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Проз ві шча Ша мя кін у асноў-
ным су стра ка ец ца на тэ ры то рыі 
Ра сіі. З гэ тым проз ві шчам звя-
за ны ім ёны мно гіх зна ка мі тых 
лю дзей: Ры гор Ша мя кін — Ге-
рой Са вец ка га Са ю за, пан фі ла-
вец, Мі ха іл Ша мя кін — ра сій скі 
жы ва пі сец, скульп тар, гра фік, 
Ана толь Ша мя кін — ву чо ны 
псі хо лаг, фі ло саф, Мі ка лай Ша-
мя кін — ге не рал-ма ёр, ге рой 
рус ка-ту рэц кай вай ны. У ста ра-
жыт на сці ся род прад стаў ні коў 
кня жац ка га ро ду су стра ка ла ся 
проз ві шча Ша мя ка. Так, у ле-
та пі сах 1434 го да згад ва юц ца 
га ліц кі князь і вя лі кі князь мас-
коў скі Дзміт рый Ша мя ка, асноў-
ны ўдзель нік між усоб ных вой наў дру гой 
чвэр ці XV ста год дзя. Гіс то рыі ён вя до-
мы яшчэ і тым, што ў 1446 го дзе асля піў 
свай го бра та, мас коў ска га вя лі ка га кня зя 
Ва сі ля ІІ. Па вод ле гіс та рыч ных да ку мен-
таў, у пер шай па ло ве XVІІ ста год дзя на 
Яра слаў шчы не бы лі вя до мыя па ме шчы кі 
Ша мя ка вы, а піс цо выя кні гі На ўга род скай 
гу бер ні за фік са ва лі звест кі пра два ран скі 
род Ша мя кі ных. У рус кай мо ве за ма ца-
ваў ся ўстой лі вы вы раз «ша мя кін суд», які 
ўжы ва ец ца ў тых вы пад ках, ка лі хо чуць 
пад крэс ліць не спра вяд лі васць якой-не-
будзь дум кі, мер ка ван ня, ацэн кі. Іс ну юць 
дзве вер сіі ад нос на па хо джан ня гэ та га 
вы ра зу: пер шая за сна ва на на гіс та рыч-
ным фак це пра кня зя Дзміт рыя Ша мя ку, а 
дру гая звя за на з на род ным апо ве дам пра 
не спра вяд лі ва га суд дзю Ша мя ку.

Іван Ша мя кін — 
вя лі кі май стар сю жэ та

У Бе ла ру сі проз ві шча Ша мя кін у пер-
шую чар гу аса цыюец ца з асо бай ад на го 
з най больш па пу ляр ных ра ма ніс таў — 
на род ным пісь мен ні кам Бе ла ру сі, ака дэ-
мі кам НАН Бе ла ру сі, Ге ро ем Са цы я ліс-
тыч най Пра цы, лаў рэ а там Дзяр жаў най 
прэ міі Бе ла ру сі Іва нам Пят ро ві чам Ша-
мя кі ным.

На ра дзіў ся Іван Ша мя кін 30 сту дзе ня 
1921 года ў вёс цы Кар ма Доб руш ска-
га ра ё на Го мель скай воб лас ці ў сям'і 
лес ні ка. Скон чыў Го мель скі тэх ні кум 
бу даў ні чых ма тэ ры я лаў. Пры маў удзел 

у са вец ка-фін скай 
вай не, за тым у Вя-
лі кай Ай чын най вай-
не: удзель ні чаў у ба-
ях пад Мур ман скам, 
у Поль шчы, на ра цэ 
Одэр. Пас ля дэ ма-
бі лі за цыі пе ра ква лі-
фі ка ваў ся (за воч на 
за кон чыў Го мель скі 
пе дінс ты тут) і стаў 
вы клад чы кам мо вы і 
лі та ра ту ры. Пра ца ваў 
у вёс цы Пра ко паў ка 
Це ра хоў ска га ра ё на 
на Го мель шчы не. У 
роз ныя га ды зай маў 
важ ныя дзяр жаў ныя 

па са ды: пер шы сак ра тар праў лен ня Са-
ю за пісь мен ні каў БССР, га лоў ны рэ дак-
тар вы да вец тва «Бе ла рус кая Са вец кая 
Эн цык ла пе дыя», стар шы ня Вяр хоў на га 
Са ве та БССР, стар шы ня Бе ла рус ка га 
ка мі тэ та аба ро ны мі ру. Па мёр 14 каст-
рыч ні ка 2004 го да.

Лі та ра тур ную дзей насць па чаў у 1941 
го дзе. Най больш знач ныя тво ры: ра ма-
ны «Глы бо кая плынь», «Кры ні цы», «Сэр-
ца на да ло ні», «Ат лан ты і ка ры я ты ды», 
«Вазь му твой боль», «Вя лі кая кня гі ня», 
«Злая зор ка», апо вес ці «Шлюб ная ноч», 
«Ганд ляр ка і па эт», пен та ло гія «Тры-
вож нае шчас це». У твор час ці пісь мен-
ні ка ад люст ра ва ны шы ро кі тэ ма тыч ны 
дыя па зон: жыц цё бе ла рус кай вёс кі ў 
ча сы аку па цыі, дзей насць пар ты зан, 
скла да насць ба раць бы ў ты ле во ра га, 
жан чы на і вай на, лёс па ка лен ня, на до-
лю яко га вы па лі вы пра ба ван ні вай ной, 
праб ле мы ўрба ні за цыі, по шу кі ду шэў най 
гар мо ніі і па ка ян ня, па дзеі Пер шай су-
свет най вай ны і гра ма дзян скай вай ны, 
праб ле мы Чар но бы ля, пы тан ні за ха ван ня 
агуль на ча ла ве чых і ма раль ных каш тоў-
нас цяў. Тво ры пісь мен ні ка пе ра кла дзе-
ны на мно гія мо вы све ту. Па іх зня ты 
філь мы і ство ра ны тэ ле спек так лі. Тво ры 
Ша мя кі на заў сё ды ка рыс та лі ся вя лі кай 
па пу ляр нас цю. Пры чы най гэ та га па слу-
жы ла твор чае май стэр ства пісь мен ні ка. 
Як слуш на за ўва жыў ака дэ мік У.В. Гні-
ла мё даў, «асаб лі вас цю твор чай ін ды ві-
ду аль нас ці Іва на Ша мя кі на, ста ла тое, 
што пісь мен ні ка перш за ўсё пры цяг ва лі 
свет лыя ба кі жыц ця, ха раст во ча ла ве-

чых ад но сін, пры го жыя лю дзі. Ён умеў 
знай сці ў звы чай ным, прос тым ча ла ве ку 
неш та та кое, што бы ло ці ка ва для ўсіх. 
Пры гэ тым яго ўва гу звы чай на пры цяг-
ва лі не якія-не будзь эк стра ар ды нар ныя 
вы пад кі жыц ця ці сі ту а цыі, а жыц цё, як 
яно ёсць, у яго роў най, што дзён най плы-
ні. Ша мя кін быў не пе ра ўзы дзе ным май-
страм сю жэ та. Ра біў ён гэ та не толь кі для 
та го, каб за інт ры га ваць чы та ча, але і для 
больш глы бо ка га рас крыц ця ча ла ве чых 
ха рак та раў і аб ста він, у якіх да во дзі ла ся 
дзей ні чаць ге ро ям тво раў».

Па хо джан не проз ві шча
Проз ві шча Ша мя кін вель мі ста ра-

жыт нае. Яно вя дзе свой па ча так яшчэ 
з да хрыс ці ян ска га ча су. У мі ну лым су-
стра ка ла ся на роз ных тэ ры то ры ях і ся-
род прад стаў ні коў роз ных са слоў яў, не 
толь кі кня зёў, але і ся лян, страль цоў. Та-
му ў за леж нас ці ад тэ ры то рыі бы та ван ня 
іс ну юць роз ныя вер сіі тлу ма чэн ня гэ та га 
проз ві шча.

Ад на з вер сій, вы ка за ная зна ка мі тым 
ака дэ мі кам Тру ба чо вым, звяз вае па хо-
джан не проз ві шча ад не хрыс ці ян ска га 
іме ні-мя нуш кі Ша мя ка, якое ўтва ры ла ся 
з двух слоў: шы ў зна чэн ні «шыя» і мя ка 
ў зна чэн ні «мяць». Та кую мя нуш ку маг лі 
даць моц на му, сме ла му, ду жа му ча ла ве ку 
— ад ным сло вам, асіл ку. Ад нак ча ла век 

гэ ты ў на ро дзе меў сла ву за бія кі з-за сва-
ёй здоль нас ці на мяць шыю ін ша му.

Вя до мая ра сій ская да след чы ца А.М. 
Па ля ко ва да пус кае су вязь мя нуш кі Ша мя-
ка са сло вам ша мят кі, якое ў не ка то рых 
рус кіх га вор ках (а дак лад ней, на тэ ры то-
рыі Ура ла) аба зна чае «шпар кі, па спеш лі-
вы ча ла век».

Іс нуе дум ка, што проз ві шча Ша мя кін 
узы хо дзіць да ка та ліц ка га ва ры ян та імя 
Сі ман — Шы ман, якое на бе ла рус кай тэ-
ры то рыі ўтва ры ла вя лі кую коль касць раз-
моў ных ва ры ян таў Шы мук, Шы мяк, Шы-
мя ка, Шы мак, Шы мік, Шы мук, Шы му ка, 
Шэ мег і ін шыя.

Асоб ныя ву чо ныя (А.А. Зі мін) мяр ку-
юць, што гэ та проз ві шча ўзнік ла ў пе ры яд 
та та ра-ман голь ка га на шэс ця і не па срэд-
на звя за на з та та ра-ман голь скім сло вам 
чы мэ ху (упры гож ваць), чы мэк (упры га-
жэн не).

Су час ныя Ша мя кі ны
На тэ ры то рыі Бе ла ру сі проз ві шча Ша-

мя кін амаль не су стра ка ец ца, за вы клю-
чэн нем прад стаў ні коў ро ду Іва на Пят ро-
ві ча Ша мя кі на, якія жы вуць у Мін ску. На 
Гро дзен шчы не вя до ма проз ві шча Ша мя ка 
на тэ ры то рыі Іў еў ска га і Ваў ка выс ка га ра-
ё наў.

Ігар КА ПЫ ЛОЎ
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Уво дзiц ца ў аба ра чэн не паш то вая мар ка 
«Герб Бы ха ва»

Ад дзя лен не паш то вай су вя зi № 2 го ра да Бы ха ва пра во дзiць 
спе цы яль нае га шэн не мар кi «Герб Бы ха ва» на кан вер це «Пер-
шы дзень».

Гэ та мар ка ад на з се рыi «Гер бы га ра доў 
Бе ла ру сi». Ра ней ужо бы лi вы пу шча ны мар-
кi По лац ка, Мiн ска, Грод на, Брэс та, За слаўя, 
Хой нi каў, Лi ды i не ка то рых iн шых гарадоў.

Герб Бы ха ва ўяў ляе са бой вы яву ў чыр во-
ным по лi фран цуз ска га шчы та дзвюх пе ра-
кры жа ва ных гар мат на ту раль на га ко ле ру i ад-
но сiц ца да гiс то ры ка-ге раль дыч ных пом нi каў 
Бе ла ру сi.

Ге раль дыч ная тэ ма ты ка до сыць па пу ляр ная ся род фi ла тэ лiс таў. 
Та кiя мар кi шы ро ка рас паў сюдж ва юц ца не толь кi ў на шай кра i не, 
але i час та за маў ля юц ца з-за мя жы.

Кож ны год у на шай кра i не звы чай на вы хо дзiць дзве мар кi з гер-
ба мi га ра доў: ад на пры мер ка ва на да «Да жы нак», дру гая — да Дня 
бе ла рус ка га пiсь мен ства.

У ве рас нi вый дзе яшчэ ад на мар ка з гэ тай се рыi — «Герб Жло-
бi на».

Фэст «Млын» i тры Спа сы
У апош нюю ня дзе лю ле та, 25 жнiў ня, у му зей ным комп лек се 
Ду дут кi прой дзе фэст «Млын». У яго пра гра ме — свят ка ван-
не трох Спа саў i май стар-клас па на род най бе ла рус кай кух нi 
з дэ гус та цы яй.

Бу дуць ад зна чац ца Спас Мя до вы, Арэ ха вы i Яб лыч ны. Та му на вед-
валь нi каў ча ка юць ад па вед ныя смач ныя па да рун кi. Як па ве да мi ла 
ар га нi за тар Да р'я Iль i нiч, гэ та бу дуць бе ла рус кая са да вi на, а так са ма 
квас, кi сель, пi рог, пры га та ва ныя ў му зеi.

На лет няй кух нi му зей на га комп лек су Алесь Бе лы пра вя дзе май-
стар-клас па пры га та ван нi на цы я наль най стра вы. Што за стра ва 
— па куль тры ма ец ца ў сак рэ це. Вя до ма толь кi, што яна звя за на 
з тан ца валь най куль ту рай, та му i дэ гус та цыя бу дзе пра хо дзiць не-
звы чай на.

На вя лi кай сцэ не му зея вы сту пiць гурт «Крам бам бу ля».
Нi на ШЧАР БА ЧЭ ВIЧ

�

Яго, ве ра год на, мож на да та ваць 
па чат кам I ты ся ча год дзя, ад нак 
больш дак лад ную вы сно ву зро-
бяць ужо мiн скiя ар хе о ла гi пас ля 
за вяр шэн ня рас ко пак. Ар хеа ла-
гiч ныя рас коп кi, якiя вя лi ся ў за-
па вед нi ку, уз на чаль ваў ма лод шы 
на ву ко вы су пра цоў нiк Iн сты ту та 
гiс то рыi НАН Бе ла ру сi Алег Тка-
чоў. Пад яго кi раў нiц твам пра-
ца ва лi сту дэн ты пер ша га кур са 
гiс та рыч на га фа куль тэ та Брэсц-
ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та, 
а так са ма iх вы клад чы кi i iн шыя 
ва лан цё ры.

Да 2007 го да ў Бе ла веж скай пу шчы 
быў вя до мы толь кi адзiн ар хеа ла гiч ны 
пом нiк пер ша быт най гiс то рыi — ка ля 
вёс кi Ка мя ню кi. Па пя рэд не ён ад но-
сiў ся да жа лез на га ве ку i трак та ваў ся 
як га ра дзi шча мi лаг рад скай куль ту ры. 
У вы нi ку раз вед кi па бе ра гах Ляс ной, 
iн шых не вя лiч кiх ра чул ках i ва кол пу-
шчы бы ло зной дзе на звыш 50 пом нi-
каў ар хеа ло гii ка мен на га, брон за ва га, 
жа лез на га ве ку i больш поз ня га ча су. 
Улiч ва ю чы, што да гэ туль у рэ гi ё не нi-
чо га не бы ло вя до ма з гiс то рыi пер ша-
быт на га жыц ця (хто сю ды прый шоў, 
ка лi жыў), то ўсе гэ тыя ма тэ ры я лы 
мож на бы ло лi чыць сен са цы яй.

Ад мет на, што на тэ ры то рыi Бе ла-
веж скай пу шчы ў ад ным мес цы бы лi 
зной дзе ны «роз на ча со выя» ма тэ ры я-
лы. Тут мо гуць су стра кац ца зна ход кi, 
што ад но сяц ца да пе ры я ду «па леа лiт 
— па ча так жа лез на га ве ку», а по бач, 
на прык лад, толь кi тыя, што ад но сяц-
ца да жа лез на га ве ку. Та кiм чы нам 
мож на склас цi су цэль ную хра на ло гiю 
та го, як iш ло жыц цё, хто пры хо дзiў на 
зме ну тым цi iн шым жы ха рам. Алег 
Тка чоў па тлу ма чыў, ча му ў ад ным 
мес цы ёсць на плас та ван нi роз ных 
ча соў:

— Звы чай на лю дзi ся лi лi ся на ад-
ных i тых жа мес цах, са мых зруч ных. 
Яны пры хо дзi лi i гля дзе лi, цi ёсць ра-
ка, цi вы со кае гэ та мес ца, каб пад час 
па вод кi не пад та пi ла ся. А iдэа льным 
ва ры ян там бы ло, ка лi з ад на го бо ку ў 
буй ную ра ку ўпа да ла не вя лi кая ру ча-
i на. Бо для пер ша быт на га ча ла ве ка 
мес ца зна хо джан ня па се лi шча з'яў-

ля ла ся вы зна чаль ным: вя лi кая ра ка 
— гэ та ры ба, а ру ча i на — чыс тая ва да 
для пiц ця. Iдэа льным бы ло мес ца су-
тык нен ня эка ла гiч ных зон: з ад на го 
бо ку ба ло та, з дру го га — хва ё вы лес, 
з трэ ця га — лiс цё вы. Усё гэ та спры я ла 
больш раз на стай на му хар ча ван ню. I, 
ка лi штось цi зда ра ла ся (на прык лад, 
у ле се знi ка ла дзi чы на), жы ха рам не 
да во дзi ла ся не ку ды пе ра хо дзiць — 
яны прос та вы ка рыс тоў ва лi iн шае 
хар ча ван не. Ме на вi та та кое мес ца i 
тут: Бе ла веж ская пу шча — а зна чыць, 
буй ныя ля сы на поў нач; на поў дзень — 
больш уз вы ша ная тэ ры то рыя, на якой 
рас це са сон нiк. Тут жа злi ва юц ца дзве 
ра кi — Бе лая i Ляс ная Пра вая. Гэ та 
прос та рай для жыц ця пер ша быт на га 
ча ла ве ка.

На мес цы, дзе вя дуц ца рас коп кi, 
вi даць сля ды пер шых пля мё наў (так 
зва ных «па ляў нi чых на паў ноч на га 
але ня»), якiя ха дзi лi ўслед за стат ка мi 
гэ тых жы вёл, пас ля та го, як ад сту пiў 
ле да вiк. Ёсць так са ма сля ды куд ла-
еў скай, янiс ла вiц кай куль тур, прад-

стаў нi кi якiх пер шы мi па ча лi асед ла 
жыць у Бе ла веж скай пу шчы. Та му 
атры ма ла ся, што на са мых леп шых 
мес цах на за па шва лi ся шмат лi кiя ма-
тэ ры я лы роз ных ча соў, якiя зна хо-
дзяц ца i сён ня.

Алег Тка чоў рас ка заў, што кож ную 
куль ту ру мож на вы зна чыць па прад-
ме тах ужыт ку. На прык лад, у не алi це, 
ка лi з'я вi ла ся ке ра мi ка, гэ та мож на 
зра бiць па тэх на ло гii i ар на мен та цыi 
глi ня на га на чын ня:

— У са мую ста ра жыт ную эпо ху ў 
фар мо вач нае цес та да да ва лi шмат 
рас лiн, та му яна бы ла лёг кая, по рыс-
тая. Пас ля бы ла мод най доб ра за гла-
джа ная ке ра мi ка. У поз нiм не алi це на 
тэ ры то рыi За ход няй Бе ла ру сi гарш кi 
пад штры хоў ва лi ся. У жа лез ным ве ку 
ў ке ра мiч нае зме сi ва да да ва лi шмат 
пяс ку, жар ствы, та му яна больш гру-
бая. Акра мя та го, у кож най куль ту ры 
быў свой на бор эле мен таў ар на мен-
ту. I, ка лi мы зна хо дзiм у пэў ным мес-
цы эле мен ты не ту тэй ша га ар на мен-
ту, та ды мож на ка заць пра пэў ныя 

мiж куль тур ныя ста сун кi. Ме на вi та на 
тэ ры то рыi Бе ла веж скай пу шчы зной-
дзе ны та кi «мiкс». З ад на го бо ку, тут 
су тык ну лi ся так зва нае на сель нiц тва 
«ляс но га неа лi ту» — мяс цо выя пля-
мё ны, — а з тэ ры то рыi Поль шчы па-
ча лi пра нi каць пля мё ны кла сiч на га 
ся рэд не еў ра пей ска га га ры зон ту, якiя 
ўжо ве да лi жы вё ла га доў лю i зем ля-
роб ства. Тут бы ла па-
меж ная, кан такт ная 
зо на, i гэ та ад люст роў-
ва ла ся ў ке ра мiч ным 
ма тэ ры я ле. Так, на ад-
ным гарш ку мы мо жам 
ба чыць ад на ча со ва як 
мяс цо выя, так i за па зы-
ча ныя эле мен ты ар на-
мен та цыi.

Ке ра мi ка, зной дзе-
ная пад час рас ко пак, 
спа лу чае ў са бе ры сы 
як мяс цо вай, нё ман скай 
куль ту ры, так i ся рэд не-
еў ра пей скiх куль тур. Та-
кiм чы нам, тэ ры то рыя 
Бе ла веж скай пу шчы (як i ўсё Бе ла рус-
кае Па буж жа) бы ла пэў най бу фер най 
зо най, мяр куе Тка чоў, ад ным са шля-
хоў, праз якi ў на шу кра i ну пра нi ка лi 
жы вё ла га доў ля i рас лi на вод ства — з 
ад на го бо ку. А з другога, транс фар ма-
ва ла ся на за хад «iдэа ло гiя» па ляў нi-
чых i збi раль нi каў — та га час на га на-
сель нiц тва су час най Бе ла ру сi.

На ву коў цам уда ло ся ад на вiць верх-
нюю част ку неа лi тыч на га гарш ка, якi 
быў зной дзе ны ле тась. Аздаб лен не 
яго адзiн у адзiн су па дае з ар на мен-
та цы яй на чын ня, ад шу ка на га ў 2000 
го дзе на бе ра гах Му хаў ца ка ля Жа-
бiн кi. Гэ та васт ра дон ны гар шчок з 
вуз кiм гор лач кам, пад кра ем вен ца 
яко га iдуць на ко лы, ямач кi. Ён аздоб-
ле ны так зва ным «лi ней ным штам-
пам», якi за па зы ча ны ад за ход не еў-
ра пей скiх куль тур ва рон ка па доб ных 
куб каў i ша ра вiд ных ам фар. Ад нак у 
мяс цо вых неа лi тыч ных куль тур бы ла 

свая асаб лi вая сiс тэ ма аздаб лен ня, 
ха рак тэр ная толь кi для бе ла рус ка га 
рэ гi ё на Па буж жа, упэў не ны ар хе о лаг. 
Гэ та быў су цэль ны моц ны анк лаў, якi 
меў доб рыя ста сун кi як па мiж са бой, 
так i з За ха дам.

Алег Тка чоў ад зна чыў, што за не-
каль кi га доў рас ко пак, якiя ак тыў-
на вя дуц ца ў Бе ла веж скай пу шчы, 
атры ма на вя лiз ная коль касць зна-
хо дак. Толь кi ле тась бы ло зной дзе на 
7000 ар тэ фак таў, ка лi ўлiч ваць са-
мыя дроб ныя. Тых, якiя мож на прэ-
зен та ваць, па ка заць, — больш за 
сот ню. На прык лад, на аб' ек це «Ка-
мя ню кi 2» за адзiн ар хеа ла гiч ны се-
зон бы ло зной дзе на больш за 12000 
ар тэ фак таў.

Даў но вя дзец ца раз мо ва пра ства-
рэн не му зея ар хеа ло гii ў Бе ла веж-
скай пу шчы. Гэ та мог быць му зей 
пад ад кры тым не бам, ка лi цал кам 
вы коп ва ец ца пэў нае па се лi шча i на 

ма тэ ры я лах, якiя ў iм ёсць, ства ра-
юц ца пэў ныя рэ кан струк цыi. Ста-
вяц ца бу дын кi, тут жа за хоў ва юц ца 
зной дзе ныя ма тэ ры я лы. Па кi да ец-
ца i пэў ны ўчас так, на якiм вi даць, 
як вя дуц ца ар хеа ла гiч ныя рас коп кi. 
Пра ект му зея ар хеа ло гii пад ад кры-
тым не бам ужо рас пра ца ва ны, ад нак 
па куль ня ма фi нан са ван ня. Ад нак у 
но вым му зеi пры ро ды i гiс то рыi Бе-
ла веж скай пу шчы за раз ство ра на 
не вя лi кая ар хеа ла гiч ная экс па зi цыя 
з ма тэ ры я лаў, што бы лi атры ма ны 
пад час пер шых рас ко пак.

Для Але га Тка чо ва ар хеа ло гiя — 
лю бi мая спра ва. Ён па дзя лiў ся сва i мi 
дум ка мi ад нос на та го, чым жа яна яго 
так пры ваб лi вае:

— Гэ та вель мi цi ка вы за ня так у 
тым пла не, што да во дзiц ца на вед ваць 
роз ныя мяс цi ны. А для гэ та га трэ ба 
быць ра ман ты кам. Каб не та кая, хоць 
i вель мi сцiп ла аплач ва е мая пра ца, я 

ўсё ле та ся дзеў бы ў душ ным ка бi не це 
за кам п'ю та рам. А тут атрым лi ва ец ца 
спа лу чэн не фi зiч най i iн тэ ле кту аль най 
дзей нас цi: усё ле та ка па еш, зi мой гэ-
та за ма лёў ва еш, пi шаш спра ва зда чы. 
Мя не з дзя цiн ства цi ка вi лi за гад кi, тут 
iх над звы чай шмат... Ар хеа ло гiю час-
та па раў ноў ва юць з кры мi на лiс ты кай. 
Але кры мi на лiст з'яў ля ец ца на мес цы 
зда рэн ня праз га дзi ну, дзве, су ткi — 
а мы пры хо дзiм праз ты ся ча год дзi i 
па ма лень кiх ка ва лач ках, ар тэ фак тах, 
ста ра ем ся ад на вiць не асоб ны факт, 
а гiс то рыю.

Да рэ чы, уся кам па нiя ва лан цё раў 
i на ву коў цаў пад час рас ко пак жы ла ў 
пры ват ным до ме мяс цо ва га жы ха ра 
Сяр гея Нi кi цю ка. Хтось цi з iх ад мо вiў-
ся ад пра цы з вя лiз ным за роб кам, каб 
зай мац ца ар хеа ло гi яй, хтось цi прос-
та па тра цiў на гэ та сваё ле та, хтось цi 
толь кi мро iць пра на ву чан не на за-
вет най спе цы яль нас цi i па куль прак-
ты ку ец ца на рас коп ках. Ад нак пас ля 
та кой прак ты кi ўсе яны, па да ец ца, на-
ву чы лi ся ка паць углыб не толь кi зям-
ныя не тры, але i па дзеi, i фак ты. Бо 
толь кi так, ка лi зна хо дзiш i за хоў ва еш 
дро бя зi, ро бiш каш тоў ныя зна ход кi, i 
па чы нае вы ма лёў вац ца агуль ная кар-
цi на жыц ця.
Нi на ШЧАР БА ЧЭ ВIЧ, фо та аў та ра.

Камянецкі раён

�

На свае вочыНа свае вочы  ��

 У БЕ ЛА ВЕЖ СКАЙ ПУ ШЧЫ
ЗНОЙ ДЗЕ НА ЖЫТ ЛО ЖА ЛЕЗ НА ГА ВЕ КУ

Гiс то рыя i су час насцьГiс то рыя i су час насць  ��

ША МЯ КІН

ЯК ПРА ВОД ЗЯЦ ЦА РАС КОП КI?
Спа чат ку трэ ба знай сцi пом нiк. Час цей за ўсё ён мо жа зна хо дзiц ца на вы со-

кiм мес цы, по бач з ра кой. На па верх нi трап ля юц ца не вя лiч кiя ка мень чы кi, якiя 
ўяў ля юць са бой пэў ную цi ка васць. Пас ля ў не каль кiх мес цах ро бяц ца шур фы, 
каб да ве дац ца, дзе мя жа пом нi ка цi най больш на сы ча ны куль тур ны пласт. Ка лi 
ёсць зна ход кi, якiя цi ка вяць кан крэт на га ар хе о ла га, то ў на ступ ным го дзе ён 
мож а пры ехаць i па чаць ка паць.

Пом нiк звы чай на раз бi ва ец ца на квад рат ную сет ку. I рас коп раз мяр коў ва-
ец ца па на прам ках све ту, каб мож на бы ло ра бiць больш дак лад ную фiк са цыю. 
Зям ля зды ма ец ца з да па мо гай шуф лi каў, не вя лi кi мi ўчаст ка мi. Ка лi пласт 
зня ты, ро бiц ца за чыст ка, усё фа та гра фу ец ца i за ма лёў ва ец ца. З кож на га 
плас та-квад ра та зна ход кi збi ра юц ца ў асоб ны па ке цiк, на якiм ёсць па пер ка, 
дзе пi шац ца ну мар квад ра та i ну мар плас та. Пас ля та го, як усё сфа та гра фа-
ва на і за фiк са ва на, вы ня ты грунт за сы па ец ца на зад. I гэ та так са ма вель мi 
важ на, бо iна чай сцен кi рас ко пу, яго стра тэг ра фiя (на плас та ван нi) раз бу рац ца. 
Пас ля, ужо ў Iн сты ту це гiс то рыi пра во дзiц ца пад ра бяз ны ана лiз та го, дзе што 
зна хо дзi ла ся, уз наў ля ец ца пэў ны ма лю нак тых мес цаў i эпо хi.

Кры мi на лiст 
з'яў ля ец ца на мес цы 
зда рэн ня праз 
га дзi ну, дзве, су ткi — 
а ар хе о лаг пры хо дзiць 
праз ты ся ча год дзi.

На аб' ек це 
«Ка мя ню кi 2» за адзiн 
ар хеа ла гiч ны се зон 
бы ло зной дзе на больш 
за 12000 ар тэ фак таў.

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» i зубр па мя нуш цы Зу рабКа рэс пан дэнт «Звяз ды» i зубр па мя нуш цы Зу раб
пры сут нi ча лi на ар хеа ла гiч ных рас коп ках.пры сут нi ча лi на ар хеа ла гiч ных рас коп ках.

Рас коп «Вi лы 1».

Та кiя таб лiч кi ста вяць, каб сфа та гра фа ваць Та кiя таб лiч кi ста вяць, каб сфа та гра фа ваць 
чар го вы этап рас ко пак.чар го вы этап рас ко пак.

Алег ТКА ЧОЎ
па каз вае мес ца,
дзе зной дзе на
жыт ло
жа лез на га
ве ку.

Іван Ша мя кін.

100 сла ву тых проз ві шчаў Бе ла ру сі100 сла ву тых проз ві шчаў Бе ла ру сі  ��

Не прапусціцеНе прапусціце  ��

ЁСЦЬ ІМ ЁНЫ 
Ў ГА РА ДОЎ 
І ВЁ САК...

Ша ноў ныя чы та чы!
Ка лі вас ці ка віць наз ва 

на се ле на га пунк та, у якім 
вы жы вя це, ка лі даў но ха-
це ла ся да ве дац ца пра гіс-
то рыю пэў най наз вы, але 
не ха па ла ча су за зір нуць 
у да вед нік ці ар хіў, ця пер 
«Звяз да» да па мо жа вам у 
гэ тым. Мы рас па чы на ем 
но вую руб ры ку, пры све ча-
ную бе ла рус кім та по ні мам. 
Пі шы це, і вы не толь кі да-
ве да е це ся пра штось ці но-
вае, але і ўся кра і на змо жа 
пра чы таць пра пэў ныя гіс-
та рыч ныя, геа гра фіч ныя 
асаб лі вас ці ва шай вёс кі, 
мяс тэч ка ці го ра да. На ўсе 
ліс ты бу дзе ад каз ваць стар-
шы ня На цы я наль най та па-
ні міч най ка мі сіі пры Ака-
дэ міі на вук Бе ла ру сі Ігар 
Ка пы лоў.

Ліс ты да сы лай це на паш-
то вы ад рас га зе ты: 220013, 
Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка-
га, 10а або на элет рон ны 
ад рас: іgumenskі@maіl.ru.


