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— Пра ект наш між на род ны: ства-
раў ся як бе ла ру са мі, так і па ля ка-
мі, — рас каз вае хло пец. — Пе рад 
на мі ста я ла мэ та па вы сіць пры ваб-
насць транс гра ніч на га рэ гі ё на Гро-
дзен шчы ны. Пра ве дзе ная пра ца — 
плён су пра цоў ніц тва эк скур са во даў, 
гіс то ры каў і края знаў цаў. Кі раў нік 
пра ек та і мой ідэй ны на тхняль нік — 
да цэнт, кан ды дат гіс та рыч ных на вук 
Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўні вер-
сі тэ та імя Я. Ку па лы Ві таль Кар ня-
люк — раз даў кож на му за дан ні. Я 
вы ву чаў кар ту і зна хо дзіў на ёй ці-
ка выя і ня зве да ныя мяс ці ны са сва ім 
не паў тор ным по бы там.

Атры ма лі ся ча ты ры асноў ныя 
марш ру ты: «Цуд на род на га мас тац-
тва», «Гас цін ца мі Бе лу на», «Сот ні 
га доў ра зам: сля да мі яў рэй скай 
куль ту ры», «Да ро га мі драў ля на га 
дой лід ства». Ту ры ма біль ныя, пры 
жа дан ні іх мож на змя няць, як за ўгод-
на. Па куль вы езд — толь кі з Грод на. 
Але за раз я «пе ра цяг ваю» эк скур сіі 
і ў ста ліч ную фір му, дзе пра цую. Ха-
чу, каб больш лю дзей зна ё мі ла ся з 
на шай гіс то ры яй і куль ту рай.

— Чым ад мет ныя твае «ча роў-
ныя» марш ру ты?

— Мы ро бім ак цэнт на эт на куль-
ту ру. Са мы па пу ляр ны марш рут — 

«Гас цін ца мі Бе лу на». У бе ла рус кай 
мі фа ло гіі ён — бог уда чы, шчас ця, 
пос пе ху, за ступ нік па да рож ні каў. 
Па вод ле ле ген ды, гэ ты сі ва ва ло-
сы, доў га ба ро ды дзя док да па ма гаў 
вый сці за блу каў шым ванд роў ні кам з 
цём на га ле су. І сён ня ка жуць: «Цём-
на ў ле се без Бе лу на».

Сло ва «гас ці нец» па хо дзіць ад 
ста ра жыт на сла вян ска га «госць» — 
па да рож нік, ін ша зем ны ку пец. Як 
вя до ма, бе ла ру сы заў сё ды сла ві лі-
ся сва ёй гас цін нас цю і ла год нас цю. 
Гэ та наш мен та лі тэт. Пры га дай це, 
на прык лад, што дзве ры ў ха тах ў 
вёс ках ні ко лі не за мы ка лі, а гас па-
да ры з ра дас цю су стра ка лі кож на га 
мі на ка.

На шу эк скур сію па Грод не мы 
па чы на ем з ле ген ды. По тым ідзём 
гля дзець Лід скі за мак, Гу дзе віц кі 
дзяр жаў ны лі та ра тур на-края знаў-
чы му зей, Ад эль скі му зей драў ля-
ных на род ных ін стру мен таў. Да рэ-
чы, у апош нім мож на па зна ё міц ца 
з му зы кам Мар' я нам Скрамб ле-
ві чам. Ён не толь кі сыг рае, але і 
пра вя дзе для ўсіх ах вот ных май-
стар-клас.

— На эк скур сі ях бы ва юць па-
ля кі, укра ін цы, ра сі я не, нем цы... У 
чым сак рэт па пу ляр нас ці?

— Мы зна ё мім ванд роў ні каў з аў-
тэн тыч нымі про мыс ла мі і вяс ко вым 
жыц цём на Гро дзен шчы не. Пры во-
дзім ту ды, дзе за ха ва лі ся на цы я наль-
ныя звы чаі і тра ды цыі. На шы эк скур сіі 
зна ё мяць з са праўд ным бе ла рус кім 
по бы там, у які мо жа аку нуц ца кож ны 
ах вот ны. Май стры на ву чаць ка ваць, 

ля піць гарш кі, вы ра заць па дрэ ве. 
Пас ля зай маль ных уро каў мы за пра-
ша ем усіх па каш та ваць стра вы на цы-
я наль най кух ні. Ад на шых клё цак і 
дра ні каў яшчэ ні хто не ад маў ляў ся!

Па ра лель на рас каз ва ем ту рыс-
там гіс то рыю кра і ны. Мно гія ці ка-
вяц ца, як жы лі на бе ла рус кіх зем лях 
ра ней. З да па мо гай кар таў і ат ла-
саў за паў ня ем аду ка цый ныя пра бе-
лы — атрым лі ва ец ца та кое мі ні-па-
да рож жа ў мі ну лае. Да рэ чы, на шы 
пра па но вы па ка шаль ку не б'юць, 
звы чай на мож на ўклас ці ся ў 300-400 
ты сяч руб лёў. Ад зна чу, што сён ня 
ту рыс ты больш па тра ба валь ныя і 
пе ра бор лі выя. Ма ла пры вес ці іх да 
нас — трэ ба зра біць так, каб яны 
за ха це лі вяр нуц ца.

— Але ж ад ной пра гра мы для 
гэ та га не да стат ко ва....

— Вар та па шы раць марш ру ты, 
рас круч ваць но выя ці ка выя аб' ек ты. 
У Бе ла ру сі шмат аг ра ся дзіб. Але сён-
ня ма ла прос та здаць гас цям хат ку, 
пра па на ваць ім пай сці на ры бал ку ці 
па ка тац ца на ве ла сі пе дзе. Трэ ба да-
паў няць ад па чы нак куль тур най пра-
гра май, зна ё міць гас цей з на шы мі 
аб ра да мі і звы ча я мі, на цы я наль най 
кух няй. За мя жой эк скур сіі па бу да ва-
ныя на ін тэр ак ты ве, ані ма цыі, гуль ні. 
На прык лад, ту рыс там па каз ва юць 
не пры гляд ны аб' ект, але пры гэ тым 
ма ляў ні ча прэ зен ту юць яго гіс то рыю. 
Ад ным рас по ве дам там не аб мя жоў-
ва юц ца, ця бе за цяг ва юць у «Спек-
такль», і ты лі та раль на трап ля еш у 
па дзеі да лё кай эпо хі. У нас шмат 
шы коў ных мес цаў! Бе ла рус кая зям-
ля — са праўд ная скарб ні ца ле ген-
даў, гіс то рый і мі фаў.

Хрыс ці на ХІЛЬ КО.

Ад ка зы на гэ тыя пы тан ні мож на знай-
сці ў кні зе «Па між не бам і зям лёй: эт-
на аст ра но мія». Яе аў тар — на ву ко вы 
су пра цоў нік Цэнт ра да сле да ван няў бе-
ла рус кай куль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры 
На цы я наль най ака дэ міі на вук Ці ма фей 
АВІ ЛІН. У вы дан ні ўпер шы ню ў гіс то рыі 
комп лекс на раз гля да юц ца тра ды цый ныя 
ўяў лен ні бе ла ру саў пра аст ра но мію. Ка-
рэс пан дэн ту «Чыр вон кі. Чыр во най зме-
ны» аў тар рас ка заў пра га лоў ныя асаб лі-
вас ці на род на га ра зу мен ня кос ма су.

— Ці ма фей, ад ра зу спы таю, пра што 
мож на да ве дац ца з кні гі?

— Яна за кра нае ўсе ас пек ты ўспры ман ня 
бе ла ру са мі кос ма су. Я імк нуў ся зра біць вы-
дан не ці ка вым не толь кі для на ву коў цаў. Яго 
мож на раз гля даць і як на ву ко ва-па пу ляр нае, і 
як эн цык ла пе дыю. Мож на чы таць спа чат ку, а 
мож на ад крыць асоб ны ар ты кул і да ве дац ца 
пра кан крэт нае су зор'е ці з'я ву. Яшчэ адзін 
ас пект маг чы ма га вы ка ры стан ня — гэ та су час-
ная ін тэр прэ та цыя. Я спа дзя ю ся, што са бра ная 
ін фар ма цыя ста не пад мур кам для раз віц ця 
тэ мы ў мас тац тве, да па мо жа на шым пісь мен-
ні кам, мас та кам.

— А ці шмат ад роз нен няў у на шай эт на-
аст ра но міі ад кла січ най еў ра пей скай — ста-
ра жыт на грэчаскай?

— Па мыл кай бу дзе лі чыць, што ў асно ве 
су час най аст ра но міі ля жыць грэ час кая мі фа-
ло гія. Спра ва ў тым, што грэ час кае тлу ма-
чэн не гіс то рыі на зваў су зор' яў бы ло сфар мі-
ра ва на і ўве дзе на ў на ву ко вы ўжы так толь-
кі ў ХІХ ста год дзі на асно ве тэкс таў толь кі 
не каль кіх ан тыч ных аў та раў. Але ж кож ны 
на род вы бу доў ваў сваю мі фа ла гіч ную сіс тэ-
му, не вы клю чэн не і Бе ла русь. Част ка на-
шай аст ра на міч най мі фа ло гіі за сна ва на на 
по бы та вых з'я вах (Ары ён — Кас цы, Вя лі кая 
Мядз ве дзі ца — Воз), част ка — на біб лей скіх 
уяў лен нях (на прык лад, гіс то рыя Віф ле ем скай 
зор кі, ле ген да пра Млеч ны шлях як раз лі тае 
свя ты мі ма ла ко).

Мы ма ем з су се дзя мі шмат агуль на га. 
На прык лад, тэр мін «Ведзь ме ра гі на», якім 
на бе ла рус ка-лі тоў скім па меж жы на зы ва-
юць Ве не ру, утво ра ны ад бе ла рус ка га сло ва 

«ведзь ма», і лі тоў ска га «ра гі на», што азна-
чае... так са ма «ведзь ма». Та кое вось уза е-
ма пра нік нен не.

Кож ны на род ус пры мае нач ное не ба праз 
прыз му сва ёй куль ту ры, та му са бра ныя на-
мі звест кі па эт на аст ра но міі — гэ та ўні каль-
ны пад му рак для на ву коў цаў з са мых роз ных 
сфер: мо ва знаў ства, эт на гра фіі, фальк ла рыс-
ты кі і ін шых.

— Па якіх кры ні цах мож на вы ву чаць «на-
род ную» аст ра но мію ця пер?

— У пер шую чар гу вар та на зваць экс пе-
ды цый ную дзей насць. Ста рыя лю дзі ў вёс ках 
да гэ туль па мя та юць шмат ці ка ва га па тэ ме. 
Я сам ня рэд ка збі раю пэў ныя звест кі пад час 
па ез дак. Не менш важ ны і ас пект да ку мен-
таль ных за пі саў, неш та мож на знай сці ў ле та-
пі сах і ін шых да ку мен тах, неш та — у пра цах 
за меж ных ка лег.

За зна чу, што ўсе звест кі — да ку мен таль-
на па цвер джа ныя. Я імк нуў ся змя шчаць мак-
сі маль на дак лад ныя да ныя, не мі фа ла гі зу ю чы 
на шу аст ра но мію. Бо мно гае з та го, што мы ве-
да ем пра бе ла рус кае ра зу мен не кос ма су, штуч-
на ство ра на ў па раў наль на ня даў нія ча сы.

— На прык лад?
— Ска жам, тэр мін «Мі ла ві ца», які час та 

ўжы ва юць у да чы нен ні да Ве не ры. На са мрэч 
бе ла ру сы так не ка за лі. Гэ тую пла не ту на зы-
ва лі па-роз на му: у пер шую чар гу — За ран кай 
ці Ве чар ні цай (з-за доб рай бач нас ці ран кам і 
ўве ча ры), Віф ле ем скай зор кай, Звя ры ні цай, 
Воў чай зор кай, Мядз ве дзі цай, Да р'яй і Мар' яй, 
але ні ко лі — Мі ла ві цай. Ці ўзяць сло ва «зніч-
ка» — яго так са ма не бы ло да пэў на га ча су ў 
на шай лек сі цы ў та кім зна чэн ні. Зніч кай на-
зы ва лі дзяў чы ну, якая зні кае і з'яў ля ец ца ў 
ін шым мес цы.

Да рэ чы, ці ка ва, што не ка то рыя з гэ тых мі-
фаў ста но вяц ца рэ аль нас цю. Пры яз джа еш у 
вёс ку, чу еш там ад ка гось ці — «зор ка Ве не ра». 
Пы та еш ся, ад куль ве да юць та кія сло вы, а та бе 
ў ад каз: «Дык так жа ў Баг да но ві ча».

Ёсць і вель мі спрэч ныя рэ чы, з які мі я так са-
ма па спра ба ваў ра за брац ца. На прык лад, на яў-
насць ста ра жыт ных бе ла рус кіх аб сер ва то рый 
кштал ту Стоў нхен джа. Не ка то рыя лі чаць, што 
та кія збу да ван ні зна хо дзі лі ся ва ўро чы шчы Ку-
па ў Ар шан скім ра ё не і на во зе ры Яно ва ка ля 
По лац ка, але ска заць, ці дак лад на ка пі шчы на 
гэ тых мес цах бу да ва лі ся ў аст ра на міч ных мэ-
тах, не маг чы ма. У вёс цы Па шэ ві чы ка жуць пра 
ва лун з лун ка мі, якія ні бы та ад люст роў ва юць 
част ку зо рак з су зор' яў Анд ра ме ды і Ка сі я пеі, 
але гэ та так са ма цяж ка па цвер дзіць.

— А ці бы ла ў бе ла ру саў свая аст ра ло-
гія?

— Ка лі ка заць пра на ша тра ды цый нае яе 
ўспры ман не — са зна ка мі за дыя ка, па якіх 
мо жна вы зна чаць лёс, — то на ўрад ці на шы 
прод кі ме лі та кую сіс тэ му. Але пэў ныя эле-
мен ты прад ка зан ня бу ду чы ні пры да па мо зе 
зо рак су стра ка юц ца. Ска жам, у Вет каў скім 
ра ё не мне рас па вя да лі пра ба бак-па ві тух, якія 
пас ля на ра джэн ня дзі ця ці вы хо дзі лі па гля дзець 
на нач ное не ба, каб прад ка заць яго лёс. Як 
яны гэ та ра бі лі, ска заць цяж ка. Хут чэй за ўсё, 
са чы лі за раз мя шчэн нем са мых яр кіх зо рак на 
не ба схі ле, на яў нас цю ме тэ о раў, гэ та і ўказ ва ла 
на бу ду чы ню но ва на ро джа на га.

— Ка лі пад агуль ніць, ці моц на на ша тра-
ды цый ная аст ра ло гія ад роз ні ва ец ца ад 
агуль на пры ня тай?

— Так, гэ та на ват тэр мі на ла гіч на ад соч ва-
ец ца. Ска жам, у нас не бы ло спе цы яль на га 
сло ва для аба зна чэн ня су зор' яў, у вёс ках звы-
чай на ка жуць або «зор ка», або «куп ка зо рак», 
ма ю чы на ўва зе іх гру пу. У лі та ра ту ры ўжы ва-
лі ся роз ныя тэр мі ны, на ват ла цін скія — «кан-
стэ ла цыя», але «на род на га» сло ва не бы ло. 
Толь кі ў па чат ку мі ну ла га ста год дзя з'я ві ла ся 
ад па вед нае аба зна чэн не. Да рэ чы, Вац лаў Лас-
тоў скі пра па ноў ваў сваё сло ва — «спаг вез-
дзе», але ў мо ве за ма ца ва ла ся «су зор'е».

Ці ўзяць тую ж «зор ку» — толь кі на тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі шы ро ка ўжы ва ла ся тры тэр мі ны: 
«зор ка», «звяз да» і «гвяз да».

За зна чу, што я ні ў якім ра зе не пра па ноў ваю 
за мя ніць усе іс ну ю чыя тэр мі ны ўлас на бе ла рус кі-
мі. Але ве даць сваё — вар та. Гэ та як ве даць не-
каль кі моў — лю бо му ча ла ве ку не за шко дзіць.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lуskаvеts@zvіаzdа.bу

Праз цер ні ўба чыць даў ней шае
Што та кое Ведзь ме ра гі на і ці ёсць у на шай кра і не свой Стоў нхендж?

«Част ка на шай аст ра на міч най 
мі фа ло гіі за сна ва на на по бы та вых 
з'я вах (Ары ён — Кас цы, Вя лі кая 
Мядз ве дзі ца — Воз), част ка — 
на біб лей скіх уяў лен нях 
(на прык лад, гіс то рыя Віф ле ем скай 
зор кі, ле ген да пра Млеч ны шлях 
як раз лі тае свя ты мі ма ла ко)».

«Я імк нуў ся змя шчаць мак сі маль на 
дак лад ныя да ныя, не мі фа ла гі зу ю чы 
на шу аст ра но мію. Бо мно гае з та го, 
што мы ве да ем пра бе ла рус кае 
ра зу мен не кос ма су, штуч на ство ра на 
ў па раў наль на ня даў нія ча сы».

У ГАС ЦЯХ У ЭТ НА КАЗ КІ
Што ні край...Што ні край...

Ад пра віц ца ў та кое па да рож жа вам пра па нуе Сяр гей Ва ро нік. 
Не каль кі га доў та му хло пец скон чыў фа куль тэт ту рыз му 
і сэр ві су Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя Я. Ку па лы, 
пас ля пра ца ваў у мяс цо вым тур бю ро. Там Сяр гей і рас пра ца ваў 
ары гі наль ны марш рут — «Па да рож жа ў эт на каз ку», 
які па лю біў ся бе ла рус кім ама та рам ванд ро вак і ту рыс там 
з роз ных кра ін све ту. Не так даў но 25-га до вы юнак атры маў 
за свой пра ект між на род ную прэ мію «Са друж насць дэ бю таў». 
Яна бы ла за сна ва ная ў 2009 го дзе з мэ тай пад трым кі 
твор час ці мо ла дзі ў дзяр жа вах — удзель ні цах СНД.

«Cён ня ма ла прос та здаць 
гас цям хат ку, пра па на ваць ім 
пай сці на ры бал ку 
ці па ка тац ца на ве ла сі пе дзе. 
Трэ ба да паў няць ад па чы нак 
куль тур най пра гра май, 
зна ё міць гас цей з на шы мі 
аб ра да мі і звы ча я мі, 
на цы я наль най кух няй».

На ват ка лі не ба за цяг ну та аб ло ка мі, кем лі вы 
эт на аст ра ном зной дзе вый сце.


