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№ 11  (69) Ры бу — гас па да рам зям лі
Тое, што мяс ці ны ва кол Па гос та са праў ды ма ляў ні чыя, 

мож на за ўва жыць ад ра зу. У 1999 го дзе ім быў на да дзе ны 
ста тус рэс пуб лі кан ска га ланд шафт на га за каз ні ка пад 
наз вай «Ся рэд няя Пры пяць». Ад нак мяс цо вым жы ха рам 
та кая вы со кая ацэн ка пры га жос ці іх род най зям лі ка рыс ці 
не пры нес ла. На лоў лю ры бы бы лі ўве дзе ны лі цэн зіі. Гэ та 
да ты чыц ца і тых, хто ла віў тут ры бу спрад ве ку. За ба ра ні лі 
мяс цо вым жы ха рам так са ма пла ваць на лод ках з вёс ла мі 
пад час не рас ту ры бы. Ад нак усё 
гэ та су пя рэ чыць іх тра ды цый на-
му, звык ла му ла ду жыц ця. Вось 
што ад зна чае наш чы тач:

— Прод кі ця пе раш ніх ка рэн-
ных жы ха роў прый шлі сю ды ка ля 
10 ты сяч га доў та му, спрад ве ку 
сва бод на ла ві лі ры бу. Мяс цо-
вая рач ная ры ба — не аб ход ная 
ім ежа. Без яе лю дзі сла бе юць, 
хва рэ юць. У 1950-я га ды ў вёс-
цы бы ло ка ля 1000 ча ла век, аб-
ме жа ван няў на лоў лю ры бы, на 
па езд кі на лод ках не іс на ва ла. 
Ла ві лі вуд ка мі, на стаў ка мі, во-
ла ка мі (брад ні ка мі), не вя лі кі мі 
сет ка мі, вен це ра мі, ка роб ка мі 
ўю ноў зі мою. І ўсе елі ры бу, усім 
ха па ла... Па ка тац ца на лод цы з 
вяс лом па Пры пя ці, па за рэч чы 
— ду ша ад па чы вае і ра ду ец ца 
да ля гля ду, пту шы на му цар ству. 
А на за рэ чных за ліў ных лу гах 
на рваць дзі ка га шчаўя, якое на-
мно га смач ней шае за ага род няе, 
і дзі кай цы бу лі з не звы чай ным 
сма кам — гэ та ж вы дат ны зя лё-
ны да да так да ежы... Ка рэн ныя 
жы ха ры — важ ная част ка пры ро ды. Не ста не іх — пры-
ро да пры чу жых, ва ро жых ёй лю дзях пе ра ме ніц ца ў гор-
шы бок, над звы чай ныя з'я вы ў пры ро дзе бу дуць больш 
час тыя і больш раз бу раль ныя...

Ця пер сю ды час та пры яз джа юць ту рыс ты, якія сме-
цяць, не заў сё ды пры бі ра юць за са бой. Усё больш ста-
но віц ца пры ез джых ры ба коў, якія вы ка рыс тоў ва юць хі-
міч ныя, вы бу хо выя, элект рыч ныя ву дач кі. «Рыб наг ляд» 
з імі не спраў ля ец ца, за ўва жае чы тач. Ад нак даць ра ды ў 
та кой сі ту а цыі мож на бы ло б, аб' яд наў шы ся з мяс цо вы мі 
жы ха ра мі, якія ад чу ва лі б ся бе гас па да-
ра мі гэ тай зям лі.

Ад мет нас цю гэ тых мяс цін бы лі ка-
лісь ці так са ма пра стор ныя, дух мя ныя 
за ліў ныя лу гі. Тут гняз дзі ла ся мност ва 
пту шак. Па сві лі ся вя ліз ныя стат кі ка роў, 
а з-за ба га та га раз на траўя іх ма ла ко бы-
ло асаб лі ва смач ным і ка рыс ным. Ка лісь-
ці ма лоч ную пра дук цыю Ту раў шчы ны 
пра да ва лі на ват за ме жы СССР. Ця пер 
за ліў ныя лу гі за гі ну лі. На іх мес цы — тра-
вас той вы шы нёй з ку ку ру зу, кус тоўе, 
па між кус тоў — сцеж кі дзі коў. Гэ та не 
па-гас па дар ску, лі чыць чы тач. Пра па лі 
пой мен ныя лу гі, та му ня ма ця пер і зна ка-
мі тых ка лісь ці ту раў скіх мас ла, ма ла ка, 
смя та ны, сы ру.

Кір ма шо вы бе раг
Чы тач пры гад вае, што ў ра ма не Эду-

ар да Ско бе ле ва «Мі ра слаў, князь Дры-
га віц кі» апіс ва ец ца кір маш у «Па гос ці» 
ў X ста год дзі як адзін з най буй ней шых 
на Пры пя ці. Кір маш да жыў аж да XX 

ста год дзя — ста рэй шыя жы ха ры вёс кі па мя та юць яго. 
Пра во дзіў ся ён на свя та Уз ві жан ня Кры жа 27 ве рас ня. 
Мі ка лай Са ске віч ад зна чае:

— На свя та збі ра ла ся да ча ты рох ты сяч ча ла век, збліз-
ку і зда лёк, «з усё го све ту і з Кі е ва». На ча ва лі па ўсіх ха-
тах вёс кі, спа лі на пад ло зе, на са ло ме. І ўсіх гас па да ры, 
ня хай не ба га та, але час та ва лі. Наз ва вёс кі ад па вя да ла 
зна чэн ню сло ва «па гост» як «мес ца для гас цей».

Ка лі б ад на віць та кі кір маш у XXІ ста год дзі, ён да па мог 
бы аб' яд наць мі ну лае з су час ным, 
зра біць вёс ку Па гост мес цам яшчэ 
больш ці ка вым для ту рыс таў. Тут 
мож на бу дзе на бы ваць вы ра бы па-
лес кіх май строў, на ноч спы няц ца 
ў мяс цо вых жы ха роў, сіл ка вац ца 
стра ва мі з іх кух ні. Яны, па мя та-
ю чы тра ды цыю прод каў, на ўрад 
ці ад мо вяць у гас цін нас ці, а, хут-
чэй за ўсё, бу дуць толь кі ра ды. 
Тут мож на пла ваць па Пры пя ці 
на чоў не, лю бу ю чы ся края ві да мі і 
ззян нем ва ды. Мож на раз гля даць 
ста ра даў нюю драў ля ную ар хі тэк-
ту ру, ды і хат кі бус лоў на да мах... 
Та кое не ўба чыш на ват на за акі-
ян скіх ку рор тах. Шмат ко лер ная 
ма ляў ні часць і спа кой пры ро ды, 
над звы чай ная ад кры тасць бе ла-
рус кай ду шы — за гро шы та кое не 
ку піш. А ве да ю чы, што яно іс нуе, 
мож на мно гае ад даць, каб сю ды 
тра піць.

Спя вай ма спрад веч нае
Акра мя шмат лі кіх пры род ных 

каш тоў нас цяў, у Па гос це ёсць вя-
ліз ная твор чая каш тоў насць. Гэ та 

фальк лор на-эт на гра фіч ны хор «Між рэч ча», ство ра ны 
мяс цо вы мі жан чы на мі ўжо ста ла га ве ку. Яны спя ва юць 
на род ныя пес ні, па чу тыя ад сва іх ма туль і ба буль, па мя та-
юць пра тое, што кож най па ры го да і свя ту ад па вя да юць 
пэў ныя аб ра ды. Жан чы ны з'яў ля юц ца са праўд ны мі за ха-
валь ні ца мі аў тэн тыч на га па лес ка га фальк ло ру.

Бел ві дэа цэнтр на ват зняў фільм пра іх пад наз вай «Ко-
ла ча су». Яшчэ ад на паў на мет раж ная да ку мен таль ная 
стуж ка «Дач ка Пры пя ці» пры све ча на ства раль ні цы хо ру 
Ка ця ры не Пань чэ ні (ба бе Ка ці, як за вуць яе су се дзі).

Ка лек тыў, ство ра ны вяс ко вы мі жан чы на мі, вы сту паў 
у Бер лі не і Дрэз дэ не, на між на род ным кі на фес ты ва лі ў 
Ха ба раў ску. Аме ры кан ская кам па нія CNN у су свет ным 
рэй тын гу свят ка ван ня Рас тва пры сво і ла ім трэ цяе мес ца 
(пас ля Рэй к'я ві ка ў Іс лан дыі і Нюрн бер га ў Гер ма ніі). Мі-
ніс тэр ства куль ту ры Бе ла ру сі аб ра ду «Юр' еў скі ка ра год», 
ад ноў ле на га гэ ты мі жан чы на мі, на да ло ста тус не ма тэ-
ры яль най каш тоў нас ці. Хі ба не знач ныя да сяг нен ні для 
звы чай ных вяс ко вых ка бет?..

Мі ка лай Са ске віч ка жа пра іх так:
— Пе ра важ ная боль шасць жан чын — удзель ніц 

«Між рэч ча» дзець мі пе ра жы лі вай ну. У іх вы па ку та ва-
нае жыц цём зор кае ба чан не пры га жос ці све ту. Яе яны 
вы каз ва юць, ства ра юць у ткац тве, вы шыў цы, пес нях, у 
ад ноў ле ных імі аб ра дах, якія на схі ле свай го жыц ця пе ра-
да юць ад прод каў на шчад кам... Аў тэн тыч нае мас тац тва, 
ка лі ня ма яго жы вых нось бі таў, ад на віць не маг чы ма. Яно 
пе рад аец ца ўжы вую ад ча ла ве ка ча ла ве ку, ад па ка лен ня 
па ка лен ню.

Ра ней хор збі раў ся і спя ваў пры Па госц кім сель скім 
клу бе. Ця пер су стра ка юц ца до ма, у ха це Ка ця ры ны Пань-
чэ ні. Ад нак жан чы ны па-ра ней ша му хо чуць прад стаў ляць 
на свя це 6 мая «Юр' еў скі ка ра год», які ад на ві лі, — лі-

чаць гэ та спра вяд лі вым. Та му яны звяр та юц ца 
да су пра цоў ні каў клу ба з прось бай да зво ліць 
ім са мім, як заў сё ды, пра дэ ман стра ваць свае 
ўменні на Юр'я.

Пят нац цаць га доў та му ў Па гос це за кры лі 
шко лу. Ця пер за кры ва юць і біб лі я тэ ку. Усё пра-
во дзіц ца ў ме жах ап ты мі за цыі. Ка лі за кры юць 
біб лі я тэ ку, жы ха рам (асаб лі ва дзе цям) не бу дзе 
чым за няць ся бе ў воль ны час, яны па прос ту 
з'е дуць ад сюль і вёс ка апус цее, пра што за ўва-
жае Мі ка лай Са ске віч:

— З вы мі ра ннем вёс кі зні кае бе ла рус кая 
ду хоў ная куль ту ра. Мы хут ка пе ра ста ём быць 
бе ла ру са мі. На сця гу на шай кра і ны — ар на-
мент, які і ця пер ткуць у вёс ках. Два ко ле ры 
— зя лё ны і чыр во ны. А ў «Юр’еў скім ка ра го-
дзе» з зя лё ным ко ле рам абу джэн ня пры ро ды 
і над зеі ідуць на по ле, а з чыр во ным ко ле рам 
спе лас ці ўра джаю і ра дас ці вяр та юц ца з яго... 
Быць бе ла ру са мі — за гэ та на шы баць кі, дзя-
ды, пра дзе ды за пла ці лі вя лі кую ца ну. Па ку та мі, 
кры вёю, жыц ця мі. Яны ад ста я лі ве ру і во лю і 
за ха ва лі па ва гу да ўсіх на ро даў. Мы ад каз ныя 
пе рад імі і пе рад бу ду чы няй.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
Фо та з аса біс та га ар хі ва

 Мі ка лая СА СКЕ ВІ ЧА.

Ста рой поль ска моў най паш тоў цы з вы явай па ле шу ка 
з-пад Пін ска — больш за 100 га доў. У кан цы ХІХ—пер-
шай трэ ці ХХ ста год дзяў пін чу кі бы лі ўлю бё ны мі ге ро-
я мі паш то вак, за пал ка вых эты ке так і ін шай па доб най 
дру ка ва най пра дук цыі, прад стаў ля ю чы тып ча ла ве ка, 
амаль не за кра ну та га еў ра пей скай цы ві лі за цы яй. Ча ла-
ве ка, які жы ве іза ля ва ным, у ней кім сэн се пер ша быт ным 
жыц цём, што дня су ты ка ец ца з пры ро дай і атрым лі вае 
ад яе амаль усё, што трэ ба для што дзён на га по бы ту. 
Ці ка васць да Па лес ся як да ту рыс тыч на га рэ гі ё на асаб-
лі ва ўзмац ні ла ся ў між ва ен най Поль шчы. Па ле шу коў 
лю бі лі за эк за тыч насць, гэ так са ма як гу ра лей — жы-
ха роў Тат раў і кар пац кіх гу цу лаў — па каз ва ю чы іх на 
ты по вых чаў нах-ад на дрэў ках, з ся кер ка мі, люль ка мі, 

ры ба лоў ным рыш тун кам. На гэ тым 
ма люн ку ма ла дзі ца, якая ста іць на 
бе ра зе ў свя точ най воп рат цы, тры мае 
ў ру цэ два дуб чы кі з на ні за ны мі на іх 
рыб ка мі. Та га час на му чы та чу не трэ-
ба бы ло тлу ма чыць, якія гэ та рыб кі. 
Усе і так ра зу ме лі, што гэ та сла ву тыя 
па лес кія ўю ны.

За ба ло ча ная пры пяц кая раў ні на, 
увес ну за лі тая ва дой на дзя сят кі кі ла мет раў, з ка лю-
жы на мі, якія доў га не вы сы ха юць, — гэ та ідэа льнае 
мес ца жы хар ства для гэ тай ма лень кай (да 18-25 см) 
і вель мі жы ву чай рыб кі. Асаб лі ва па куль Па лес се не 
бы ло бяз дум на асу ша на.

Лоў ля ўю ноў на пра ця гу ста год дзяў бы ла ма са вым 
зі мо вым за ня ткам па лес ка га се ля ні на. Да гэ та га про-
мыс лу рых та ва лі ся ўлет ку, ро бя чы ад мыс ло выя пле-
це ныя «ка шы» — паст кі з па двой ным дном і ад ту лі най 
па ся рэ дзі не. Пад час ад лі гі, пас ля моц ных ма ра зоў, 
шмат лі кія ўю ны ма са ва на кі роў ва лі ся да па верх ні, дзе 
іх ужо ча ка лі ры ба кі. Яны пра ся ка лі ў лё дзе па лон кі і 
ўстаў ля лі ў іх паст кі, ушчыль ня лі ад ту лі ны, за кры ва ючы 
па верх ню па лон кі са ло май. Ры ба кі не каль кі ра зоў на 
дзень абы хо дзі лі свае ўгод дзі і пра вя ра лі зда бы чу. Пры 
ўда лай лоў лі ў кож ным ка шы маг ло быць 2-3 кі ла гра-
мы ры бы, і пры тым не раз за дзень. Ую ноў праз во чы 
на ніз ва лі па 15-18 штук на па лач ку (мет ку) і су шы лі на 
ча рэ ні пра па ле най пе чы, якая асты ва ла.

Мя са ўю на вель мі тлус тае, мяк кае, лег ка траў нае, мае 
са ла джа вы смак, хоць і моц на ад дае ці най. Та му пры ня-
та дбай на змы ваць слізь, якая па кры вае гэ ту ры бу.

Ую ны не толь кі ра та ва лі па ле шу ка ад го ла ду (за-
мя ня ю чы на ват хлеб, ка лі скан ча лі ся за па сы збож-
жа), але і слу жы лі свое асаб лі вай мяс цо вай ва лю тай, 
за якую мож на бы ло на быць усё не аб ход нае ў по бы-
це. Пры гэ тым ую ноў цэ лы мі ва за мі вы во зі лі за сот ні 
кі ла мет раў ад Пін шчы ны — у Кі еў, Мінск, Віль ню. 
У між ва ен ную Вар ша ву больш за па ло ву рач ной і 
азёр най ры бы па стаў ля ла Па лес се.

Вя до мы ў гіс то рыі кра ё вай лі та ра ту ры пісь мен нік 
Юзэф Іг на цы Кра шэў скі, які на ве даў Пінск у ся рэ дзі не 
1830-х га доў, стаў свед кам тра ды цый на га ро зыг ры шу, 
ах вя ра мі яко га амаль у аба вяз ко вым па рад ку ра бі лі-
ся гос ці го ра да. Ім быц цам бы не зна рок рас па вя да лі 
пра гі ганц ка га ўю на, па ме рам з ча ла ве ка, які жы ве на 
лан цу гу пад ад ным з мас тоў. Хтось ці пад ах воч ваў ся 
па ка заць гі ган та ці каў на му гос цю і доў га ва дзіў па го ра-
дзе, рас па вя да ю чы зу сім сур' ёз на, што ўюн вось-вось 
ус плы ве. Не ка то рыя так і за ста ва лі ся ў не да свед ча-
нас ці, ці іс нуе гі ганц кі ўюн у рэ ча іс нас ці. Гэ тую ле ген-
ду ў на шы дні ўзна віў скульп тар Сяр гей Жы ле віч, які 
аздо біў пры ват ны сад скульп тур у Ба я рах пад Пін скам 
не каль кі мі ста ту я мі ле ген дар на га ўю на. Шка да, што ў 
Пін ску да гэ туль не аца ні лі важ нас ці гэ та га га рад ско га 
мі фа для па пу ля ры за цыі го ра да і рэ гі ё на. А вось жы ха-
ры вёс кі Вя лі кія Чу ча ві чы су сед ня га Лу ні нец ка га ра ё на 
вы бра лі ўю на ў якас ці вы явы на сва ім гер бе.

Ую ны на столь кі тлус тыя, што сма жаць толь кі са-
мых буй ных, і тое з вя лі кай асця рож нас цю, та му 
што ад рыб кі мо жа ні чо га не за стац ца. Ую на мі на ват 
ка рыс та лі ся ў якас ці... све чак, пра дзя ва ю чы праз 
іх ні ця ны кнот. Су ша ных ую ноў на Па лес сі лю бяць 
да да ваць у су пы. Перш за ўсё — у «грыб ны квас» 
(суп, які ва рыц ца на хлеб ным або бу ра ч ным ква се з 
да да ван нем су ша ных гры боў і ўю ноў), а так са ма ў 
ка пус нік. З імі так са ма ту шы лі бі гас, ну і прос та елі 

су ша ны мі, гэ так са ма, як лю бую 
дроб ную су ша ную ры бу.

У наш час ую ноў ня лёг ка су-
стрэць на ба за ры. Ме лі я ра цыя 
Па лес ся моц на ска ра ці ла іх па пу-
ля цыю, а ста ра жыт ныя спо са бы 
лоў лі ця пер лі чац ца бра кань ер-
ствам. Акра мя пры ват на га по бы-
ту, па каш та ваць тра ды цый ныя 
стра вы з ую на мож на хі ба што ў 
не ка то рых аг ра ся дзі бах. Ба дай, 

вар та сур' ёз на за ду мац ца пра тое, каб ха ця б част-
ко ва ад на віць і ста ра жыт ны про мы сел, і мі фа ло гію 
на паў за бы та га сім ва ла Па лес ся.

СМА ЖА НЫЯ ЎЮ НЫ 
З ЖУ РА ВІН НА-МЯ ДО ВЫМ СО У САМ

Мёд і жу ра ві ны лі чац ца зна ка вы мі для ку лі на рыі 
Па лес ся. У гэ тым рэ цэп це яны сім ва ліч на спа лу ча-
юц ца з ую на мі.

Склад ні кі: 800 г ую ноў, 4 ст. лыж кі рас лін на га 
алею, 2 ст. лыж кі му кі, 2 шклян кі жу ра він, 3/4 шклян кі 
мё ду, соль.

Пры га та ван не: Ста ран на ачыс ціць і вы тры бу-
шыць ую ноў, па са ліць і аб ка чаць у му цэ. Аб сма-
жыць у ра за грэ тым алеі. Жу ра ві ны раз ду шыць 
ві дэль цам, змя шаць з мё дам і па да грэць, да вёў шы 
да кі пен ня. Па ліць со у сам сма жа ных ую ноў пе рад 
па да чай.

ЛІ ЛЕІ Ў АБ ДЫМ КАХ 
СІ НЯЙ ВА ДЫ...

Ха це ла ся б мець больш 
дак лад ныя звест кі пра 
наз ву май го на се ле на га 
пунк та Лу чын, ця пер — 
Ра га чоў ска га ра ё на Го-
мель скай воб лас ці, не ка лі 
— Ма гі лёў скай гу бер ні, а 
яшчэ ра ней — Сма лен ска-
га княст ва. Па маг чы мас ці 
— не толь кі зна чэн не наз-
вы, але і час і аб ста ві ны яе 
ўзнік нен ня.

Афі цый ная вер сія наз вы 
Лу чын — «па ся лен не ў вы-
гі бе (лу ка ві не) ра кі. З пунк-
ту гле джан ня геа гра фіч на га 
мес ца зна хо джан ня — гэ та 
дак лад на. Тут Днепр вы гі на-
ец ца дзесь ці на 95°. (Да рэ-
чы, з абод вух ба коў вы гі ну 
на вы со кім пра вым бе ра зе 
зна хо дзі лі ся дзве крэ пас ці — 
як пры на леж насць мыт най 
стан цыі пры та ва ра зва ро це 
па Дняп ры і як сро дак ахо вы 
паўд нё вай мя жы Сма лен ска-
га княст ва). Та му, хут чэй за 
ўсё, наз ва ўзнік ла па геа гра-
фіч най пры кме це.

Ка лі ве даць сваю гіс то рыю, 
мо ву, то мож на па шы рыць ве-
ра год насць ва ры ян таў — раз-
гле дзець і са цы яль ны ас пект. 
Лу чын лі чыў ся ка ло ні яй сма-
лен скіх кры ві чоў. Ма ю чы вя-
лі кую па літ ру бе ла рус кіх слоў 
(да лу чыць, злу чыць, вы лу чыць, 
да лу чац ца, лу чыц ца) мож на вы-
ка заць зда гад ку, што ён быў 
да лу ча ны да кры віц кіх зя мель.

Доб ра бы ло б ве даць і тое, 
ад куль узя лі ся ва ры ян ты на пі-
сан ня наз вы — Лу цін, Лу дзя?

Наз ва Бы хаў: яе па хо джан-
не мне таксама хочацца ве-
даць. Бо пом ню, што ў на шых 
кра ях ста лыя лю дзі з вя лі кай 
па ша най ста ві лі ся да гэ та га 
па се лі шча.

Уво гу ле мне вель мі ці ка вая 
та па ні мі ка: як дак лад на і трап-
на ра ней да ва лі ся наз вы, пры-
чым, на дзі ва пры го жа! Тыя 
наз вы, якія ад ка ра нёў, — яны 
ж грэ юць... У Лу чы не вель мі 
мно га даў ніх мі лых та по ні маў, 
ся род якіх ра ё ны Ся ло, Шлях, 
Сла ба да, За роў шчы на, Па ніз-
зе, Пад гор'е, Га ра, Га ра док, 
Дня пер шчы на, Па поў шчы на, 
Гум ніч ча.

Соф'я КУСЯНКОВА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ад каз вае 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:

На ша чы тач ка аб са лют на дак лад на вы зна чы ла па хо джан не наз вы 
Лу чын — гэ та па ся лен не ў вы гі бе (лу ка ві не) ра кі. Вер сію па цвяр джае 
і геа гра фіч нае мес ца зна хо джан не па се лі шча.

Ка лі ўзнік ла наз ва, дак лад на ўжо ні хто ска заць не змо жа. Пер шае 
ўпа мі нан не пра Лу чын зна чыц ца ў ле та пі сах ад 1136 го да. Ад нак вар та 
ду маць, што па се лі шча іс на ва ла і на шмат ра ней. Хут чэй за ўсё, яно 
ўзнік ла ў да хрыс ці ян скі пе ры яд, та ды, ка лі ва ўмо вах су цэль ных ля соў і 
не пра ход ных ба лот рэ кі слу жы лі адзі ны мі ка му ні ка цый ны мі ар тэ рыя мі і 
пры род ны мі ме жа мі. Та му і ся лі лі ся па іх бе ра гах на шы да лё кія прод кі.. 
Та ды лю дзі вель мі час та да ва лі наз вы мес цам па ся лен ня па звя за ных 
з імі вод ных аб' ек тах і іх част ках. Гэ та па цвяр джа ец ца і ма тэ ры я ла мі 
ста ра бе ла рус кіх дзе ла вых пом ні каў, у якіх ня рэд ка су стра ка юц ца та кія 
наз вы, як Брод, Жы ва то ка, За пру да, Ключ, Крын ка, Пе ра брод, Пе ра ток, 
Пры хаб, Пру дзі на, Рас со ха, Стаў, Ста ры ца, Стру га.

У ста ра бе ла рус кіх пом ні ках XV — XVІІІ ста год дзяў ад зна ча юц ца 
наз вы, ма ты ва ва ныя геа гра фіч ным тэр мі нам лу ка «вы гіб ра кі», «учас-
так лу гу ка ля ра кі»: вёс ка Лу кі Бе лая, ма ён так Луч кі, зям ля Луч кі або 
Вы дбі ца, ма ён так Крас на лу кі, вёс ка Луч на і ін шыя. Ад на ка ра нё выя 
наз вы па се лі шчаў за ха ва лі ся і ў на шы дні: вёс кі з наз вай Луч кі ёсць 
у Іва наў скім ра ё не Брэсц кай воб лас ці і Пу ха віц кім ра ё не Мін скай 
воб лас ці, вёс ка Луч ча — у Чэр вень скім ра ё не Мін скай воб лас ці, ад-
най мен ны па сё лак — у Бя рэ зін скім ра ё не Мін скай воб лас ці, вёс ка 
Лу чы ца — у Сто лін скім ра ё не Брэсц кай воб лас ці.

На тэ ры то рыі Ма ла дзе чан ска га ра ё на Мін скай воб лас ці ў не да лё-
кім мі ну лым бы ла вёс ка Лу кі. Да лі ку стра ча ных на зваў ад но сіц ца і 
па сё лак Лу ка, які ня даў на быў на кар тах Пу ха віц ка га ра ё на. Амаль у 
кож ным ра ё не Бе ла ру сі су стра ка юц ца мік ра та по ні мы (наз вы дроб ных 
геа гра фіч ных аб' ек таў), ма ты ва ва ныя сло вам лу ка: так на зы ва ец ца 
по ле ў Ра сон скім ра ё не Ві цеб скай воб лас ці, се на жаць ка ля ра кі ў 
Ган ца віц кім ра ё не Брэсц кай воб лас ці, па ша і за рас нік ка ля ра кі ў 
Стаўб цоў скім ра ё не. Мяс цо вы жы ха ры бес па мыл ко ва тлу ма чаць па-
хо джан не на зваў гэ тых мяс цін: даў ней тут ра ка ўтва ра ла лу ку, ця пер 
рэч ку вы пра мі лі, зра бі лі но вае рэ чы шча і ні я кай лу кі ня ма.

На Стаўб цоў шчы не за ха ва лі ся наз вы се на жа цяў, якія ўказ ва юць на 
бы лых ула даль ні каў гэ тых мяс цін (Лу ка Мі ко лі ка ва, Лу ка Ясе ва) або 
су вязь іх з вод ным аб' ек там (Лу ка Над нё ман ская). І та кіх най мен няў 
на бе ла рус кіх зем лях на ліч ва ец ца больш за шэсць дзя сят.

Та по ні мы з ас но вай лу ка шы ро ка рас паў сю джа ны за ме жа мі Бе-
ла ру сі: Па луч ча, Пры лу кі, Пры луч, За луч (Львоў шчы на), Лу чын (Жы-
то мір шчы на), За луч ча (На ўга род чы на), Су ха луч (Кі еў шчы на). Та кім 
чы нам, лу ка — гэ та ты по вы агуль на сла вян скі геа гра фіч ны тэр мін, 
які даў жыц цё мно гім на се ле ным пунк там Бе ла ру сі, Укра і ны, Ра сіі, 
Поль шчы, у тым лі ку і Лу чы ну.

Ва ры янт насць на пі сан няў Лу чын — Лу цын — звы чай ная з'я ва 
для ста ра жыт най та па ні міі, аб умоў ле ная чар га ван нем зыч ных ц/ч. 
Па хо джан не лек січ на га ва ры ян та Лу дзя на сён ня не мае на ву ко ва га 
тлу ма чэн ня, а та му за ста ец ца каш тоў ным ма тэ ры я лам для но вых 
по шу каў. Маг чы ма, пра соч ва ец ца апа срод ка ва ная су вязь па між гэ-
тым ва ры ян там і геа гра фіч ны мі тэр мі на мі, за фік са ва ны мі вя до мым 
ра сій скім да след чы кам Мур за е вым на ра сій скай тэ ры то рыі: лу да 
«іла ва тая, ха лод ная шэ рая гле ба; сі няя глі на» (Перм ская воб ласць), 
«пад зол» (Каст рам ская воб ласць). У фі на-ўгор скіх мо вах luoto «аст-
ра вок», lood «ма лень кі ка мя ніс ты аст ра вок».

Што ты чыц ца дру гой вер сіі чы тач кі, звя за най са зна чэн нем слоў 
да лу чыць, пры лу чыць, злу чыць, вы лу чыць, да лу чац ца, лу чыц ца, — 
нам яна ба чыц ца ма ла ве ра год най.

Наз ва рай цэнт ра Ма гі лёў скай воб лас ці — Бы хаў — па хо дзіць ад 
ста ра жыт на га сла вян ска га імя Бых, за свед ча на га ў «Слоў ні ку аса біс-
тых улас ных ім ёнаў» Ту пі ка ва. Імя Бых за фік са ва на і ў ста ра поль скіх 
пісь мо вых кры ні цах за 1496 год. Ад най мен ныя па се лі шчы Бы хаў і 
проз ві шчы Бых су стра ка юц ца на тэ ры то рыі су час най Укра і ны.

Пры бу даў ніц тве до ма па 
ву лі цы Пуш кі на ў Клец ку 
на па чат ку 2000 го да ра бо-
чыя знай шлі шкля ны збан 
і аня ме лі... Ёміс тасць бы ла 
цал кам на поў не на за ла ты мі 
ма не та мі. Здаць сваю зна-
ход ку ку ды трэ ба і атры маць 
за слу жа ную ўзна га ро ду — 
25% ад кош ту скар бу — яны 
не за ха це лі.

Шлях яў рэй скіх 
за лат ні коў

Але ў ма лень кім га рад ку за-
ха ваць тай ну вель мі скла да на... 
Хут ка ся род жы ха роў па паў злі 
роз ныя чут кі, ча сам вель мі пе ра-
боль ша ныя: маў ляў, та го зо ла та 
бы ло — хоць рыд лёў кай гра бі. 
Тым больш, што адзін з бу даў ні-
коў, за ўва жы лі су се дзі, рап тоў на 
стаў жыць на шы ро кую на гу, ку-
піў аў та ма біль. «На ват не шка дуе 
гро шай на каў ба су і ры бу хат нім 
ка там і са ба кам», — пе ра мы ва лі 
яны кост кі не спа дзя ва на му ба га-
цею.

Дру гі ра бо чы пай шоў ін шым 
шля хам: раз да ваў ма не ты зна ё-
мым, су се дзям за адзен не, ней кія 
рэ чы, ці мя няў за лат нік па смеш-
най ца не — 60 ты сяч руб лёў. 
На са мой жа спра ве яго ся рэд ні 
рын ка вы кошт на той час скла даў 
звыш 450 ты сяч руб лёў у за леж-
нас ці ад го да ча кан кі.

Зра зу ме ла, што «прад пры-
маль ні ка мі» за ці ка ві ла ся мяс цо-
вая мі лі цыя. Не ўза ба ве ўла даль-
ні каў скар бу за тры ма лі. Адзін з іх 
па ве да міў, што част ку чыр вон цаў 
за ка паў на ба ло це, але за быў ся, 
дзе схо ван ка. Апе ра тыў ні кі на ват 
пра вя лі экс пе ры мент, але без вы-
ні ко ва. У дру го га «ну міз ма та» 
кан фіс ка ва лі рэшт ку скар бу — 
12 ма нет на мі на лам 10 руб лёў, 
якія пе ра да дзе ны ў му зей гіс то-
рыі Клет чы ны, дзе за хоў ва юц ца 
і ця пер.

Як рас ка за лі яго су пра цоў ні-
кі, гэ та ма не ты цар скай ча кан кі 
1899—1903 га доў, ча соў кі ра ван ня 
ра сій ска га са ма дзерж ца Мі ка лая 

ІІ. Ці ўяў ля юць яны ней кую каш-
тоў насць? Тыя, што вы пу шча ны 
ў 1899-м, каш ту юць па рын ка вых 
цэ нах не каль кі міль ё наў руб лёў. А 
паз ней шыя, што змя шча юць уся-
го 7,74 гра ма зо ла та, — не та кая 
ўжо і рэд касць. Спра ва ў тым, што 
ў 1897 го дзе ў Ра сіі па іні цы я ты-
ве мі ніст ра фі нан саў Сяр гея Ві-
тэ прай шла гра шо вая рэ фор ма, 
якая ўво дзі ла за ла ты мо на ме та-
лізм. Да зва ляў ся сва бод ны раз-
мен крэ дыт ных бі ле таў на за ла тую 
ма не ту. Пры гэ тым коль касць каш-
тоў на га ме та лу ў апош няй змян-
ша ла ся на тра ці ну. У 10 руб лях 
за мест 11,61 гра ма зо ла та ста ла 
7,74 гра ма (адзін за лат нік 78,24 
до лі). Ра ней шыя ма не ты «ім пе-
ры ял» і «паў ім пе ры ял» ста лі каш-
та ваць, ад па вед на, 15 і 7,5 руб. 
З-за ня зруч нас ці ў раз лі ках яны 
бы лі за ме не ны больш пры дат ны-
мі да аба ра чэн ня за ла ты мі ма не-
та мі на мі на лам 10 і 5 руб лёў (2/3 
і 1/3 ім пе ры я ла). Ажыц цяў лен не 
гра шо вай рэ фор мы хоць і ста ла 
скрыт най дэ валь ва цы яй руб ля, 
але да зво лі ла ста бі лі за ваць ра сій-
скую ва лю ту да па чат ку Пер шай 
су свет най вай ны.

...Ка лі ма не ты па сту пі лі ў мі-
лі цыю, уз нік лі цяж кас ці з іх за ха-
ван нем. Бо ні хто не ве даў дак-
лад на, якую каш тоў насць яны 
са бой уяў ля юць. Спа чат ку ха це лі 
на кі ра ваць чыр вон цы на экс пер-
ты зу ў ка мі тэт па ахо ве пом ні каў 
гіс то рыі і куль ту ры. Па куль іш лі 
ўзгад нен ні, не аб ход на бы ло ку-
дысь ці дзець тое, што за ста ло ся 
ад скар бу. Мяс цо вы му зей на той 
час не меў лі цэн зіі на за ха ван не 
та кіх каш тоў нас цяў. Бан кі ж на-
ад рэз ад мо ві лі ся мець спра ву са 
зна ход кай. Ка тэ га рыч ны мі бы лі 
і ў фі нан са вым ад дзе ле рай вы-
кан ка ма. Да вя ло ся па кі нуць гэ тыя 
12 ма нет у зброй ным па коі РА УС. 
Вый шлі на дзяр жаў ных ацэн шчы-
каў і праз год атры ма лі ад каз, што 
ма не ты са праў ды ад но сяц ца да 
1899—1903 га доў. У за леж нас ці 
ад на мі на лу ў ся рэд нім кож ная з іх 
каш та ва ла 125 до ла раў. Не каль-
кі му зе яў Бе ла ру сі вы ка за лі жа-

дан не пры няць чыр вон цы ў свае 
экс па зі цыі. Але яны бы лі пе ра да-
дзе ны ў му зей гіс то рыі Клет чы ны, 
пас ля та го як ён атры маў пра ва 
на за ха ван не та кіх рэ чаў.

Да рэ чы, скарб знай шлі на мес-
цы бы ло га яў рэй ска га ге та. Мяр-
ку юць, што яго ўлас ні кам бы ла 
ба га тая яў рэй ская сям'я.

Зо ла та з каў ша 
эк ска ва та ра

Акра мя та го, у ін тэр нэ це, рас каз-
вае ка рэс пан дэнт Клец кай ра ён най 
га зе ты Юрый Мыс ліц кі, уда ло ся 
знай сці і ці ка вую ін фар ма цыю жы-
хар кі Клец ка. Жан чы на сцвяр джае, 
што не ка лі ў Клец ку бы ло вель мі 

шмат зо ла та. Падчас бу даў ніц тва 
га рад ско га ўні вер ма га з каў ша эк с-
ка ва та ра па сы па лі ся за ла тыя ма не-
ты. Ка ля гэ та га мес ца, маў ляў, са-
бра ла ся шмат ах во чых па жы віц ца 
дар маў шчы най. Усе ха па лі ма не ты 
— хто коль кі мог. А кі роў ца эк ска ва-
та ра спра ба ваў жме ня мі за піх нуць 
іх за абедз ве шча кі і на ват не каль кі 
пра глы нуў. Муж чы ну за бра лі ў мі-
лі цыю і пра тры ма лі там ней кі час, а 
за тым вы пус ці лі.

Спа чат ку не ха це ла ся на да-
ваць сур' ёз най ува гі гэ тай анек-
да тыч най сі ту а цыі. Неш та па доб-
нае на фо ру мах у се ці ве мо жа 
па ве да міць лю бы школь нік. Але 
ад ад на го да стат ко ва вя до ма га ў 
го ра дзе ча ла ве ка, які за хап ля ец-
ца гіс то ры яй Клец ка, Юрый атры-
маў звест кі, якім мож на да вя раць. 

Спра ва ў тым, што на мес цы ця пе-
раш ня га ўні вер ма га ка лісь ці зна-
хо дзі лі ся пры ват ныя двух па вяр-
хо выя да мы яў рэй скіх куп цоў. На 
пер шых па вер хах бы лі абут ко вы 
ма га зін, май стэр ні, пар фум ныя і 
хар чо выя лаў кі. Пад час аку па цыі 
Бе ла ру сі нем ца мі ў 1941 го дзе іх 
ула даль ні кі, мож на зда гад вац ца, 
сха ва лі скарб ка ля свай го жыл ля, 
за тым апы ну лі ся ў ге та. Маг чы ма, 
там за гі ну лі, а скарб так і за стаў ся 
ля жаць да леп шых ча соў. У кан-
цы 1950-х га доў яго знай шлі пры 
ўзвя дзен ні ўні вер ма га.

Як згад ва юць свед кі тых па-
дзей, зо ла та са праў ды бы ло вель-
мі шмат. Не ка то рыя кі роў цы на ват 
спра ба ва лі на поў ніць ім бен за ба-

кі аў та транс пар ту. А вось ку ды 
па дзе ла ся зо ла та, як і ў пер шым 
вы пад ку, не вя до ма.

За даў нас цю ча су цяж ка ўдак-
лад ніць дэ та лі гэ тай спра вы. Але, 
як ка жуць, ды му без агню не бы-
вае... Клецк ак тыў на раз ві ва ец ца, 
бу ду ец ца. І хто яго ве дае, якія та ям-
ні цы ха ва юць му ры ста рых да моў.

Не буль бай адзі най
Бе ла русь ва Ус ход няй Еў ро пе 

на зы ва юць кра і най скар баў. Іх зна-
хо дзяць ар хе о ла гі пры рас коп ках, 
бу даў ні кі, жы ха ры на сва іх ага ро-
дах, зя мель ных участ ках пад час 
пе ра вор ван ня, ка пан ня гле бы. На 
дум ку спе цы я ліс таў, гэ та му спры-
я лі шмат лі кія вой ны, што вя лі ся на 
на шай тэ ры то рыі, ганд лё выя шля хі, 

што пра хо дзі лі тут, вы гад нае геа-
гра фіч нае ста но ві шча. Не вы пад ко-
ва ў Бе ла ру сі іс нуе шмат ле ген даў, 
у тым лі ку і мі фіч ных, звя за ных са 
скар ба мі. Мне, на прык лад, у дзя-
цін стве ба бу ля рас каз ва ла пра за-
топ ле ныя за ла тыя лод кі з за ла ты мі 
і ся рэб ра ны мі ма не та мі. Мес ца іх 
зна хо джан ня мож на рас па знаць 
па бе лых і чыр во ных агень чы ках 
на па верх ні ва ды. Маў ляў, каш-
тоў нас ці са мі про сяц ца ў ру кі, але 
лю дзі ба яц ца не вя до мых зна каў і 
ўця ка юць.

У на шай кра і не зной дзе на ня-
ма ла скар баў, якія ўяў ля юць са бой 
са праўд ную каш тоў насць. Са мым 
буй ным лі чыц ца скарб з вёс кі Казь-
ян кі По лац ка га ра ё на, зной дзе ны 
вы пад ко ва на ўза ра ным по лі мяс-
цо вы мі хлоп чы ка мі. Гэ та дыр ха мы 
Араб ска га ха лі фа та, што бы лі ў 
ганд лё вым аба ро це Ус ход няй Еў-
ро пы да ся рэ дзі ны XІ ста год дзя. 
Знач ная част ка ма нет знік ла не вя-
до ма ку ды. Яшчэ адзін скарб, што 
не мае ана ла гаў ва ўсёй Ус ход няй 
Еў ро пе, вы яў ле ны на ўскрай ку вёс-
кі Дзяг ця ны Ка пыль ска га ра ё на ў 
1957 го дзе. Гэ та 7000 ся рэб ра ных 
юве лір ных вы ра баў і ма нет у ар на-
мен та ва ным зба не. Ся род іх 123 
ды на рыі чэш скай ча кан кі. Боль-
шасць прад ме таў бы ла ўкра дзе на 
ў мо мант зна ход кі.

Да дам, па вод ле бе ла рус ка га 
за ка на даў ства не за кон нае пры-
сва ен не, па шко джан не або зні-
шчэн не прад ме таў, што ма юць гіс-
то ры ка-куль тур ную каш тоў насць, 
ка ра юц ца штра фа мі ці гра мад скі мі 
ра бо та мі. Але гэ та тэ а рэ тыч на. У 
бы лым Са вец кім Са ю зе ча ла век, 
які знай шоў скарб, мог раз ліч ваць 
на 25-пра цэнт нае ўзна га ро джан не 
ад яго кош ту. У Бе ла ру сі ў гэ тым 
вы пад ку пра ду гле джа на ўзна га ро-
джан не ў па ме ры 50% ад рэ аль-
на га кош ту. Але ка лі скарб быў 
зной дзе ны на чу жым участ ку, то 
су ма дзе ліц ца па роў ну па між яго 
ўла даль ні кам і тым, хто яго ад шу-
каў. У вы ні ку, кож на му да ста юц ца 
ўсё ж тыя 25%.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Не ве ра год нае по бачНе ве ра год нае по бач  ��

ГІС ТО РЫЯ ПАД НА ГА МІ
У Клец ку знай шлі скарб. Але ку ды ён знік — за гад ка

НА ПАЎ ЗА БЫ ТЫ 
СІМ ВАЛ ПА ЛЕС СЯ

За ла ты 10-руб лё вік ча кан кі 1899 го да.За ла ты 10-руб лё вік ча кан кі 1899 го да.
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Лу чын і Бы хаў


