яў ля ец ца. А ча сам пра да стаў-
ля лі пад роб ку, якую свя до ма вы-
да ва лі за са праўд нае ві но.

(За кан чэн не бу дзе.)

На пры кан цы мі ну ла га тыд ня 
ў рэ дак цыі «Звяз ды» бы ло 
па-са праўд на му цёп ла. Бо 
да нас за ві та лі не ка то рыя з 
вас, на шых да ра гіх чы та чоў 
і аў та раў: мы су стрэ лі ся на 
ўзна га родж ван ні пе ра мож-
цаў кон кур су «Мяс ці ны, зні-
та ва ныя з ду шой».

На па чат ку вар та ўра чыс та 
па ве да міць, што пе ра мож цаў 
сё ле та бы ло два. Гэ та Алесь 
Хіт рун з Лід ска га ра ё на і Але на 
Чыс то ва, ура джэн ка вёс кі Ла-
пат ні кі Ві цеб скай воб лас ці, якая, 
праў да, ця пер жы ве ў Маск ве. 
Яна спа чат ку пі са ла ў сва іх ліс-
тах, што, па коль кі жы ве да лё ка 
ад ра дзі мы, ёй скла да на пі саць 
на род най мо ве, ад нак апош ні 
яе ліст, да сла ны ў «Звяз ду», быў 
ужо па-бе ла рус ку.

Прыз чы тац кіх сім па тый атры-
ма ла наш, ба дай, са мы ак тыў ны 
аў тар (лі чы, штат ны!) Соф'я Ку-
сян ко ва з вёс кі Лу чын Ра га чоў-
ска га ра ё на. За ах воч валь ным 
пры зам, так са ма як пе ра мож ца, 
уз на га ро джа на На стас ся Гом за 
з вёс кі Тар но ва Лід ска га ра ё на. 
Ці ка ва, што пры ехаць, каб атры-
маць па да рун кі, да нас у рэ дак-
цыю змаг лі толь кі лід ча не (трэ ба 
ж бы ло, каб так су па ла). Ма ла ды 
су пра цоў нік му зея Алесь Хіт рун і 
11-клас ні ца На стас ся Гом за па-
зна ё мі лі ся, лі та раль на, еду чы па 
ўзна га ро ды ў «Звяз-
ду». Ба га тая на края-
знаў цаў лід ская зям ля 
да па ма гае но ва му па-
ка лен ню пе ра няць эс-
та фе ту, згур та вац ца і 
вось та кім спо са бам.

З пры ві таль ным 
сло вам да на шых пе-
ра мож цаў звяр ну ла ся 
на мес нік га лоў на га 
рэ дак та ра На дзея 
ДРЫ ЛА:

— Ка лі я да ве да-
ла ся, што ад бу дзец ца 
та кое ўзна га родж ван-
не, у мя не ад ра зу з'я-
ві ла ся тры на го ды для 
ра дас ці. Пер шая — па-
ра да вац ца за га зе ту, 
што яе чы та юць, ці ка-
вяц ца (у пры ват нас ці, 
края знаў чым пра ек там «Ігу мен-
скі тракт»). Дру гая — за на шых 
пе ра мож цаў, бо іх пра ца зай ме-
ла плён і ўзна га ро джа на. Трэ-
цяя, са мая га лоў ная, — за тыя 
мяс тэч кі, пра якія вы пі са лі. Бо 
вель мі важ на, што ёсць лю дзі, 
якія ці ка вяц ца ты мі мяс ці на мі, 
дзе яны жы вуць. Ка лі гэ та га не 
зро бі це вы — ні хто не зро біць... 
Мы да во лі шмат пі шам пра вёс кі. 
Я са ма не як да ве да ла ся, што ў 
Ла гой скім ра ё не ёсць вёс кі Дры-
ла 1 і Дры ла 2, і па еха ла ту ды, 
каб да ве дац ца пра па хо джан не 
наз вы, і ўво гу ле ці звя за на яна 
з ма ім проз ві шчам. Ад нак ака-
за ла ся, што ў тых вёс ках ужо 
амаль ня ма ста ра жы лаў. Я зра-
бі ла ма тэ ры ял з ад ной мяс цо вай 
жан чы най, ад нак пра ся бе ні чо га 
не да ве да ла ся. Яна ўсё паў та ра-

ла: «Вось пры еха лі б вы ра ней, 
вам бы той і той рас ка заў. Ад-
нак іх ужо ня ма...» Та му вель мі 
важ на, што вы па ча лі за раз, а 
не заўт ра. Маг чы ма, ёсць яшчэ 
тыя лю дзі, якіх вы па спе е це рас-
пы таць.

Пе ра мож цы на ша га кон кур-
су рас ка за лі нам пра свае края-
знаў чыя по шу кі. Ду ма ем, што і 
вам бу дзе ці ка ва па чуць іх гіс-
то рыі. Вось што рас па вёў нам 
на ву ко вы су пра цоў нік до мі-
ка-му зея Таў лая ў Лі дзе Алесь 
ХІТ РУН:

«Па чы наў я з паэ зіі, за тым 
пі саў са ты ру, про зу. Але ця пер 
узяў ся за края знаў ства. А гэ та, 
як вя до ма, тая спра ва, зай ма ю-
чы ся якой трэ ба спя шац ца, каб 
па спець. Най больш да сле дую 
сваю род ную вёс ку Кру па ва 
Лід ска га ра ё на і блі жэй шыя да 
яе мяс ці ны. Ха чу рас ка заць пра 
ад ну су стрэ чу, якая ад бы ла ся ў 
вёс цы Ка зі чы.

Я час та пра хо дзіў мі ма гэ тай 
вёс кі ці на ро ва ры на се на ехаў 
і заў сё ды ду маў: «Вёс ка як вёс-
ка», — і да лей пра цяг ваў свой 
шлях. Але не як вы ра шыў па гу-
та рыць са ста ра жы ла мі: па ды-
шоў да блі жэй шай ха ты, уба чыў 
там ба буль ку, спы таў, ці мож на 
ро вар па ста віць на пад вор ку. А 
яна мне: «Не, хлоп чык, я ця бе не 
пу шчу». За пы таў ся так са ма, ці 
па мя тае яна штось ці пра па ноў, 

пра вай ну, ад нак тая ад мо ві ла ся 
дзя ліц ца ўспа мі на мі.

Та ды гля джу: дзя док на пад-
вор ку дро вы ру бае (хут ка яму 90 
га доў спаў ня ла ся). Але які ўжо з 
яго пра цаў нік, даў но ад па чы ваць 
трэ ба. Я вы ра шыў да па маг чы 
яму і на сек цэ лае бя рэ мя дроў. 
Ста рыя ха це лі мне за пла ціць, ды 
я ад мо віў ся. Та ды яны спы та лі, 
што ж мне трэ ба. Я ад ка заў, што 
ні чо га, толь кі каб рас ка за лі, што 
па мя та юць з мі ну ла га. Вось та кі 
ў мя не па ды ход да лю дзей. Яны 
ўсе лі ся і рас па вя лі ўсё.

Я вы ра шыў так са ма за ві таць 
да іх на на ступ ны дзень і зра-
біць фо та зды мак. Ад нак дождж 
сы па нуў і я не па ехаў: па ду маў, 
мо жа, ча каць не бу дуць. А яны 
ча ка лі, цэ лы дзень! Не пай шлі ў 
кас цёл, спе цы яль на пры бра лі ся, 

дзед апра нуў кас цюм. Ад нак я 
не пры ехаў, па тэ ле фа на ваў праз 
дзень, а яны мне: «Хлоп чык, ча-
му ты не пры ехаў?» Я ад ка заў, 
што з-за даж джу, і па абя цаў на 
на ступ ны дзень быць. За ві таў да 
іх, па ча каў, па куль лю дзі ста ла-

га ве ку пры бра лі ся, зра-
біў фо та зды мак. Змяс ціў 
пра іх ар ты кул у ра ён най 
га зе це.

Тэ ле фа ную ба бу лі, 
пы та ю ся, ці чы та ла яна 
ар ты кул. Ад каз вае, што 
чы та ла, — і пла ча. Пы та-
ю ся, ча го пла ча. Мо жа, ад 
ра дас ці?.. Ска за ла, што 
не: яе дзед па мёр. Ён не 
па спеў уба чыць ма тэ ры-
ял пра ся бе, а маг чы ма, 
пра яго пі са лі пер шы раз 
у жыц ці. Ад нак я па спеў 
хоць штось ці ўха піць з гіс-
то рыі яго жыц ця. Та му трэ-
ба нам спя шац ца, каб па-
спець рас пы таць пра ўсё, 
па куль жы выя лю дзі.

Той ма тэ ры ял, які пе ра-
мог у кон кур се «Мяс ці ны, 
зні та ва ныя з ду шой», на-

зы ваў ся «Пес ня жыц ця ба бу лі 
Евы, або гіс то рыя вёс кі Верх-
Кру па ва». Ба буль ка, пра якую я 
пі саў, ска за ла, што бу дзе за мя не 
ма ліц ца: бо я па ста ян на ез джу, 
збі раю звест кі, — каб усё ў мя не 
атры ма ла ся. Мо жа, яе ма літ ва і 
да па маг ла мне пе ра маг чы».

Пра сваю пра цу над ар ты ку-
лам «Бу дын кі зні ка юць — наз вы 
за ста юц ца», які так са ма пе ра мог 
у кон кур се, рас па вя ла і 11-клас-
ні ца Тар ноў скай шко лы На стас-
ся ГОМ ЗА, якая пас ля вы пус ку 
збі ра ец ца па сту паць у Ака дэ мію 
Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў:

«Ка лі я па чы на ла пі саць, мя-
не пад ах во ці ла, пад тры ма ла 
мая на стаў ні ца бе ла рус кай мо-
вы Ма рыя Сяг ла. Я з ма лен ства 
лю бі ла рас пыт ваць ба бу лю пра 

роз ныя мяс тэч кі. Мая на стаў ні ца 
да па маг ла мне больш асэн са-
ваць тое, што ха ва ец ца за гэ-
тай ці ка вас цю да края знаў ства. 
Я па ча ла збі раць звест кі. Да-
па ма га лі ў гэ тым і мае сяб ры. 
Пра кож нае мяс тэч ка я імк ну ла-
ся штось ці да ве дац ца ад сва іх 
баць коў, ба бу лек. Пра цы бы ло 
вель мі шмат. Я над звы чай хва-
ля ва ла ся: бо, ра зу ме е це, та кая 
ма ла дая яшчэ, не ве да ла, як 
пра віль на ўсё ра біць. Са бра-
ныя звест кі асэн соў ва лі, шу ка лі 
ін фар ма цыю і ў кні гах. І толь кі 
пас ля гэ та га пі са лі ар ты кул, які 
пе ра мог у ва шым кон кур се».

Вы да вец кі дом «Звяз да» ўру-
чыў пе ра мож цам свае па да рун-
кі. Ад нак, па тра ды цыі, ра зам 
з на мі ўзна га родж ва ла і вы да-
вец тва «Бе ла рус кая Эн цык-
ла пе дыя імя Пет ру ся Броў кі». 
За гад чык ад дзе ла лі та ра ту ры 
і мас тац тваў гэ тай уста но вы 
Тац ця на РОС ЛІК рас па вя ла пра 
тыя кні гі, якія бы лі вы бра ны ў 
якас ці па да рун каў:

— На ву ко ва-па пу ляр нае вы-
дан не Ана то ля Ці то ва «Кра і на 
май строў» на пі са на пра цэ ха выя 
ўста но вы на Бе ла ру сі XVІ — XVІІІ 
ста год дзяў. У кні зе змя шча юц ца 
ге раль дыч ныя звест кі і тэр мі на-
ла гіч ны слоў нік. Уво гу ле ж пад-
рых та ва на яна па ўні каль ных 
ар хіў ных да ку мен тах. Та кі прыз 
атрым лі вае Алесь. На стас сі, як 
дзяў чы не тон кай ду шэў най ар га-
ні за цыі, уру ча ем мас тац кую апо-
весць Ада ма Маль дзі са «Во сень 
па ся род вяс ны», ство ра ную на 
пад ста ве гіс та рыч ных звес так. У 
ёй апіс ва ец ца не каль кі дзён 1861 
го да. Га лоў ныя ге роі — Кас тусь 
Ка лі ноў скі, Ула дзі слаў Сы ра ком-
ля. Да рэ чы, Ула дзі мір Ка рат ке віч 
да гэ тай апо вес ці на пі саў верш, 
які так са ма зме шча ны ў кні зе. 
Над на ву ко ва-па пу ляр ным вы-
дан нем «Бе ла рус кае за меж жа» 

па пра ца ваў вель мі вя лі кі ка лек-
тыў. Яно пра бе ла ру саў, якія па 
пэў ных пры чы нах па кі ну лі кра і-
ну, ад нак пра цяг ва лі нес ці на шу 
на цы я наль ную куль ту ру на ін-
шыя зем лі. У кан цы зме шча ны 
ўні каль ныя ар хіў ныя да ку мен ты. 
Мы па він ны ве даць, што бе ла рус-
кае за меж жа — так са ма на ша 
гіс то рыя, бо эміг ран таў мы ма ем 
над звы чай шмат: Ула дзі слаў Сы-
ра ком ля, Марк Ша гал, Ва лен цій 
Вань ко віч — усе тыя, кім мы га-
на рым ся, хто пра сла віў на шу зям-
лю за мя жой. Вя до ма, гэ тая кні га 
ад пра віц ца да бе ла рус кі Але ны 
Чыс то вай у Маск ву. Кні гу «Бе-
ла рус кае на род нае ган чар ства» 
на пі саў мас тацт ва знаў ца Яў ген 
Са ху та. Яна пра наш ста ра жыт ны 
про мы сел, які ка лісь ці ка рыс таў-
ся па пу ляр нас цю на Бе ла ру сі, а 
за раз ак тыў на ад наў ля ец ца. Ду-
маю, усім бу дзе ці ка ва, бо та кі ма-
тэ ры ял як глі на — ёсць паў сю ды 
на на шай зям лі. Гэ тую кні гу ра зам 
з па да рун ка мі ад «Звяз ды» мы 
на кі ру ем у Ра га чоў скі ра ён.

Хо чац ца да даць, што су стрэ ча 
з на шы мі пе ра мож ца мі са праў-
ды атры ма ла ся вель мі цёп лай. 
Пры ем на бы ло слу хаць бе ла рус-
кую мо ву ге ро яў, з са ма га сэр ца 
на шай зям лі, з іх род ных вё са-
чак, — мо ву якую яны ве да юць з 
ма лен ства, бо пе ра ня лі ад сва іх 
баць коў і дзя доў. І ня хай кон курс 
«Мяс ці ны, зні та ва ныя з ду шой» 
на гэ тым за вер ша ны, мы бу дзем 
пра цяг ваць пі саць пра края знаў-
ства ў «Ігу мен скім трак це», та му 
ча ка ем і ва шы до пі сы. Да та го ж 
на зме ну гэ та му кон кур су пры-
хо дзіць ак цыя пад наз вай «Край, 
дзе я жы ву», якую мы распачы-
наем разам з РГА «Белая Русь». 
Ад нак яе пад ра бяз нас ці чы тай це 
ў блі жэй шым ну ма ры «Звяз ды».

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА

�

Він шу ем пе ра мож цаў!Він шу ем пе ра мож цаў!  �� КРАЯ ЗНАЎ СТВА: 
ПА ЧАЦЬ СЁННЯ, А НЕ ЗАЎТ РА

АД «Д'Я БАЛЬ СКА ГА» 
ДА «ШУМ ЛІ ВА ГА»

Слаў ны го рад На ва гру дак 
у вы хад ныя ад свят ка ваў 

970-год дзе з ча су пер ша га 
ле та піс на га ўпа мі нан ня. 

У гэ тыя дні па ву лі цах 
мож на бы ло па ка тац ца 

ў пры го жай брыч цы 
з лё ка ем, уба чыць 

ды рэк та ра до ма-му зея 
Ада ма Міц ке ві ча Мі ка лая 

Гай бу ў ро лі са мо га 
паэ та... А яшчэ па гар таць 
но вую грун тоў ную кні гу, 

пры све ча ную мі нуў шчы не 
і су час нас ці го ра да.

«Гіс то рыя На ва груд ка — з 
глы бінь вя коў да на шых дзён» — 
так на зы ва ец ца вы дан не, зроб-
ле нае су пра цоў ні ка мі Ін сты ту та 
гіс то рыі НАН Бе ла ру сі па іні цы-
я ты ве на ва груд чан. Стар шы ня 
На ва груд ска га рай вы кан ка ма 
Ана толь МАР КЕ ВІЧ пра ка мен-
та ваў ра шэн не зра біць та кое 
вы дан не:

— Ідэя ства рэн ня гэ тай кні-
гі з'я ві ла ся ў нас яшчэ ў снеж ні 
2012 го да, ка лі мы гу та ры лі з 
на шым зем ля ком Мі ха і лам Кас-
цю ком (пра фе сар, док тар гіс-
та рыч ных на вук, га на ро вы гра-
ма дзя нін На ва груд ка. — Аўт.). 
Та ды мы ўпер шы ню аб мер ка ва лі 
гэ тую тэ му і зра зу ме лі, што На-
ва гру дак — асаб лі вае мес ца на 
кар це на шай дзяр жа вы, вар ты 
доб рай кні гі. Ме на ві та тут цес на 
спа лу ча ец ца су час насць і мі нуў-
шчы на. Хо дзя чы па гэ тай зям лі, 
мы на кож ным кро ку ўзгад ва ем 
пра яе ба га тую гіс то рыю. Наш 
го рад мае вя лі кае зна чэн не ў 
маш та бах усёй кра і ны, бо ме-
на ві та ад сюль па хо дзіць на ша 
дзяр жаў насць — гэ та пер шая 
ста лі ца Вя лі ка га Княст ва Лі тоў-
ска га. Мы ўслаў ля ем тыя ім ёны, 
дзя ку ю чы якім На ва груд чы ну 
ве да юць да лё ка за яе ме жа мі. 
Яў хім Храп то віч — апош ні канц-
лер Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га 
і пер шы мі ністр за меж ных спраў 
Рэ чы Па спа лі тай — ура джэ нец 
вёс кі Шчор сы На ва груд ска га ра-
ё на. Цу доў ныя паэ ты Адам Міц-
ке віч, Ян Ча чот у сва іх вер шах 
услаў ля юць на шу зям лю. Мас-
так Язэп Драз до віч так са ма вы-
яў ляў яе на сва іх па лот нах. Мы 
зра зу ме лі, што па драб ні цах, з 
не вя лі кіх цаг лі нак, трэ ба склас ці 
ўсё ў адзі нае цэ лае. Каб пас ля, 
раз гар нуў шы кні гу, мож на бы ло 
ўба чыць най ці ка вей шую гіс то-
рыю на шай На ва груд чы ны.

Мож на з упэў не нас цю ска-
заць, што кні га атры ма ла ся. Яе 
аў та ры, су пра цоў ні кі Ін сты ту та 

гіс то рыі НАН Бе ла ру сі на ча ле 
з ды рэк та рам Вя ча сла вам Да-
ні ло ві чам, ад зна чы лі, што ме лі 
да стат ко вую пра сто ру для на-
ву ко вай твор час ці. Ня гле дзя чы 
на тое, што вы пуск вы дан ня быў 
пры мер ка ва ны да юбі лею, пра 
бу ду чую пра цу бы ло па ве дам ле-
на за га дзя, та му гіс то ры кі ме лі 
пры бліз на год на на пі сан не ар-
ты ку лаў.

Па лі гра фіч ная якасць вы дан-
ня так са ма ака за ла ся на вель мі 
вы со кім уз роў ні. Кні гу пры ем на 
не толь кі чы таць, але і прос та 
гар таць глян ца выя ста рон кі, раз-
гляд ваць шмат лі кія ка ля ро выя 
ма люн кі (пе ра важ на ар хіў ныя), 
зме шча ныя ў ёй. У вы ні ку атры-
маў ся той рэд кі вы па дак, ка лі 
ўнут ра ны змест прад ме та ад па-
вя дае яго знеш ня му вы гля ду.

Кні га змя шчае амаль 600 ста-
ро нак, на пі са на па ра лель на на 
дзвюх мо вах — рус кай і бе ла рус-
кай. Яе на клад — кры ху больш 
за 1000 эк зэмп ля раў — мож на 
быць упэў не ны мі, з хут ка сцю ра-
зы дзец ца. Бо гэ тая кні га, па-пер-
шае, пры све ча на пер шай ста лі-
цы Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га, 
па-дру гое, на пі са на ка лек ты вам 
пра фе сій ных гіс то ры каў, па-трэ-
цяе, вы да дзе на з вы дат най па-
лі гра фіч най якас цю. Та му яна, 
без су мнен ня, ста не вы дат ным 
па да рун кам лю бо му бе ла ру су, 
ча ла ве ку, які за хап ля ец ца гіс-
то ры яй.

Ха ця і ту рыс ты, на шы су се-
дзі з Поль шчы і Літ вы на пэў на 
ж за ці ка вяц ца вы дан нем, у якім 
мы на рэш це змаг лі на ву ко ва аб-
грун та ваць і доб ра па даць пэў-
ную част ку на шай су поль най 
гіс то рыі.

Па куль што, ве ра год на, кні га 
бу дзе пра да вац ца толь кі ў На-

ва груд ку — у кніж ным са ло не ў 
кра ме «Дзі ця чы свет».

Ся род аў та раў гэ та га вы дан-
ня — су пра цоў ні кі Ін сты ту та гіс-
то рыі Вя ча слаў Да ні ло віч, Мі ха іл 
Кас цюк, Ва дзім Ла кі за, Анд рэй 
Мя цель скі, Ва лян ці на Яноў ская, 
Ва лян цін Ма зец, Ксе нія Ра зу-
ва на ва, Дзміт рый Кры ва шэй, 
а так са ма стар шы вы клад чык 
Ака дэ міі МУС Анд рэй Ра да ман, 
вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік 
Цэнт ра да сле да ван няў бе ла рус-
кай куль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры 
Вя ча слаў Ча мя рыц кі, ды рэк тар 
до ма-му зея Ада ма Міц ке ві ча 
Мі ка лай Гай ба і ін шыя. На ву коў-
ца мі на пі са ны ар ты ку лы пра аб-
са лют на ўсе пе ры я ды раз віц ця 
На ва груд чы ны: ад пер ша быт ных 
ча соў да на шых дзён. Ёсць і та кія 
раз дзе лы, як «Гіс то рыя го ра да 
ў асо бах», «Іх ім ёна мі на зва ны 
ву лі цы»...

На кан фе рэн цыі, пры све ча-
най прэ зен та цыі вы дан ня, гу-
ча лі роз ныя слуш ныя ідэі. На-
прык лад, Ва лян цін Ма зец унёс 
пра па но ву змя ніць су час ную 
наз ву го ра да (На ва гру дак) на гіс-
та рыч на больш пра віль ную (На-
ва гра дак) — і гэ тая пра па но ва 
боль шас цю бы ла пад тры ма на. 
Кан ды дат гіс та рыч ных на вук 
Анд рэй МЯ ЦЕЛЬ СКІ ўво гу ле ад-
зна чыў, што і ў на ступ ным го дзе 
бу дзе на го да для свят ка ван ня 
юбі лею На ва груд ка:

— Мы свят ку ем сён ня 
970-год дзе На ва груд ка. Але я 
ўсё-та кі лі чу, што го рад кры ху 
ста рэй шы. Ёсць ад на кры ні ца, 
якая даў но вы ка рыс тоў ва ец ца 
гіс то ры ка мі царк вы, — гэ та гра-
ма та аб за сна ван ні Ту раў скай 
епар хіі, да ту ец ца 1005 го дам. 
У ёй пе ра ліч ва юц ца га ра ды і 
па гос ты, якія пе ра хо дзяць Ту-
раў скай епар хіі. Ся род іх ёсць 
Ноў га рад — без умоў на, гэ та не 
Ноў га рад вя лі кі, а наш су час ны 
На ва гру дак. Гіс то ры ка мі і кры ні-
ца ве да мі пра ве дзе ны ана ліз гра-
ма ты: яны пры зна лі, што яна кры-
ху паз ней шая (XІV cтагоддзе), 
але, без умоў на, ство ра на на 
пад ста ве тых гіс та рыч ных кры-
ніц, якія бы лі ў Ту раў скай епар хіі, 
та му мо жа быць шы ро ка вы ка-
ры ста на. Аба пі ра ю чы ся на гэ ту 
гра ма ту, у 2005 го дзе Ваў ка выск 
ад свят ка ваў сваё 1000-год дзе... 
Та му ў на ступ ным го дзе, каб не 
па спя ша лі ся, у На ва груд ку маг-
лі б ад гу ляць 1010-год дзе — ці 
то жар там, ці ўсур' ёз га во рыць 
на ву ко вец.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
На ва груд скі ра ён.

Ка рот кі на рыс 
гіс то рыі 

пе ніс та га ві на

«Абед з вуст ры ца мі» Жа на-Фран суа дэ Труа (1735 год) лі чыц ца са мой 
пер шай фік са цы яй шам пан ска га ў вы яў лен чым мас тац тве. Пры клад на 
ў гэ ты ж час яно па ча ло пра ні каць у Рэч Па спа лі тую.

НА ВА ГРУД КУ — 970!
А ў на ступ ным го дзе На ва град ку — 1010?..

Ад кры ніц, што не ба чы лі мо ра,
Па бя гуць ру чаі ў акі ян.
Па пяс чын цы скла да юц ца го ры,
Па цаг лін цы ўз во дзіц ца храм.

Па цаг лін цы, што ты, як ах вя ру,
На да ло нях пра нёс праз гу шчар,
Каб спя ва лі зва ны над аб ша рам
І ча каў за блу каў шых ал тар.

Храм Ушэс ця Гас под ня га 
ў па сёл ку Жда но ві чы пад Мінск ам, 
як і шмат лі кія ін шыя но выя 
хра мы, уз во дзіц ца з да па мо гай 
ах вя ра ван няў на бу даў ніц тва. 
Ім ёны тых, хто пад тры маў бу доў лю 
ўлас ны мі срод ка мі, за ста юц ца 
на цаг лі нах пад сло ем тын коў кі.

Конкурс завершаны, падарункі ад «Звязды» і «Беларускай Энцыклапедыі імя Петруся Броўкі» ўручаны. 
Але ўсё яшчэ наперадзе — «Звязда» і РГА «Белая Русь» пачынаюць новую краязнаўчую акцыю

Са звяздоўскімі парасонамі лідскім краязнаўцам дажджу можна не баяцца.

Падарункі ад «Беларускай 
Энцыклапедыі імя Петруся Броўкі».


