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Хлеб як куль тур ная 
каш тоў насць

На мі ну лым тыд ні ў Мі ніс тэр стве куль ту ры Бе ла ру сі 

ад бы ло ся чар го вае па ся джэн не рэс пуб лі кан скай 

на ву ко ва-ме та дыч най ра ды па пы тан нях за ха ван ня 

гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны.

Экс пер ты раз гле дзе лі пра па но вы роз ных рэ гі ё наў 
аб уклю чэн ні ў Дзяр жаў ны спіс гіс то ры ка-куль тур ных 
каш тоў нас цяў ча ты рох не ма тэ ры яль ных пра яў твор час ці 
ча ла ве ка: бе ла рус кія мас тац кія прак ты кі са ло ма пля цен-
ня, тра ды цыі ін сіт на га (на іў на га) мас тац тва Ві цеб шчы-
ны, тра ды цыі вы пя кан ня гра ча на га хле ба (на тэ ры то рыі 
Ма ла рыц ка га ра ё на Брэсц кай воб лас ці) і тэх на ло гіі ды 
тра ды цыі вы пя кан ня хат ня га хле ба на Мін шчы не (за хоў-
ва ец ца ў вёс ках Жо раў ка і Кузь мі чы Лю бан ска га ра ё на). 
На сай це ўста но вы афі цый на па ве дам ля ец ца, што па ўсіх 
пра па но вах на ву ко ва-ме та дыч ная ра да пры ня ла ста ноў-
чыя ра шэн ні.

Да рэ чы, за 2019 год рэс пуб лі кан скі спіс па поў ніў ся 
16 но вы мі аб' ек та мі куль тур най спад чы ны, а ўся го на да-
дзе ны мо мант у ім на ліч ва ец ца амаль 5,5 ты сячы аб'ек-
таў. У снеж ні ж, на га да ем, адзін з бе ла рус кіх аб ра даў — 
«Юраў скі ка ра год» — быў уклю ча ны ў Спіс не ма тэ ры-
яль най куль тур най спад чы ны ЮНЕС КА. Сё ле та маг чы ма 
на дан не ад па вед на га вы со ка га ста ту су тра ды цыі ляс но га 
борт ніц тва Бе ла ру сі і Поль шчы — пад рых тоў ка па гэ тай 
на мі на цыі вя дзец ца су мес на з поль скім бо кам.

За ха ваць і рас паў сю дзіць
Ма шы на ча су ў Бе ла веж скай пу шчы

Дру гую чар гу ўні каль на га ар хеа ла гіч на га му зея пад ад-
кры тым не бам пла ну ец ца ад крыць сё ле та на тэ ры то рыі 
На цы я наль на га пар ку «Бе ла веж ская пу шча», блі зу вёс кі 
Ка ме ню кі. Аку рат на гэ тай тэ ры то рыі, на гад вае ды рэк тар 

Ін сты ту та гіс то рыі Ака дэ міі на вук Бе ла ру сі Вя ча слаў 

ДАНІ ЛО ВІЧ, ар хе о ла гі вы яві лі больш за 50 аб' ек таў ка мен-
на га, брон за ва га і жа лез на га ве ку, па цвер дзіў шы, што на гэ-
тай тэ ры то рыі ўжо не каль кі ты сяч га доў та му жы лі лю дзі.

На огул ідэя ства рэн ня ўні каль на га для на шай кра і ны 
ар хеа ла гіч на га му зея ўзнік ла яшчэ ў 2008-м, ка лі бы лі 
пра ве дзе ны маш таб ныя ар хеа ла гіч ныя да сле да ван ні на 
тэ ры то рыі Бе ла веж скай пу шчы.

Пер шая част ка скан се на — «га ра дзі шча жа лез на га 
ве ку», якое ўклю чае жы лыя да мы, гас па дар чыя за бу до вы 
і сіс тэ му ўма ца ван няў па се лі шча, ад кры ла ся для на вед-
валь ні каў яшчэ ле тась. Ця пер на мес цы ар хеа ла гіч на га 
пом ні ка Ка ме ню кі-3 уз наў ля ец ца пад во рак ІІ—V ста год дзя 
на шай эры, пры чым гіс то ры кі ха це лі б па ка заць у ме жах 
му зея раз на стай насць за бу доў і гас па да рак роз ных рэ гіё-
наў Бе ла ру сі, з іх ад мет ны мі асаб лі вас ця мі. На огул жа на 
пло шчы амаль у 18 гек та раў экс па зі цыя прад ста віць раз-
віц цё ма тэ ры яль най і ду хоў най куль ту ры за ход ніх рэ гіё наў 
Бе ла ру сі ад ка мен на га ве ку да Ся рэд ня веч ча.

— На наш по гляд, праб ле ма за ха ван ня гіс то ры ка-куль-
тур най спад чы ны па тра буе та го, каб лю дзі, якія жы вуць і ў 
Мін ску, і ў ін шых рэ гі ё нах на шай кра і ны, най перш ве да лі, 
што зна хо дзіц ца на іх тэ ры то рыі, та му мы на да ём шмат 
ува гі па пу ля ры за цыі гэ тай спад чы ны на рэ гі я наль ным 
уз роў ні, — да дае Вя ча слаў Да ні ло віч. — Што год Ін сты тут 
гіс то рыі ла дзіць больш 20 на ву ко вых фо ру маў — кан фе-
рэн цыі, се мі на ры, круг лыя ста лы, — знач ная част ка якіх 
пра хо дзіць ме на ві та ў рэ гі ё нах з удзе лам на ву чэн цаў і 
школь ні каў, мяс цо вых края знаў цаў, пры плён ным уза е ма-
дзе ян ні з мяс цо вы мі ўла да мі. Асаб лі ва гэ тая пра ца ак ты ві-
за ва ла ся ў су вя зі з Го дам ма лой ра дзі мы. Па вы ні ках гэ тых 
кан фе рэн цый ра зам з вы да вец твам «Бе ла рус кая на ву ка» 
за сна ва на се рыя «Бе ла русь праз прыз му рэ гі я наль ных 
гіс то рый», у якой ужо вый шла больш за 10 вы дан няў, што 
ка рыс та юц ца вя лі кім по пы там у ад па вед ных рэ гі ё нах.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Плі ту вы ра шы лі ўста на віць на ма гіль ным скле пе Вай ні ло ві чаў у 
вёс цы Са ві чы. Ды рэк тар му зея Ва лян ці на Шу ра ко ва звяр ну ла ся па 
да па мо гу да кі раў ніц тва ся лян скай фер мер скай гас па дар кі «Руд-
нае». Тут пай шлі на су страч прось бе. На по лі быў зной дзе ны вя лі кі 
ва лун ру жо ва га ко ле ру. Паў ста ла пы тан не, як да ста віць яго да мес ца 
пры зна чэн ня. І та ды га лоў ны аг ра ном Ві таль Куп ры ян чык да мо віў ся з 
ад ной з ар га ні за цый на конт транс пар ту. Плі ту на кур га не ўста ля ва лі 
спе цы я ліс ты ТАА «Во Маг ран». А доб ра ўпа рад ка ва лі на ва коль ную 
тэ ры то рыю та ла кой — ад дзел ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па 
спра вах мо ла дзі Ка пыль ска га рай вы кан ка ма, прад стаў ні кі Цім ка-
віц ка га сель вы кан ка ма.

Вя до ма ж, плі та бы ла не ў са мым леп шым вы гля дзе, і перш 
чым яе ўлад ка ваць, да вя ло ся пры вес ці ў на леж ны стан, ачыс ціць 
ад зям лі, ір жы. Ця пер ся мей ны не кро паль, які быў у са вец кія ча сы 
зруй на ва ны і раз ра ба ва ны, па поў ніў ся яшчэ ад ным зна кам па ва гі 
да гіс то рыі зна ка мі та га ро ду. У ро да вым кур га не ад зна ча ны баць ка, 
дзед, блі жэй шыя сва я кі Эд вар да Вай ні ло ві ча, а яго прах зна хо дзіц ца 
ў Чыр во ным кас цё ле ў Мін ску. Да рэ чы, у сця ну гэ тай свя ты ні ўму-
ра ва ная і над ма гіль ная плі та сы ну Эд вар да Вай ні ло ві ча Сы мо ну, які 
пай шоў з жыц ця ў два нац ца ці га до вым уз рос це. Яна бы ла зной дзе на 
так са ма вы пад ко ва.

...Ад ра джаць не кро паль па ча лі ў 2014 го дзе дзя ку ю чы ак ты віс-
там, не абы яка вым да сва ёй гіс то рыі жы ха рам ра ё на. Да спра вы 
пад клю чы лі ся і мяс цо выя ўла ды. Вя лі кі ўклад у за ха ван не па мя ці 
аб зна ка мі тым ро дзе зра біў на ста я цель Кас цё ла свя тых Сы мо на і 
Але ны Ула дзі слаў За валь нюк. Пра цяг лы час кла по цяц ца аб па ха-
ван нях Ва лян ці на Ляш ко са сва ім му жам Эду ар дам. Гіс то рыю ро ду 
даў но да сле ду юць пе да го гі Ва лян ці на Ясю чэ ня і Воль га Ка ля да. 
У 2016 го дзе кур ган асвя ціў Міт ра па літ Та дэ вуш Кан дру се віч. І сён ня 
тут уз вы ша ец ца Гал го фа з ка ме ня з дву ма кры жа мі — ка та ліц кім і 
пра ва слаў ным — па ве ры і спра вах Вай ні ло ві чаў. Гэ ты не кро паль 
мож на па раў наць са скле пам Ра дзі ві лаў у Ня сві жы. Адзі нае ад роз-
нен не — ён зна хо дзіц ца пад ад кры тым не бам. У сва іх ме му а рах, 
да рэ чы, Вай ні ло віч пад крэс лі ваў, што іх сям'я ні з Ус хо ду, ні з За ха-
ду — яны «косць ад кос ці, кроў ад кры ві свай го на ро да», які ха ваў 
сва іх прод каў у гэ тых кур га нах, дзе зям ля на ра джае камя ні.

Ужо амаль дзе сяць га доў у ра ё не дзей ні чае эк скур сій ны марш рут 
«Па ся дзі бах Эд вар да Вай ні ло ві ча», які рас пра ца ва ны гра мад скім 
аб' яд нан нем «Аду ка цыя без ме жаў» і ра ён ным края знаў чым му зе-
ем. З уста ноў кай над ма гіль най плі ты Ан то нія коль касць ах вот ных 
па кла ніц ца ма гі лам гіс та рыч ных асоб, якія зра бі лі знач ны ўнё сак у 
раз віц цё Бе ла ру сі, знач на па вя лі чыц ца.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

...тут доб ра так, як ні-

дзе, у ста ра свец кай 

ха це, у дзе даў скім род-

ным гняз дзе» — пі саў 

кла сік бе ла рус кай лі та-

ра ту ры Ула дзі мір Ка-

рат ке віч пра дом у Ра-

га чо ве, дзе ён пра ца ваў 

над сва і мі леп шы мі тво-

ра мі. «Гняз до» ста іць і 

сён ня, у ім жы ве дух 

пісь мен ні ка. І, каб за-

ха ваць па мяць, ула ды і 

жы ха ры го ра да ма раць 

ар га ні за ваць му зей. 

А ка лі атры ма ец ца, то 

цэ лую арт-пля цоў ку.

Тэ ма яе ства рэн ня ак-
ту аль ная ўжо не каль кі 
дзясяткаў га доў. І толь кі ле-
тась сва я кі пісь мен ні ка на-
рэш це пай шлі на кан такт.

— У до ме жы вуць стрыеч-
ны брат з жон кай і сы нам. 
Бу ды нак пры хо дзіць у за-
ня пад. Ні срод каў, ні сіл на 
ад наў лен не і ўтры ман не ў іх 
ужо ня ма, — па тлу ма чыў на-

мес нік стар шы ні Ра га чоў-

ска га рай вы кан ка ма Па вел 

БЯ РЭ ЗІН СКІ. — Ця пер яны 
згод ны на ін шае жыл лё. Ад-
нак, каб пе ра вес ці дом у ка-
му наль ную ўлас насць, трэ ба 
на леж на афор міць не аб ход-
ныя да ку мен ты на дом, чым 
і зай ма ем ся ця пер, а пас ля 
пра вес ці ры нач ную ацэн ку. 
Кошт до ма і бу дзе пад ста-
вай для вы дзя лен ня срод каў. 
Пы тан не ста іць на аса біс тым 

кант ро лі стар шы ні Го мель-
ска га абл вы кан ка ма Ге на дзя 
Са лаўя, і ўжо праз не каль кі 
ме ся цаў трэ ба бу дзе агу чыць 
спра ва зда чу.

...Спа чат ку ра га чоў скі дом 
на ле жаў дзе ду Ула дзі мі ра 
Ся мё на ві ча, а по тым пе рай-
шоў да дзядзь кі пісь мен ні ка, 
яко га кла сік на зы ваў дру гім 
баць кам. Ме на ві та ту ды з вя-
лі кім за да валь нен нем пры-
яз джаў Ка рат ке віч, там яму 
і са лод ка пра ца ва ла ся, як 
ні дзе. Яго ў лю бы час ча каў 
улас ны па кой з дву ма вок на-
мі на ву лі цу і дву ма ў сад.

— На бы тыя ім са мім стол, 
стул і ку шэт ка, а так са ма не-
ка то рыя аса біс тыя рэ чы за-
ха ва лі ся да гэ туль. Яны і скла-
дуць асно ву пер шай экс па зі-
цыі, — рас па вя ла на чаль нік 

ад дзе ла ідэа ла гіч най ра-

бо ты, куль ту ры і па спра-

вах мо ла дзі рай вы кан ка ма 

На тал ля ПРУС. — У ін шым 
па коі пла ну ем ар га ні за ваць 
ад мыс ло вую за лу лі та ра та-
раў. З Ра га чо вам жа звя за ны 
лё сы шмат лі кіх пісь мен ні каў. 
Гэ та і Анд рэй Ма ка ё нак, і Мі-
хась Лынь коў, і Але на Ва сі-
ле віч, і яў рэй скі пісь мен нік 
Са му іл Гал кін і наш га на-
ро вы гра ма дзя нін, су час нік 
Ва сіль Тка чоў. Та му там мы 
бу дзем ла дзіць пры све ча ныя 
ім вы ста вы, кан фе рэн цыі, 
су стрэ чы з ін шы мі вя до мы мі 
людзь мі... Хо чац ца за дзей ні-
чаць і пры ся дзіб ны ўчас так. 
Маг чы ма, па бу ду ем ам фі тэ-
атр. Та ды гэ тае мес ца ста не 
са праўд най арт-пля цоў кай.

Пла ну ец ца, што дом му-
зей бу дзе ад ным з ад мет ных 
пунк таў ту рыс тыч на га марш-
ру ту. У яго ўжо ўвай шлі і Зам-
ка вая га ра, дзе злі ва ец ца 

Днепр і Друць, і крыж То ма шу 
Гры не ві чу, і вёс ка Азя ры шча, 
дзе, згод на з ра ма нам «Ка ла-
сы пад сяр пом тва ім», «ігру-
ша цві ла апош ні год»...

Лёс кла сі ка і яго твор-
часць цес на пе ра пля лі ся з 
са мім Ра га чо вам. І мяс цо-
выя жы ха ры, ад чу ва ю чы 
ўсю лю боў пісь мен ні ка да 
род ных мяс цін, га на рац ца ім 
і вель мі яго ша ну юць. Так, 
імя Ка рат ке ві ча но сяць ад на 
з ву ліц і цэнт раль ная раён-
ная біб лі я тэ ка, на до ме ў 
цэнт ры го ра да раз ме шча ны 
стрыт-арт з яго парт рэ там, 
а ў мяс цо вым му зеі за хоў ва-
юц ца кні гі з аў то гра фам аў-
та ра. А так са ма ўста ноў ле на 
шмат па мят ных зна каў. Да 
іх да лу чыц ца пом нік ге рою 
тво ра «Лад дзя Рос па чы» 
Гер ва сію Вы лі ва ху, які не 
па ба яў ся згу ляць у шах ма ты 
з са мой смер цю і пе ра мог. 
Ужо га то вы эс кіз, які вый-
граў у кон кур се. На ім — сам 
ге рой, а по бач — вяс ло і са-
ма шах мат ная лад дзя.

Сё ле та ў ліс та па дзе ад-
зна ча ец ца 90-год дзе са дня 
на ра джэн ня Ула дзі мі ра Ка-
рат ке ві ча. Га ра джан і гас цей 
ча ка юць шмат лі кія вы ста вы, 
ме ра пры ем ствы, лі та ра тур-
ныя кон кур сы. Ула ды Ра га-
чо ва спа дзя юц ца ажыц ця-
віць усё за ду ма нае. І та ды 
мож на бу дзе са бе толь кі 
ўя віць раз мах свя та.

Юлія АДА МО ВІЧ.

На скры жа ван нях гіс то рыіНа скры жа ван нях гіс то рыі

Дзе зям ля на ра джае ка мя ні
Уні каль ны аб' ект Ка пыль шчы ны па поў ніў ся знач най зна ход кай
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Ка пыль скім ра ё не знай шлі са праўд-

ны скарб. Гэ та не сха ва нае ка лісь ці 

кімсь ці зо ла та, срэб ра або ін шыя 

ба гац ці, а неш та больш каш тоў нае — над-

ма гіль ная плі та Ан то нія — дзе да Эд вар да 

Вай ні ло ві ча. На не ча ка ную зна ход ку на ткну-

ла ся сям'я Ля вар пад час дач ных ра бот. Плі та 

за ля га ла ў зям лі на глы бі ні 70 сан ты мет раў. 

Гра ма дзя не зда га да лі ся аб не звы чай нас ці 

прад ме та, ка лі пра чы та лі над піс на ла ці ні-

цы «Аntоnі Sуn Аdаmа. Mаrszаlеk роwіаtu 

Sluсkіеgоur 1773 R». Сям'я пе рад ала плі ту ў 

ра ён ны края знаў чы му зей.

Ма лая ра дзі маМа лая ра дзі ма

«ТУТ ЦЯГ НЕ ЖЫЦЬ І КА ХА ЦІ...»

Дом, 
у якім плануюць стварыць музей.

Да вед ка «Звяз ды»

Эд вард Вай ні ло віч — вя до мы гра мад скі і 
па лі тыч ны дзе яч кан ца ХІХ па чат ку ХХ ста год-
дзяў, буй ны зем ле ўла даль нік, вя до мы ме цэ нат, 
рэ фар ма тар, які трой чы вы бі раў ся дэ пу та там 
ра сій скай Дзяр жаў най ду мы. У вёс цы Са ві чы 
Ка пыль ска га ра ё на зна хо дзі ла ся га лоў ная рэ-
зі дэн цыя Вай ні ло ві ча — ся дзі ба ХVІІ ста год дзя, 
ад якой за ха ва ла ся толь кі ві на кур ня. З сям' ёй 
Вай ні ло ві чаў звя за ны і ін шыя на се ле ныя пунк ты 
Ка пыль шчы ны. У пры ват нас ці, у дру гой па ло ве 
ХІХ ста год дзя бы ла куп ле на ся дзі ба «Ла пу хі», 
ця пер вёс ка Ду на е ва. За тым гэ тыя ўла дан ні 
Эд вард Вай ні ло віч пра даў, вы ру ча ныя срод-
кі ўклаў у бу даў ніц тва хра ма ў па мяць сва іх 
заўчасна па мер лых дзя цей.
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