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ДЭ 
ВАЛЬ ДЭН
У бла кіт ным 
по лі 
тры 
чор ныя 
стра лы 
по бач, 
васт ры ём 
уго ру.
Дэ 
Валь дэн

ЗНІН
У срэб ным по лі чыр-

во ная лі та ра «S»
Аў гус то віч, Аў гу то віч, 

Бань коў скі, Бар та шэ віч, 
Ба ры чэў скі, Бянт коў скі, 
Бяр нац кі, Бе ты голь скі, 
Га не віч, Гер ма но віч, Гі-
рын, Дзяд ро віч, Кун цэ-
віч, Лант ке віч, Ліс та пад-
скі, Ляў шэ віч, Не краш, 
Па ша кін скі, Пры муль-
скі, Пят ке віч, Та раш ке-
віч, Трус коў скі, Шчэр ба, 
Ясін скі.

ЗА РЭ МБА
У шэ рым по лі бе лы мур, на 

ім тры за ла тыя квет кі, за му-
рам чор ны леў у ка ро не, на ле ва 
абер ну ты, з па шчы по лы мя.

Бу ла коў скі, Быч коў скі, Гар-
шчэў скі, Гі нейт, Гін тар, Гін цы-
то віч, Гра боў скі, Да вой на, За-
рэ мба, За янч коў скі, Ісу до віч, 
Ка ва леў скі, Ка лі ноў скі, Крач-
коў скі, Ку цяк, Ран цэ віч, Ру дзін-
скі, Су ха рэў скі, Ты мя нец кі, Яб-
ла ноў скі. КА ЛА МА НЯ КА

У срэб ным по лі дзве скры жа ва-
ныя на ўкос стра лы васт ры я мі да га-
ры, па між імі меч з чыр во ным трон-
кам ля зом на пра ва.

Фелт нер.

Ге раль дыч ная ка лек цыяГе раль дыч ная ка лек цыя  ��

ГО НАР РА ДА ВО ДУ
БЕ ЛА РУС КІЯ ШЛЯ ХЕЦ КІЯ ГЕР БЫ

Вядучы рубрыкі
Ула дзі мір КРУ КОЎ СКІ.

Да на ша га ча су за ста ец ца 
шмат не рас кры тых ста ро нак 

бе ла рус кай гіс то рыі, яшчэ 
больш за ста ец ца не вя до мых 

ім ёнаў і проз ві шчаў на шых 
зем ля коў, якія ўнес лі знач ны 
ўклад у су свет ную гіс то рыю. 
Да лі ку та кіх асоб на ле жыць 

Ула дзі слаў Юль я на віч 
Ма ла хоў скі.

УЛА ДЗІ СЛАЎ МА ЛА ХОЎ СКІ — 
СТВА РАЛЬ НІК ПРА ТА ТЫ ПА «КО ДА КА»

Ула дзі слаў Ма ла хоў скі на ра дзіў ся ў 
1827 го дзе ў ма ёнт ку Ма це Коб рын ска га 
па ве та Гро дзен скай гу бер ні (сён ня гэ-
та Коб рын скі ра ён Брэсц кай воб лас ці). 
Пас ля хат ня га на ву чан ня юнак на бы ваў 
ве ды ў Свіс лац кай гім на зіі, якая ад кры ла 
да ро гу ў свет мно гім сла ву тым лю дзям 
Бе ла ру сі. Пас ля гім на зіі ву чыў ся ў Пе-
цяр бург скім ін сты ту це шля хоў зно сін. 
Там, у та га час най ста лі цы Ра сій скай 
ім пе рыі, і ава ло да лі ма ла дым ча ла ве-
кам ідэі ба раць бы за пе ра ўтва рэн не гра-
мад ства. Ма ла хоў скі на ла дзіў кан так ты з 
тай най рэ ва лю цый най ар га ні за цы яй раз-
на чын цаў «Зям ля і во ля». У Пе цяр бур гу 
Ула дзі слаў па зна ё міў ся з Кас ту сём Ка-
лі ноў скім. Та му, ка лі па ча ло ся паў стан не 
пад кі раў ніц твам Ка лі ноў ска га, чле ны 
ар га ні за цыі «Зям ля і во ля» ўсту пі лі ў са-
юз з пар ты яй «чыр во ных». Ма ла хоў скі 
пры клаў шмат на ма ган няў, каб пе ра тва-
рыць гэ тае вы ступ лен не ва ўсе ра сій скае 
ся лян скае паў стан не за зям лю і во лю. Ён 
стаў ад ным з кі раў ні коў пар тыі «чыр во-
ных»: зай маў па са ду на чаль ні ка паў стан-

цаў Віль ні. Ка лі ў Віль ні за ста вац ца ста-
ла не бяс печ на, Ма ла хоў скі ў 1863 го дзе 
пе ра браў ся за мя жу — у Кё нігс берг, дзе 
зай маў ся за куп кай і да стаў кай зброі для 
паў стан цаў Ка лі ноў ска га. Удзель ні чаў у 
вы дан ні га зе ты «Глос з Літ вы».

Пас ля за ду шэн ня паў стан ня Ка лі-
ноў ска га Ма ла хоў скі вы ехаў у Лон дан, 
дзе жыў пад імем Ле о на Вар нэр ке. У 
анг лій скай ста лі цы наш зям ляк за сна-
ваў улас ную фір му, якая зай ма ла ся фо-
та спра вай. Ужо праз пяць га доў гэ тая 
фір ма ста ла шы ро ка вя до май ва ўсёй 
За ход няй Еў ро пе. Гэ та ста ла ся дзя ку-
ю чы на ма ган ням Ула дзі сла ва Ма ла-

хоў ска га, які вы най шаў спе цы яль ную 
пры ла ду — сен сі то метр, а ў 1875 го дзе 
скан стру я ваў фо та апа рат са скру ча най 
ка се тай, які спе цы я ліс ты лі чаць пра та-
ты пам «Ко да ка». Важ ны ўклад унёс Ма-
ла хоў скі ў сам пра цэс фа та гра фа ван ня: 
фо та плас цін кі ён за мя ніў на плён ку, па-
кры тую бром се раб ром. Яго ад крыц цё 
вы клі ка ла пе ра ва рот у су свет най фо-
та спра ве, па коль кі ні чо га па доб на га 
да гэ туль у све це не бы ло. Ма ла хоў скі 
па чаў ез дзіць па роз ных кра і нах і пра-
па ган да ваць свае ад крыц ці. Па бы ваў і ў 
Ра сіі — у Маск ве ў 1882 го дзе пра хо дзі-
ла Усе ра сій ская вы ста ва. Ад крыц ця мі 
на ша га зем ля ка за хап ляў ся вя до мы ра-
сій скі ву чо ны-хі мік Дзміт рый Мен дзя ле-
еў. Ула дзі слаў Юль я на віч аб мяр коў ваў 

ра зам са сла ву тым ву чо ным ідэю аб за-
сна ван ні сек цыі фа та гра фіі Ра сій ска га 
ім пе ра тар ска га тэх ніч на га та ва рыст ва. 
У вы ні ку гэ та ідэя спраў дзі ла ся.

Фір ма Ма ла хоў ска га імк лі ва раз ві ва-
ла ся. Свед чан нем гэ та га слу жы лі шмат-
лі кія фі лі ялы не толь кі ў Вя лі ка бры та-
ніі, але і ў ін шых еў ра пей скіх кра і нах. 
Але, на жаль, дзей насць фір мы бы ла 
азмро ча на аб ві на вач ван ня мі ў вы ка-
ры стан ні фаль шы вых ра сій скіх руб лёў 
ад ным з фі лі ялаў ла ба ра то рыі. Паз ней 
ві на Ма ла хоў ска га ў з'яў лен ні фаль шы-
вых гро шай у су дзе не бы ла да ка за-
на. Ве ра год на, та кім чы нам вы ра шы лі 

пад ста віць па спя хо ва га вы на ход ні ка 
яго кан ку рэн ты. Маг чы ма, бы лі ін шыя 
пры чы ны. Бес пад стаў ныя аб ві на вач ван-
ні вы клі ка лі цяж кія пе ра жы ван ні ў Ма ла-
хоў ска га. Ня гле дзя чы на апраў даль ны 
вер дыкт су да, ду шэў нае су па ка ен не 
не прый шло: 7 каст рыч ні ка 1900 го да 
Ула дзі слаў Ма ла хоў скі, не вы тры маў шы 
ма раль ных па кут, за стрэ ліў ся.

Не вя до ма, ці з'я ві ла ся б фір ма «Ко-
дак», фо та апа ра ты якой сён ня ка рыс та-
юц ца па пу ляр нас цю ва ўсім све це, ка лі 
б бе ла рус кая зям ля не па да ры ла све ту 
Ула дзі сла ва Ма ла хоў ска га.

ПА ХО ДЖАН НЕ ПРОЗ ВІ ШЧА
Ча сам па хо джан не проз ві шча Ма ла-

хоў скі звяз ва юць з імем ба жаст ва Мо-
ла ха, якое ўпа мі на ец ца ў Біб ліі. Мо лах 

у пісь мо вых кры ні цах апіс ва ец ца ў вы-
гля дзе ча ла ве ка з га ла вой бы ка і пра-
цяг ну ты мі ўпе рад ру ка мі. Асаб лі вас цю 
па кла нен ня гэ та му ба жаст ву бы ло пры-
ня сен не ў ах вя ру дзя цей, якіх спаль ва лі 
на аг ні. Та му, ві даць, і ўзнік ла мер ка-
ван не, што ў да лё кім мі ну лым не ка то-
рыя баць кі, каб за сце раг чы дзя цей ад 
уз дзе ян ня злых сіл, маг лі да ваць ім імя 
Мо лах, якое паз ней пе рай шло ў проз ві-
шча. Ад нак та кую дум ку нель га лі чыць 
на ву ко ва аб грун та ва най. Па кла ня лі ся 
Бо гу Мо ла ху сі рый цы, фі ні кі ня не, ама-
ні ця не. Для ўсход не сла вян скіх зя мель 
культ Мо ла ха не быў ха рак тэр ны.

На ву ко ва да ка за на, што ў асно ву 
проз ві шча Ма ла хоў скі па кла дзе на ста-
ра жыт нае хрыс ці ян скае ка на на ніч нае 
імя Ма ла хія, якое прый шло да нас са 
ста ра жыт на яў рэй скай мо вы, дзе лі та-
раль на азна ча ла «па сла нец Бо га».

Імя Ма ла хія зрэд ку фік су ец ца ў ста-
ра бе ла рус кіх пом ні ках XVІ — XVІІ стст.: 
от па на Малахия Андреевича Казкеви-
ча (Гіс то ры ка-юры дыч ныя ма тэ ры я лы, 
атры ма ныя з ак та вых кніг Ві цеб скай і 
Ма гі лёў скай гу бер няў, 1691). Але най-
боль шае рас паў сю джан не гэ та цар коў-
нае імя ў бе ла рус кай мо ве атры ма ла ў 
дзвюх фор мах: Ма ла фей і Ма лах: Ма-
лах На со віч (1614, Ар шан скі па вет), Ма-
лах Іва на віч (Ма гі лёў, 1635), Ма ла фей 
Ка на но віч (Мін скі па вет).

СУ ЧАС НЫЯ МА ЛА ХОЎ СКІЯ
Проз ві шча Ма ла хоў скі да во лі час та су-

стра ка ец ца на тэ ры то рыі су час най Бе ла-
ру сі: Брас лаў скі, Верх ня дзвін скі, Ві цеб скі, 
Мёр скі, Лёз нен скі, Ра сон скі, Та ла чын скі, 

Ушац кі ра ё ны Ві цеб скай воб лас ці; Ло еў-
скі, Рэ чыц кі, Ча чэр скі ра ё ны Го мель скай 
воб лас ці; Во ра наў скі, Дзят лаў скі, Ка рэ-
ліц кі, Лід скі ра ё ны Гро дзен скай воб лас ці; 
Кі раў скі, Клі ма віц кі, Клі чаў скі, Кры чаў скі, 
Слаў га рад скі ра ё ны Ма гі лёў скай воб лас-
ці; Ба ры саў скі, Ва ло жын скі, Мін скі, Пу ха-
віц кі, Слуц кі, Сма ля віц кі, Клец кі ра ё ны 
Мін скай воб лас ці, го рад Мінск. Не ад на-
ра зо ва на на шых зем лях ад зна ча юц ца 
і ад на ка ра нё выя проз ві шчы: Ма лах (Бе-
шан ко віц кі, Чаш ніц кі ра ё ны Ві цеб скай 
воб лас ці; Асі по віц кі ра ён Ма гі лёў скай 
воб лас ці), Ма ла ха (Ашмян скі, Ка рэ ліц кі 
ра ё ны Гро дзен скай воб лас ці; Ма гі лёў скі 
ра ён), Ма ла хаў (Бя ро заў скі, Іва цэ віц кі, 
Ка мя нец кі, Лу ні нец кі ра ё ны Брэсц кай 
воб лас ці; Ар шан скі, Га ра доц кі, Дуб ро-
вен скі, Лёз нен скі, Па стаў скі, По лац кі, 
Ра сон скі, Сен нен скі, Та ла чын скі, Ушац-
кі, Шу мі лін скі ра ё ны Ві цеб скай воб лас ці; 
Бу да-Ка ша лёў скі, Ло еў скі, Ра га чоў скі, Рэ-
чыц кі, Свет ла гор скі ра ё ны Го мель скай 
воб лас ці; Бе рас та віц кі ра ён Гро дзен скай 
воб лас ці; Баб руй скі, Бы хаў скі, Бя лы ніц-
кі, Глус кі, Го рац кі, Кас цю ко віц кі, Кі раў скі, 
Клі ма віц кі, Крас на поль скі, Кры чаў скі, Ма-
гі лёў скі, Мсці слаў скі, Слаў га рад скі ра ё ны 
Ма гі лёў скай воб лас ці; Слуц кі, Стаўб цоў-
скі ра ё ны Мін скай воб лас ці; го рад Мінск), 
Ма ла хвей (Ваў ка выс кі, Свіс лац кі ра ё ны 
Гро дзен скай воб лас ці; Ня свіж скі ра ён 
Мін скай воб лас ці), Ма ла хо віч (Ба ра на-
віц кі, Пін скі ра ё ны Брэсц кай воб лас ці; 
Верх нядзвін скі, Дуб ро вен скі ра ё ны Ві-
цеб скай воб лас ці; Аст ра вец кі, Сло нім скі 
ра ё ны Гро дзен скай воб лас ці).

Ігар КА ПЫ ЛОЎ

�

Мес ца вы то ку та кой буй ной 
ра кi заў сё ды лi чыц ца сак раль-
ным. Ад нак дак лад на вы зна чыць 
яго сён ня не маг чы ма. Бо кры нiч-
ка, якая не ка лi раз бя га ла ся ў два 
ба кi, а пас ля, зноў злу ча ю чы ся, 
да ва ла па ча так ма гут на му Нё-
ма ну, знiк ла пад час ме лi я ра цыi. 
Быў i ка мень, з-пад яко га бi ла 
кры нi ца, ад нак, па чут ках, яго 
ўза рва лi, а ка вал кi вы вез лi на бу-
даў нiц тва да ро гi Мiнск — Слуцк. 
Та му ад са праўд на га вы то ку ка ля 
Уз ды сён ня нам за ста ла ся толь кi 
пры го жая ле ген да, у якой апа вя-
да ец ца пра тое, як па чы на ец ца 
Нё ман...

З-пад ла зо ва га кус цi ка ды 
з-пад ка ме ня вы бi ва ла ся кры-
нi чань ка i цу да дзей ным чы нам 
раз бя га ла ся ў роз ныя ба кi. Дзi ву 
да ва лi ся лю дзi: як та кое маг ло 
зда рыц ца? На зi ра лi, лю ба ва лi ся 
не ве ра год наю з'я вай, се дзя чы 
на тым ка ме нi. Вы слух ва лi яны 
апо ве ды хут кай ва ды, ды так i 
пры ду ма лi тлу ма чэн не гэ тай ча-
роў най з'я ве. Ад ной ру ча iн цы да-
лi iмя жа но чае — Ло ша. Дру гую 
на зва лi муж чын скiм — Не ма нец. 
Цяк лi яны са бе па асоб ку ды ду-
жэ лi, п'ю чы ўдо сталь та лыя сня гi 
ды па да рун кi шчод ра га дож джы-
ку. I вось ужо не ру чай кi — рэ-
кi шы ро кiя рас ся ка лi пра сто ры 
лу гоў, па лёў, ля соў ды ўзгор каў. 
Ра да ва лi ся лю дзi, гле дзя чы на 
iх, ся лi лi ся на ўзбя рэж жах. Бо 
не толь кi ры баю за бяс печ ва лi iх 
Не ма нец i Ло ша, але i срод кам 
зно сiн зра бi лi ся. I па плы лi з краю 
ў край ганд лё выя плы ты ды ка-
раб лi. I яшчэ ад на за гад ка не да-
ва ла спа кою лю дзям: ну на вош та 
злу ча юц ца рэ кi? Ну цяк лi б са бе 
па асоб ку да мо ра цi акi я на. Дык 
не, аб' яд ноў ва юц ца, знi ка юць са-
мi, каб на ра дзiць но вае жыц цё, з 
на дзе яй, што яно бу дзе леп шае. 
Вось i Ло ша з Не ман цом ня доў-
га це шы лi ся во ляю i са ма стой-
нас цю. За су ма ва лi, кi ну лi ся на-
су страч ад но ад на му i злi лi ся ў 
шы ро кую ды ма гут ную рэч ку. I 
наз ву да лi ёй лю дзi не звы чай ную 
— Нё ман. Сло ва гэ та га во рыць 
са мо за ся бе: дзвюх рэк не ста ла, 
знiк лi, на ра дзiў шы но вае жыц цё 
— «ня ма», «не ман», «нё ман»...

I гэ та толь кi ад на з ле ген даў 
аб па хо джан нi ма гут най ра кi. А 
ва Уз дзен скiм гiс то ры ка-края-
знаў чым му зеi ад зна ча юць, што 
ня ма праб ле мы ў тым, каб сён ня 
зра бiць но вы вы ток Нё ма на — i 
яго нель га бу дзе лi чыць не са-
праўд ным. Бо мес ца па чат ку ра-
кi пры блiз на вы лi чыць мож на, i 
да стат ко ва пра бу рыць свiд ра вi ну 
глы бi нёй 10-15 мет раў — i ва да 

аба вяз ко ва за стру ме нiць. Доб ра-
ўпа рад ка ваць на ва коль ную тэ ры-
то рыю, зра бiць пад' ез ды — i мы 
зноў зай ме ем вы ток Нё ма на.

На ва коль ныя мяс цi ны са праў-
ды не звы чай ныя i ма юць моц ную 
ста ноў чую энер ге ты ку. Ды рэк-
тар Уз дзен ска га гiс то ры ка-
края знаў ча га му зея Та ма ра 
ЛУХ ВЕР ЧЫК рас ка за ла, што 
гiс то рыя свед чыць пра вя лi кую 
жыц ця дай ную сi лу на ва кол ля вы-
то ку Нё ма на. I гэ та па цвяр джа-
ец ца на пры кла дзе сла ву та га 
ўра джэн ца гэ тых мяс цi н Яку ба 
Нар ке вi ча-Ёд кi. Рас каз вае Та ма-
ра Лух вер чык :

— На пра сто рах ад са ма га па-
чат ку Нё ма на i амаль да ма ёнт ка 
Нар ке вi ча-Ёд кi нi ко лi не бы ло эпi-
дэ мiй, хва роб — пры ро да са ма 
зма га ла ся з ад моў най сты хi яй. 
У не бяс печ ны час лю дзi з на ва-
коль ных вё сак ся лi лi ся тут i ча ка-
лi, па куль прой дзе эпi дэ мiя. Нар-
ке вiч-Ёд ка — унi каль ны ча ла век, 
так да рэ чы мас так Мi ха iл Ра га ле-
вiч на ма ля ваў яго та кiм свет лым, 
аду хоў ле ным, якi ня се доб рую, 
ста ноў чую аў ру. На мес цы ма ёнт-
ка за раз за ста лi ся ру i ны, ад нак 
са ма зям ля — яна жы ва твор ная. 
Ту рыс ты, якiя да нас пры яз джа-
юць, ка жуць, што на сы ча юц ца 
там пры род най энер гi яй. Яшчэ 
нi во дзiн ча ла век не па ехаў ад-
сюль абы яка вым — усе штось цi 
для ся бе атры ма лi.

На Уз дзен шчы не, па пад лi ках 
су пра цоў нi каў му зея, на ра дзiў-
ся 21 пiсь мен нiк, 14 мас та коў, 

11 ака дэ мi каў. Вi даць, са праў ды 
зям ля тут не звы чай ная. Мяс цо-
вы эн ту зi яст Ва сiль ЛЫЧ КОЎ-
СКI рас ка заў, што вы пра ба ваў 
на са бе, што та кое сi ла пры ро-
ды. Ён амаль поў нас цю стра цiў 
зда роўе, ад нак са праўд нае ад-
ра джэн не пе ра жыў, тра пiў шы ў 
гэ тыя мяс цi ны. Та му, зы хо дзя чы 
з улас на га во пы ту, Лыч коў скi 
пра па нуе ства рыць но вы эт на-
гра фiч на-азда раў лен чы ту рыс-
тыч ны марш рут:

— Гэ ты марш рут бу дзе па-
ляп шаць энер ге ты ку: зды маць 
дэ прэ сiю, ханд ру, ме лан хо лiю — 
ча ла век ста не больш па спя ваць 
i ра бiць усё з ра дас цю. Уя вi це, 
вы пры яз джа е це да вы то ку Нё-
ма на. Ён ужо аб ста ля ва ны — 
ста iць пры го жая скульп тур ная 
кам па зi цыя. По бач зроб ле ны 
мi нi-ва да ём: плаш кi з лiс тоў нi-
цы або ду бу, у iх ва да сця кае, 
яе мож на па пiць. Да лей ва да па 
лес вiч цы трап ляе ўнiз — ту ды 
мож на аку нуц ца. Што ад бы ва-
ец ца? Вы ток на цы я наль най ра-
кi бу дзе аказ ваць уз дзе ян не на 
ча ла ве ка. З iм бу дзе ад бы вац ца 
пры клад на тое ж, што ро бiц ца 
на Ва дох ры шча, толь кi ска каць 
у па лон ку не трэ ба, мож на пры-
хо дзiць у лю бы се зон. Мы хо чам 
так са ма аб ста ля ваць пяць мет-
раў рэ чы шча, на сы паў шы жвi-
ру. Там мож на бу дзе ра зуц ца i 
па ха дзiць ба са нож. Вер нiк мо жа 
ха дзiць, чы та ю чы ма лiт ву «Ой-
ча наш» — ра зоў со рак ту ды i 
на зад. Што ад бы ва ец ца? Ва да, 
хо лад, па вет ра, сон ца. Бу дзе ад-
бы ва ц ца ўздзе ян не на па дэ швы, 
а на iх зна хо дзiц ца ка ля ты ся чы 
аку пунк тур ных кро пак. Ад туль 
ча ла век вый дзе зу сiм iн шым. 
Ка лi ра нi цай — змо жа на сы цiц ца 
энер гi яй. Ка лi, на ад ва рот, энер-
гiя лiш няя i трэ ба су па ко iц ца — 
лепш зра бiць гэ та ве ча рам.

Яшчэ адзiн ве ра год ны пункт 
на вед ван ня на гэ тым марш ру-
це — дуб-асi лак пя цi з па ло вай 
мет раў у дыя мет ры i пры клад на 
трыц ца цi мет раў у вы шы ню. Та кiя 
дрэ вы, як дуб, бя ро за, са сна, ад-
зна чае Лыч коў скi, ад да юць сваю 
энер гiю. Та му, ад па чыў шы ля гэ-
та га ду ба, так са ма мож на атры-
маць пэў ны ста ноў чы за рад.

Аў тар марш ру ту рас ка заў i аб 
про шчы — мес цы злiц ця рэк, дзе 
ўтва ра ец ца Нё ман. Яно так са ма 
ва ло дае жы ва твор най энер гi яй. 
«Ка лi ма ла сiл, трэ ба па ля жаць 
там ха ця б паў га дзiн кi, — ка жа 
Лыч коў скi. — Пас ля ча ла век сам 
здзi вiц ца: i ку ды што дзе ла ся? 

Пра ехаў шы ся па гэ тым марш ру-
це, ча ла век на поў нiц ца зда ро вы-
мi воб ра за мi».

Перс пек ты ва ад наў лен ня вы-
то ку Нё ма на вы ма лёў ва ец ца не 
тое што вель мi доб рай, але на ват 
за хап ляль най. Ад нак як жа ўва-
со бiць усе iдэi ў рэ аль насць? Ва 
Уз дзен скiм гiс то ры ка-края знаў-
чым му зеi бы ла ар га нi за ва на кан-
фе рэн цыя, пры све ча ная вы то ку 
Нё ма на. Ар га нi за та ры ад зна ча-
юць, што яна бы ла па куль прос та 
ўста но вач най. Усе за цi каў ле ныя i 
не абы яка выя асо бы па зна ё мi лi-
ся па мiж са бой, вы свет лi лi, у якiм 
кi рун ку ру хац ца да лей. Бы ло вы-
ра ша на, што трэ ба ўсё абгрун та-
ваць, упа рад ка ваць i з кан крэт ны-
мi пра па но ва мi вый сцi на кi раў-
нiц тва. У пер шую чар гу пла ну юць 
звяр тац ца ў мяс цо вы рай вы кан-
кам. Ад нак ёсць iдэя ства рэн ня 
так са ма апя кун скай ра ды, якая 

аб' яд нае i прад пры маль нi каў, i 
эн ту зi яс таў — хтось цi змо жа да-
па ма гаць фi нан са ва, хтось цi — 
сло вам, iдэ яй. Бу дзе вы ра шац ца i 
юры дыч нае пы тан не — ад крыц цё 
доб ра ах вот на га ра хун ку для пад-
тры ман ня брэн да «Уз дзен шчы на 
— вы ток Нё ма на».

На мес нiк стар шы нi Уз дзен-
ска га рай вы кан ка ма Яў ген 
ШКЕЛЬ ад зна чыў, што яму вель-
мi спа да ба лi ся пра па но вы Ва сi ля 
Лыч коў ска га па ад наў лен нi вы то-
ку Нё ма на i но вым ту рыс тыч ным 
марш ру це, ад нак за ўва жыў:

— У нас на два ры сён ня ры-
нач ная эка но мi ка. Та му лю бая 
спра ва па вiн на ар га нi зоў вац ца 
з мэ тай атры ман ня пры быт ку. 
Ад нак ка лi бу дзе та кi шы ро кi па-
ча так гэ тай спра вы, яе iдэя ста-
не на цы я наль ным зда быт кам, 
фi нан сы на са мае не аб ход нае 
мы зной дзем. Што да ты чыц ца 
вы то ку Нё ма на, трэ ба ства рыць 
края знаў чую экс пе ды цыю, дак-
лад на вы свет лiць, дзе ён быў, i 
аб ста ля ваць iм пра вi за ва ны вы-
ток там, дзе трэ ба, зра бiць пад'-
езд i за бяс пе чыць мi нi маль ную 
ахо ву мес ца, каб пра ду хi лiць 
ван да лiзм. Та му трэ ба ства рыць 
не вя лi кую, але дзей ную ар га нi-
за цыю за цi каў ле ных лю дзей, якiя 
б, пра ма ска жам, пра ца ва лi за 
iдэю — та кiх лю дзей у нас да-
стат ко ва. I ру хац ца на пе рад. Як 
той ка заў, кроп ля ка мень то чыць 
не ад мо цы ўда ру, а ад час та ты 
па пад ан ня.

«Ой, Нё ман, i пес ня i сла ва 
на ро да май го i зям лi» — спя ва-
ец ца ў доб ра вя до май i лю бi май 
усi мi пес нi. Пэў на, у мно гiх яна 
вы клi кае не толь кi доб рыя ўспа-
мi ны, але i ад чу ван не ча гось цi 
вель мi род на га i блiз ка га. Ду-
ма ец ца, на ды шоў той час, ка лi 
Нё ман па вi нен стаць ра кой не 
толь кi тых, хто ка ля яе жы ве цi 
вы пад ко ва апы нуў ся по бач, але 
i агуль на на цы я наль ным го на рам 
i сiм ва лам. Нё ман апе ты мно гi мi 
паэ та мi i пiсь мен нi ка мi, ён на ма-
ля ва ны шмат лi кi мi мас та ка мi, ды 
i на ства рэн не пры го жай му зы кi 
ён на тхнiў мно гiх кам па зi та раў. 
I, што са мае ад мет нае, Нё ман, 
як iн шыя бе ла рус кiя ад мет нас цi, 
нi ку ды не знiк, не быў раз бу ра ны 
лi ха лец ця мi — наш Нё ман i сён-
ня ва бiць, су па кой вае, на тхняе 
кож на га, хто да кра нец ца да яго 
ла год ных хва ляў. Та му ўсiм бе-
ла ру сам сён ня па трэ бен Нё ман, 
а Нё ма ну — яго вы ток.

Нi на ШЧАР БА ЧЭ ВIЧ,
г. Узда
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Су праць ста ян не го лы — па-
кры ты ўсе ба ко ва пра яў ля ла ся i 
ў на зi ран нях за ста нам пры ро ды, 
i ў клю ча вых мо ман тах сель ска-
гас па дар чай дзей нас цi, i, вя до ма 
ж, у аб ра да ва-ма гiч най прак ты-
цы бе ла ру саў. Ад ной з най больш 
рас паў сю джа ных на род ных пры-
мет з'яў ля ец ца тая, у асно ве якой 
ля жыць на зi ран не за ста нам дрэў 
у мо мант пер шай вес на вой на-
валь нi цы: «Ка лi пер шая на валь нi-
ца пра гры мiць на го лы лес, ча кай 
не ўра джай, га лод ны год, хва ро-
бы, эпi дэ мii i т. п.». На Ма гi лёў-
шчы не iс на ва ла стро гая за ба ро на 
спя ваць лет нiя пес нi, па куль лес 
«не апра не цца».

Да свед ча ная баб ка-па вi ту ха 
ве да ла, што пры маць дзi ця га ла-
руч нель га. Для гэ та га рых та ва лi 
пя лён кi час цей за ўсё са ста рой 
баць каў скай ка шу лi цi нiж няй 
спад нi цы па ра дзi хi: «... каб дзi ця 
нi ко лi не бы ло го лае, а заўж ды 
жы ло ў ба гац цi» або з но ва га па-
лат на: «Баб ка пры мае дзi ця, што 
вы хо дзiць на свят ло Бо жае, не го-
лы мi ру ка мi, а аб гар нуў шы ру кi 
но вым па лат ном, каб у бу ду чы нi 
дзi ця не жы ло з го лы мi ру ка мi». 
Баб ка-па вi ту ха, пе ра ра за ючы 
пу па вi ну дзi ця цi i пе ра да ючы яе 
ма цi, так са ма бра ла яе не «га ла-
руч чу», а праз фар тух або край 
адзе жы.

Пра да ючы ка ро ву, доб ры гас-
па дар ве даў, што ад да ваць яе не-

аб ход на ра зам з вя роў кай, якую 
пе ра да ва лi но ва му гас па да ру праз 
кры со адзен ня (не га ла руч), пры-
га вор ва ю чы: «Пра па ла ка роў ка, 
пра па дай i вя роў ка». На Брэст чы-
не пер шае зне се нае яй ка гас па ды-
ня бра ла праз фар тух, каб ку ры ца 
ста ла доб рай ня суш кай.

Пе рад тым, як за пра сiць сям'ю 
па абе даць, гас па ды ня заў сё ды 
на кры ва ла стол аб ру сам. Пас ля 
та го, як з пе чы вы нi ма лi хлеб, у 
яе аба вяз ко ва кла лi не каль кi па-
ле наў, каб печ не бы ла пус той, 
го лай, i за кры ва лi за слан кай: 
«...печ у ха це нель га па кi даць 
ад кры тай, бо та ды ад кры юц ца 
чу жыя ра ты, каб аб га ва рыць ка-
го-не будзь з ся мей нi каў».

Пры кме та па кры ты ста я ла ў 
ад ным аса цы я тыў ным шэ ра гу з 
кас ма тым, ва ла ха тым i так са ма 
лi чы ла ся зна кам ба гац ця i пос пе-
ху. Пад час ка ляд ных ва рож баў аб 
тым, бед ным або ба га тым бу дзе 
бу ду чы муж, дзяў ча ты ў лаз нi «за-
га ля лi ся», г.зн. па ды ма лi нiж нюю 
спад нi цу, i пра сi лi лаз нi ка да кра-
нуц ца: ка лi ру ка бы ла го лай — 
жыць у бед на це, кас ма тай — у 
ба гац цi. Або ра бi лi так: дзяў ча ты 
пра соў ва лi ру ку ў лаз ню i ва дзi-
лi ў по цем ках па сця не. Ка лi пад 
ру ку тра пiць го лае бер вя но, то, 
лi чы ла ся, што жа нiх бу дзе з бед-
най сям'i, ка лi ж пад ру ку тра пiць 
мох па мiж бяр вё на мi — гэ та бы ло 
прад ка зан нем бу ду ча га ба гац ця. 

На Го мель шчы не лi чы лi, ка лi ў 
Чыс ты чац вер апы нуц ца апоў на-
чы на га ры шчы з за па ле най свеч-
кай, то мож на ўба чыць да ма вi ка: 
«Як да ма вы каш ла ты, то бу дэ ха-
зя iн ба га ты». Сён ня вы раз «з кас-
ма тай ру кой» га во рыць пра не чую 
фi нан са вую пад трым ку.

Пад час вя сел ля ро лю абя рэ га 
ма ла дых, або так зва на га эк ра-
на, вы кон ва лi вэ люм i вя но чак, а 
да лей ча пец або на мiт ка ня вес-
ты, хуст кi, праз якiя тры ма лi вян-
чаль ныя свеч кi i цар коў ныя вян цы 
над га ло ва мi ма ла дых, руч нiк цi 
хуст ка, праз якiя сват цi ша фер 
вёў ня вес ту ў ха ту пас ля вы ку пу; 
руч нi кi, на якiх вы но сi лi аб раз i 
аб ра да вы хлеб; по сцiл кi, якi мi вы-
сцi ла лi да ро гу ма ла дым; ка жух цi 
па душ ка, на якiх ся дзе лi ма ла дыя 
пад час вя сель най бя се ды. Пад-
час адо рван ня ма ла дых та лер ку, 
на якую кла лi гро шы, трэ ба бы ло 
так са ма за слаць хуст кай цi руч-
нi ком. Пры маць до лю вя сель на-
га ка ра вая з рук сва та не аб ход на 
бы ло так са ма «на хуст ку».

У гэ тым вы пад ку спра цоў ваў 
усё той жа прын цып «па доб нае 
вы клi кае па доб нае». Лi чы ла ся, 
што го лыя ру кi, якiя бы лi за дзей-
нi ча ны ў аб ра да вай прак ты цы, 
пра ва ка ва лi жыц цё вую цi гас па-
дар чую «пус тэ чу» (без гра шоўе); 
ма ла дым нель га бы ло зла зiць з 
во за на го лую зям лю i са дзiц ца 
на го лую лаў ку за вя сель ным ста-
лом, каб не на клi каць бяс плод дзе. 
Так i з тым са мым го лым ле сам 
пад час пер шай на валь нi цы: «Ка лi 
пер шы раз за гры мiць, як ужо 
лес адзе нец ца ў лiс це, то бу дзе 
ўра джай ны год, а ка лi на го лы 
лес, то ўсё бу дзе го ла».

Ак са на КА ТО ВIЧ, 
Ян ка КРУК
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ДА ВЕД КА:
Нё ман бя рэ па ча так ля Мiн-

скай уз вы ша нас цi, пра ця кае 
праз Бе ла русь, пе ра ся кае так-
са ма Лiт ву i Ка лi нiнг рад скую 
воб ласць Ра сii. Ра ка ўпа дае 
ў Курш скi за лiў Бал тый ска га 
мо ра, дзе ства рае дэль ту з 
аст ра ва мi. Даў жы ня Нё ма на 
амаль што 1000 кi ла мет раў. 
Гэ та ма гут ная ра ка мае ка ля 
180 пры то каў. Ка нал Агiн ска-
га яд нае яе з Дняп ром, Аў гус-
тоў скi ка нал — з Вiс лай.

Га ю чая энер ге ты ка вя лi кай ра кiГа ю чая энер ге ты ка вя лi кай ра кi
Мес ца, дзе па чы на ец ца Нё ман

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

Ма ла хоў скія

Ма ла хоў скі ў 1875 го дзе скан стру я ваў фо та апа рат са скру ча най 
ка се тай, які спе цы я ліс ты лі чаць пра та ты пам «Ко да ка».

Пра тое, што Нё ман па вi нен зна чыць для бе ла ру саў не ме ней, 
чым Вол га для ра сi ян або Тэм за для анг лi чан, за ду ма лi ся ва 
Уз дзен скiм гiс то ры ка-края знаў чым му зеi. Раз ва жа ю чы над 
гэ тым, там на ват пра па ну юць улас ны брэнд: «Уз дзен шчы на 
— вы ток Нё ма на».

Брэнд кра i ныБрэнд кра i ны  ��

 Ва сiль Лыч коў скi не чым па доб ны 
да сла ву та га зем ля ка Нар ке вi ча-Ёд кi.

Стуж ка Нё ма на.

Ма гут ны дуб ка ля Нё ма на.
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«ПЕР ШЫ ГРОМ НА ГО ЛЫ ЛЕС — 
ЧА КАЙ НЕ ЎРА ДЖАЮ...»

Ва ўсход не сла вян скай на род най тра ды цыi су праць ста ян не 
го лы (не па кры ты, лы сы) — па кры ты (пры бра ны, за чы не ны, 
аба ро не ны) з'яў ля ла ся ад ным з сiс тэ маў тва раль ных. У сiм-
ва лiч ных ад но сi нах пры кме та го лы мае зна чэн не бед ны, бяс-
плод ны, га лод ны i су праць пас таў ле на ня го ла му, па кры та му 
як ба га та му, сы та му, па мна жаль на му. Го лае або не па кры тае 
бы ло сiм ва лам бед нас цi, адзi но ты i, на ад ва рот, мах на тае, па-
кры тае, за гор ну тае ў што-не будзь сiм ва лi за ва ла даб ра быт i 
ба гац це, а так са ма лi чы ла ся абя рэ гам.

Народныя мудраслоўіНародныя мудраслоўі  ��


