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АСА БІС ТЫ 
ПА ДЫ ХОД 
ДА ЗА ХА ВАН НЯ 
СПАД ЧЫ НЫ

Чым вя до мая Вет ка? Уні-

каль ны мі ка лек цы я мі стара-

аб рад ніц кіх і бе ла рус кіх на-

род ных ікон, ста ра дру ка ва-

ных і ру ка піс ных кніг, дзі вос-

ных руч ні коў і тра ды цый ных 

стро яў. Ра бо ты мяс цо вых 

«зо ла та ка ва лёў», вы шы-

валь шчыц, рэз чы каў па дрэ-

ве — ру кат вор ны цуд. Ад нак 

га лоў ны скарб му зея не рэд-

кія экс па на ты, а тыя лю дзі, 

якія тут пра цу юць.

З са ма га па чат ку му зей 

тры ма ец ца на ідэі аса біс та-

га па ды хо ду да за ха ван ня 

спад чы ны. Гэ та за па вет яго 

за сна валь ні ка — Фё да ра 

Ры го ра ві ча Шкля ра ва. Ка-

рэн ны вет каў ча нін са ста ра-

аб рад цаў быў за ча ра ва ны 

куль ту рай род на га краю. У 

60-х га дах ён па чаў збі раць 

прад ме ты по бы ту, іко ны, кні-

гі, са ма тка ныя рэ чы і ін шыя 

«ці ка він кі», якія ў той час 

мож на бы ло знай сці ў кож-

ным до ме на Вет каў шчы не. 

Мяс цо вы люд дбай на за хоў-

ваў спад чы ну ў ча сы рэ ва-

лю цый і вой наў. Шкля раў 

ра зу меў, што та кую спад чы-

ну ад прод каў ні ў якім ра зе 

нель га стра ціць. Му зей стаў 

дру гім до мам Фё да ра Ры го-

ра ві ча: ён улас ны мі ру ка мі 

ства рыў зна ка мі тыя раз ныя 

ва ро ты і дзве ры для бу дын-

ка, а ў асно ву фон даў ляг ла 

яго ўласная ка лек цыя ра ры-

тэ таў.

Пас ля доў ні кі Шкля ра-

ва — та кія ж апан та ныя лю-

дзі. Што ці ка ва, у му зеі зу сім 

ня ма эк скур са во даў у кла січ-

ным ра зу мен ні. Толь кі на ву-

ко выя су пра цоў ні кі, кож ны з 

якіх мае сваю ад мыс ло вую 

тэ му. Ге надзь Ла па цін — 

адзін з най леп шых фальк-

ла рыс таў Бе ла ру сі, знаў ца 

тра ды цый і аб ра даў. Ла ры са 

Ра ма на ва так са ма вы ву чае 

фальк лор, але перш за ўсё 

ку ры руе пе да га гіч ны кі ру нак 

му зея. Га лоў ны за ха валь нік 

фон даў Свят ла на Ля вонць-

е ва лі та раль на жы ве ў ста-

ра дру ка ва ных і ру ка піс ных 

кні гах. Ды рэк тар му зея Га-

лі на Ня ча е ва, як ні хто ін шы, 

рас ка жа пра вет каў скі іка на-

піс. Яна ж рас кры вае за гад кі 

кас ма ла гіч на га бо ку жыц ця 

ча ла ве ка. На ту раль на, ка лі 

прай сці ся па му зеі з роз ны-

мі су пра цоў ні ка мі, па чу еш 

аб са лют на новую ін фар ма-

цыю: што ка му блі жэй, той 

пра тое і га ва рыць бу дзе.

— Лю бы прад мет і з'я-

ва — гэ та «тэкст» ду хоў най 

тра ды цыі. Мы не раз гля да ем 

іко ну як іко ну, руч нік як руч-

нік, гар шчок як гар шчок. Гэ-

та, перш за ўсё, нось бі ты ін-

фар ма цыі. У ад ным кан тэкс-

це гэ тыя сім ва лы чы та юц ца 

так, у дру гім — гэ так, — тлу-

ма чыць Га лі на Ня ча е ва.

У Вет каў скім му зеі як раз 

пра цу юць лю дзі, якія ўме юць 

гэ тыя «тэкс ты» чы таць. Кож-

ная ры сач ка на гарш ку, шы-

вок на руч ні ку, сло ва ў пес ні 

мае пад са бой сак раль ную 

асно ву. Гэ та код, пе ра да дзе-

ны прод ка мі. У час та таль-

най гла ба лі за цыі, сці ран ня 

куль тур ных ад роз нен няў 

(як на ту раль на га, так і на-

ўмыс на га) над звы чай важ на 

час цей па зі раць на зад, каб 

не за быц ца пра тое, хто мы 

ёсць і ад куль вый шлі.

Фор му ла пос пе ху гэ та га 

му зея прос тая: ша нуй сваё, 

тым і бу дзеш ці ка вы. Тут гіс-

то рыя ча ла вец тва рас кры-

ва ец ца праз прыз му ад на го 

асоб на ўзя та га рэ гі ё на — ад 

пер шых ста я нак амаль да 

су час нас ці. З 12 ты сяч(!) экс-

па на таў вы пад ко вых ня ма, 

усё вы ключ на мяс цо вае — 

Вет каў скае і па меж ных раё-

наў. А су пра цоў ні кі з та кой 

цеп лы нёй рас каз ва юць пра 

род ны край, што, ад куль бы 

ні пры еха лі ту рыс ты, яны па-

чы на юць яго лю біць.

НЕ ЎМЕ ЕШ — 
НА ВУ ЧАЦЬ

Вет каў скі му зей, зна хо-

дзя чы ся ў га рад ку з на сель-

ніц твам менш за 10 ты сяч 

ча ла век, мае фі лі ял у аб лас-

ным цэнт ры — Го ме лі. Гэ та 

ўні каль ная з'я ва для Бе ла-

ру сі. Не вя лі кі ад на па вяр хо-

вы бу ды нак зна хо дзіц ца на 

тэ ры то рыі Го мель ска га па-

ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля. 

Звон ку ні чо га не вы дае ў ім 

«чу жа ка», ён цу доў на ўпіс ва-

ец ца ў агуль ную кан цэп цыю 

два ран скай рас ко шы. За тое 

ўнут ры па чу ва еш ся бе быц-

цам у вяс ко вай ха це. Руч-

ні кі, іко ны, не каль кі ткац кіх 

стан коў.

— Па спра бу е це? — з хо-

ду пы та ец ца за гад чык фі-

лі яла Пят ро Цал ка, жэс там 

за пра ша ю чы пры сес ці за 

крос ны.

— Дык я ж не ўмею!

— Ні чо га, мы на ву чым. 

У нас адзін ста нок спе цы-

яль на для на вед валь ні каў 

за праў ле ны. З кож на га, хто 

пры хо дзіць, па ніт цы — гля-

дзіш і па лат но атры ма ец ца.

У па мяш кан ні не вя лі кай 

му зей най май стэр ні на сця не 

ві сіць вя ліз нае па но з мност-

ва асоб ных ка вал каў тка ні ны 

з вы шы ты мі птуш ка мі. Усе 

яны роз ныя, та му што ра бі лі 

іх так са ма на вед валь ні кі.

— Пер ша па чат ко ва фі-

ліял за дум ваў ся як цэнтр ад-

ра джэн ня ра мёст ваў. У нас 

пра цуе клуб «Па рас ке ва», 

дзе кож ны ах вот ны мо жа на-

ву чыц ца ткаць, вы крой ваць 

і вы шы ваць. Ужо тры ча ла-

ве кі, на тхніў шы ся му зей ны мі 

за ня тка мі, па ста ві лі ў ква тэ-

рах крос ны.

Пят ро та кі ж апан та ны 

сва ёй тэ май, як і яго ка ле-

гі з Вет кі. Пад час ву чо бы ва 

ўні вер сі тэ це прос та ў ін тэр-

на це аб ста ля ваў май стэр ню 

і па чаў спа сці гаць та ям ні цы 

«ба бу лі на га ра мяст ва». Так 

ха цеў на ву чыц ца ткаць! Хло-

пец жар таў лі ва на зы вае ся-

бе «мар ке тын га вым хо дам» 

у ра бо це му зея:

— Бы вае, спе цы яль на 

пры хо дзяць лю дзі, каб па-

гля дзець на хлоп ца за крос-

на мі. Дзіў на гэ та для вяс ко-

вай куль ту ры, дзе тка лі толь-

кі дзяў ча ты. З ін ша га бо ку, 

ка лі па глы біц ца ў гіс то рыю 

ткац тва, то не ўсё так ад-

на знач на. Зір нём на ста ра-

жыт ныя гра вю ры ці грэц кія 

ам фа ры і ўба чым на іх вы-

ключ на муж чын, якія ткуць. 

А хто ста яў ля вы то каў зна-

ка мі тых слуц кіх па ясоў? Ян 

Ма джар скі з сы нам Ля во нам. 

Хоць у ма ім вы пад ку інакш 

бы ло б не маг чы ма. Па куль 

сам ткаць не на ву чыш ся, не 

спаз на еш ра мяст во ру ка мі, 

то і рас каз ваць ін шым пра 

яго не змо жаш. У му зей час-

та пры хо дзяць дзе ці. Ты ж 

не бу дзеш з імі на ву ко вы мі 

тэр мі на мі раз маў ляць. Га-

ле ва, рэ міз ка, ба тан, вал... 

Ба бу лі-тка чы хі з вёс кі так 

не ка жуць. У іх тлу ма чэн не 

прос тае: «Ета коз лы, на ко-

то рых сто яць крос ны. А ета 

чол но чок. Ча му чол но чок? 

Ну та му што ён пла вае...» 

Вось гэ та зра зу ме ла і ўсе 

за пом няць.

ПОЎ НАЕ 
ПА ГРУ ЖЭН НЕ

Му зей у Вет цы — гэ та 

перш за ўсё шы коў ная па-

ста ян ная экс па зі цыя, якая ў 

поў най ме ры ад люст роў вае 

ха раст во і ўні каль насць куль-

ту ры рэ гі ё на. У фі лі яле ж 

ро бяць ак цэнт на змен ныя 

вы стаў кі. Пры ад кры ва юць 

толь кі ма лень кую час цін ку 

та го, што ма ец ца на Вет каў-

шчы не. Абу джа юць апе тыт. 

Пас ля аба вяз ко ва хо чац-

ца глы бей аку нуц ца ў свет 

таям ні чых ікон, кніг і руч ні-

коў. За гэ тым на род і едзе ў 

рай цэнтр.

На мі ну лым тыд ні ў фі-

ліяле ад бы ло ся ад крыц цё 

вы стаў кі ад на го экс па на та — 

ру ка пі су «Чыр во нае Еван-

гел ле» (ХVІ ста год дзе).

— Да гэ туль ён вы стаў-

ляў ся ў за кры тым вы гля дзе. 

На род пы таў ся: «А што ўнут-

ры?» Па ка заць кні гу паў на-

вар тас на да во лі скла да на, 

пе рад му зей шчы ка мі па ста-

ян на ста іць вы бар — вок-

лад ка аль бо змест, — ка жа 

Пят ро. — Мы пра па ноў ва ем 

уні каль ную маг чы масць апы-

нуц ца «ўнут ры» ста ра жыт-

на га ру ка пі су і раз гле дзець 

яго з усіх ба коў. Ці ка вы ход у 

афарм лен ні вы стаў кі пры ду-

маў наш бу ду чы су пра цоў нік, 

сту дэнт Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту-

ры і мас тац тваў Аляк сандр 

Ні кі цін. Ён па-ма ла до му 

сме ла па фар ба ваў столь у 

чыр во ны ко лер і ўпры го жыў 

вы ява мі фраг мен таў з вок-

лад кі. Яна быц цам на кры вае 

на вед валь ні каў. 

Ві зіт ная карт ка фі лі яла 

Вет каў ска га му зея ў асен-

не-зі мо вы пе ры яд — эт на-

ве ча ры ны, якія ла дзяц ца 

што ме сяц. На род на іх збі ра-

ец ца роз ны: ад мі лі цы я не раў 

і на стаў ні каў да пен сі я не раў 

і за вад чан. Кож ная су стрэ-

ча скла да ец ца з дзвюх час-

так — аду ка цый най і спеў на-

тан ца валь най.

— Спа чат ку рас каз ва ем 

пра мяс цо выя асаб лі вас-

ці пэў на га аб ра ду ці свя та, 

яко му пры све ча на ве ча ры-

на. Што, як і для ча го ра бі лі 

на шыя прод кі сто-дзвес це 

га доў та му. А пас ля па чы на-

ец ца ўлас на ве ча ры на, дзе 

кож ны — удзель нік, — дзе-

ліц ца Пят ро. — Мы тан чым 

не прос та бе ла рус кія на-

род ныя тан цы, але кан крэт-

на «гомельшчыну». Што 

за пі са лі ў экс пе ды цы ях, тое 

і ска чам. Му зы каў за пра-

ша ем з роз ных го мель скіх 

вё сак, гу чыць толь кі жы вая 

му зы ка. І, вя до ма, ані вод-

нае бе ла рус кае свя та не 

абы хо дзіц ца без ба га та га 

ста ла. Удзель ні кі звы чай на 

пры но сяць сма ка ту з са бою. 

Ад шук ва юць ста ра даў нія рэ-

цэп ты сва іх ба буль.

На прык лад, не так даў-

но ў фі лі яле прай шла «Жа-

ніць ба ко мі на», якую ка лісь 

ад зна ча лі па за кан чэн ні ра-

бот на по лі. Хут ка пач нец ца 

Пі лі паў скі пост і бу дуць «ку-

дзель ныя су стрэ чы» з пе ра-

ці ран нем лё ну і пра дзен нем. 

Ла дзяць тут і рэ кан струк цыю 

вяс ко ва га вя сел ля, гу ка юць 

вяс ну і рых ту юц ца да па ха-

ван ня «стра лы» (ста ра жыт-

ны аб рад на Веткаўшчыне, 

які пра во дзі лі на пры кан-

цы вяс ны, каб вы клі каць 

дождж).  Не ве ра год на па пу-

ляр ны ў нас цыкл Ка ляд ных 

ве ча рын. Пры хо дзяць на іх 

цэ лы мі сем' я мі. Дзе цям — 

бат лей ка і асоб ная пра сто-

ра з цац ка мі, да рос лым — 

ва раж ба, тан цы, іг ры шчы. 

Ці ка ва, што для тых, хто 

пры хо дзіць на ве ча ры ны ў 

на цы я наль ным строі, ува ход 

бяс плат ны.

— Пер шым ча сам не ка-

то рыя на дзя ва лі на су стрэ-

чы вы шы май кі, — ус па мі нае 

Пят ро. — Але, на гле дзеў шы ся 

на му зей ных су пра цоў ні каў у 

рэканструяваных па-старому 

ка шу лях, так са ма пе ра хо-

дзяць на са праўд нае тра-

ды цый нае адзен не. Шы юць 

яго на аснове аўтэнтычных 

строяў з калекцыі музея.

Сё ле та су пра цоў ні кі філі-

яла па спра ба ва лі но вы фар-

мат ра бо ты з на вед валь ні ка-

мі — зла дзі лі лет нік ў вёс цы 

Не глюб ка. Гру пу з дзесяці 

ча ла век ву чы лі сак рэ там 

ткац тва і не толь кі. Ра ні ца мі 

спя ва лі, бра лі май стар-кла-

сы ў мяс цо вых жанчын, слу-

ха лі лек цыі па сім во лі цы ар-

на мен ту. Не абы шло ся і без 

эт на-дыс ка тэ кі пад гар мо нік 

пры свят ле ке ра сін кі.

Вось так ве се ла, шум на, 

без нуд ных рас по ве даў экс-

кур са во даў лю дзі, са мі та го 

не за ўва жа ю чы, спаз на юць 

гіс то рыю Вет каў шчы ны.

Ган на КУ РАК.

Мінск — Вет ка — Го мель — 

Мінск.

НА ЧЫМ ВЕТ КА ТРЫ МА ЕЦ ЦА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ва вёр ка ста ла сім ва лам Бе рас та ві цы 

пад час свят ка ван ня 500-га до ва га юбі-

лею га рад ско га па сёл ка ў 2006 го дзе. 

З чым звя за на та кое па кла нен не ва вёр-

цы, не вя до ма. Толь кі ў ар хі вах ёсць звест-

кі аб тым, што ў ся рэ дзі не ХVІІІ ста год дзя 

Вя лі кай Бе рас та ві цы бы ло да дзе на Маг дэ-

бург скае пра ва, і на тым да ку мен це за ха ваў-

ся ад бі так пя чат кі з ва вёр кай на аваль ным 

шчы це пад за ла той ка ро най. Гэ та пя чат ка і 

бы ла па кла дзе на ў асно ву су час на га гер ба, 

які быў за цвер джа ны Ука зам Прэ зі дэн та да 

500-год дзя га рад ско га па сёл ка.

Тэ ма ва вёр кі атры ма ла да лей шае раз віц-

цё ў ства рэн ні ма ну мен та «Дрэ ва жыц ця» 

вя до ма га гро дзен ска га скульп та ра Ула дзі мі-

ра Це ра бу на. На брон за вым дрэ ве, вы шы ня 

яко га боль шая за ча ты ры мет ры, улад ка-

ва ла ся ва вёр ка з ка ро най. Каб пры ва біць 

ту рыс таў, у Вя лі кай Бе рас та ві цы ад кры лі 

яшчэ і ад па вед ны му зей.

— Ва вёр ка — гэ та сім вал ба гац ця, даб ра-

бы ту, — рас каз вае ды рэк тар му зея Яў ген 

ВОЛ КАЎ. — На тэ ры то рыі ВКЛ яна ўяў ля ла ся 

так са ма як адзі ная дач ка ў сям'і аль бо ня вес та 

на вы дан ні. Мно гія га ра ды ма юць на сва іх гер-

бах вы яву гэ та га звяр ка — у Шве цыі, Лат віі, 

Укра і не і Гер ма ніі. Але боль шасць прад стаў ле-

на ў Ра сіі. Маг чы ма, гэ та звя за на са зда бы чай 

пуш ні ны. У Бе ла ру сі ва вёр ка на гер бах двух 

га рад скіх па сёл каў — Вя лі кай Бе рас та ві цы і 

Ак цябр скім, што на Го мель шчы не.

У му зеі са бра ны рэ чы, звя за ныя з ся-

мей ствам ва вёр ка вых. Гэ та по суд, адзен не, 

паш то выя мар кі, кні гі, цу кер кі, ма не ты, на ват 

пер шыя бе ла рус кія гро шы... Ёсць і чу ча лы 

ва вё рак, якія пры ве зе ны з май стэр ні за каз-

ні ка ў Брэсц кай воб лас ці. Яны раз ме шча ны 

ў ім пра ві за ва ным пры род ным ася род дзі, 

ра зам з роз ны мі дра пеж ні ка мі, якія ня суць 

па гро зу гэ тым звяр кам.

Яў ген Вол каў рас ка заў, што ў све це на ліч-

ва ец ца 280 ві даў ва вё рак. На ін тэр ак тыў най 

кар це мож на да ве дац ца аб арэ а ле іх рас паў-

сю джан ня. Асоб ная экс па зі цыя да ты чыц ца 

прад стаў ні коў ва вёр ка вых у Бе ла ру сі. З ін-

фар ма цыі эк скур са во даў мож на да ве дац ца 

аб асаб лі вас цях гэ та га звяр ка. Аказ ва ец ца, 

што адзін з ві даў — сус лік — зна хо дзіц ца пад 

па гро зай знік нен ня. А ня даў на на тэ ры то рыі 

краіны за рэ гіст ра ва на ва вёр ка-па ля ту га, яе 

яшчэ на зы ва юць ля ту чай. Гэ та да во лі рэд кі 

звя рок, за не се ны ў Чыр во ную кні гу. Ёсць 

звест кі, што ў Анг ліі ў ХІХ ста год дзі бы ло 

мод на тры маць до ма ва вё рак, быц цам яны 

на ват ра зум ней шыя за ка тоў...

Са мым ці ка вым экс па на там мож на лі-

чыць жы хар ку му зея — чы лій скую ва вёр ку 

дэ гу па мя нуш цы Юзя. Яна жы ве тут не каль-

кі га доў. На па чат ку бы ла спро ба змяс ціць у 

му зей ны валь ер звы чай ную на сель ні цу на-

шых бе ла рус кіх ля соў. Але, на жаль, яна не 

пры жы ла ся. Ра бот ні ца му зея лі чыць, што 

гэ та ста ла ся ад рэз кай зме ны тэм пе ра ту ры, 

ка лі ўклю чы лі ацяп лен не. А вось чы лій ская 

ва вёр ка ака за ла ся больш пры ста са ва най да 

та кіх умоў. Яе на бы лі ў Гро дзен скім заа пар-

ку, і вось ужо не каль кі га доў яна з'яў ля ец ца 

га лоў ным экс па на там.

— Гэ та асо ба зу сім не пе ра бор лі вая ў 

ежы, — ад зна чае Яў ген Вол каў. — Хар чу-

ец ца гар бу зо вы мі сем ка мі, су ша ным та пі-

нам бу рам, са да ві ной і ага род ні най, куп ля ем 

і спе цы яль ны корм. 

Каб атры маць па том ства, у валь ер да Юзі 

пад ся лі лі ва вёр ку-са мца, але яна не пры-

ня ла яго і ледзь не ска ле чы ла. Прый шло ся 

яго вы зва ляць ад та ко га су сед ства. Між тым 

га рэз лі вая Юзя вель мі спа кой на рэ агуе на 

на вед валь ні каў му зея, не ха ва ец ца ад іх і 

заў сё ды га то ва пры няць па час ту нак ад му-

зей ных ра бот ні каў. Па коль кі Юзя пры вык ла 

жыць ад на, звяр ка вы ра шы лі пе ра даць у 

доб рыя ру кі, а для му зея на быць па рач ку 

ма ла дых чы лій скіх ва вё рак.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ГА ЛОЎ НЫ ЭКС ПА НАТ
Ча му ў «Му зеі Ва вёр кі» ў Вя лі кай Бе рас та ві цы жы ве чы лій скі дэ гу, а не мяс цо вы звя рок

 У тэ му
У Гро дзен скай воб лас ці на ліч ва ец ца ка-

ля 11 ты сяч ва вё рак. Гэ та на 200 эк зэмп ля-

раў больш, чым па за ле тась. Улі кам звяр коў 

зай ма ец ца аб лас ное ле са гас па дар чае аб'-

яд нан не. Як па ве да міў га лоў ны па ляў ні чы 

гас па дар кі Яў ген АША ЕЎ, ва вёр кі ўва хо-

дзяць у пе ра лік пуш ных звяр коў, на якіх 

да зво ле на па ля ван не. Се зон па чы на ец ца 

з пер шай су бо ты ліс та па да і за вяр ша ец ца 

ў апош нюю ня дзе лю сту дзе ня. Кошт ад ной 

пу цёў кі скла дае ка ля дзе ся ці руб лёў. Праў-

да, ся род па ляў ні чых гэ ты від пуш ных звяр-

коў не вель мі па пу ляр ны, аб чым свед чыць 

іх шы ро кая рас паў сю джа насць у пры ро дзе 

і ста біль ная коль касць.


