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«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка

Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 9.15 16.48 7.33
Вi цебск — 9.12 16.30 7.18
Ма гi лёў — 9.05 16.38 7.33
Го мель — 8.53 16.43 7.50
Гродна — 9.29 17.05 7.36
Брэст    — 9.21 17.14 7.53

Iмянiны
Пр. Васіля, Георгія, Івана, Ільі, 
Мікалая, Пятра, Якава.
К. Леакадзіі, Наталлі, Яўхіма.

ЗАЎТРАМесяц
Маладзік 11 снежня. 
Месяц у сузор’і Скарпіёна.

— Ча му вы па кі ну лі па пя рэд няе мес-
ца пра цы?

— Офіс кам па ніі пе ра ехаў, але мне 
не ска за лі ку ды...

Пер шыя пяць дзён баць коў ства бы лі 
ка зач ныя: він ша ван ні, «аб мы ван ні». А по-
тым жон ку вы пі са лі з ра дзіль ні...

— Да вай сён ня ля жам спаць кры ху 
ра ней?

— Ужо дзве га дзі ны но чы.
— Не ўда ло ся.

Ка лі жон ка вы хо дзі ла за мя не за муж, 
яна па абя ца ла, што ўсё жыц цё бу дзе лю-
біць толь кі ад на го ча ла ве ка. Але по тым 
вы свет лі ла ся, што гэ ты ча ла век — яе 
ма ма.
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ДЗЕ ЗІ МУ ЮЦЬ 
ШКОД НІ КІ?

9 СНЕЖ НЯ

1805 год — 210 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка 
На га ро да ві чы, ця пер Дзят лаў скі ра ён) Ві-

кен цій Дма хоў скі, жы ва пі сец. За сна валь нік бе ла рус ка-
га пей заж на га жы ва пі су. Ву чыў ся ў Ві лен скім уні вер сі-
тэ це, ад на ча со ва зай маў ся жы ва пі сам у Я. Рус тэ ма. У 
1831–1837 га дах быў у эміг ра цыі. По тым жыў у Віль ні, 
у 1855–1858-м — у вёс цы Бра цян ка ка ля На ва груд ка. 
Аў тар паэ тыч ных, эма цый на на сы ча ных, стро гіх па 
кам па зі цыі пей за жаў: «Ра ка Не рыс ка ля Ве рак», «Ра-
дзі ма», «Па жар у ле се», «На нач ле зе», гіс та рыч най 
кам па зі цыі «Кры жа нос цы пры аб ло зе крэ пас ці Пу ня» 
і інш. У 1850–1854 га дах афарм ляў спек так лі ў Ві лен-
скім га рад скім тэ ат ры. Па мёр у 1862 го дзе.

1842 год — на ра дзіў-
ся Пётр Кра пот-

кін, рус кі анар хіст, ге ог раф, 
гіс то рык. Яго баць ка быў 
ге не ра лам. Хлоп чык скон-
чыў Мас коў скую гім на зію і 
Па жскі кор пус. У 1862 го дзе 
ў зван ні афі цэ ра Кра пот кін 
доб ра ах вот на ідзе ў вой ска і 
слу жыць у Сі бі ры, у Амур скім 
ка за цкім вой ску. Па служ бе 
Пят ру Аляк се е ві чу да во дзіц-
ца шмат раз' яз джаць па Ус-
ход няй Сі бі ры, ён збі рае геа-
гра фіч ныя і эт на гра фіч ныя 
ма тэ ры я лы. Свае на зі ран ні 
Кра пот кін пуб лі куе ў вы гля дзе на та так у га зе тах. У 
1867 го дзе Пётр Кра пот кін зваль ня ец ца з ва ен най 
служ бы і пе ра яз джае з сям' ёй у Пе цяр бург. Тут ён 
узяў ся за ву чо бу на фі зі ка-ма тэ ма тыч ным фа куль-
тэ це Санкт-Пе цяр бург ска га Ім пе ра тар ска га ўні вер-
сі тэ та і ад на ча со ва па чаў пра ца ваць у Мі ніс тэр стве 
ўнут ра ных спраў, у ад дзе ле ста тыс ты кі. Кра пот кін 

пра цяг нуў апра цоў ваць свае геа гра фіч ныя ма тэ ры-
я лы. Не ўза ба ве ён ста но віц ца чле нам Рус ка га геа-
гра фіч на га та ва рыст ва. Сва ім га лоў ным укла дам у 
на ву ку Кра пот кін на зы ваў ства рэн не ат ла са гор най 
Азіі. У 1872-м ге ог раф едзе ў Еў ро пу і ўсту пае ў Юр-
скую фе дэ ра цыю Пер ша га Ін тэр на цы я на лу. Ад на ча-
со ва з геа гра фіч най дзей нас цю па чы нае зай мац ца 
па лі ты кай, вя дзе рэ ва лю цый ную агі та цыю. Бліс ку чыя 
за слу гі Кра пот кі на ў га лі не на ву кі не вы ра та ва лі яго ад 
арыш ту за пры на леж насць да рэ ва лю цы я не раў. Зрэш-
ты, у зня во лен ні яму ства ры лі ўмо вы для пра цы. Тут 
ён на пі саў сваю кні гу «Да сле да ван ні аб Лед ні ко вым 
пе ры я дзе». Праз два га ды Кра пот кін збег з тур мы і з 
кра і ны. Да рэ ва лю цыі 1917 го да ён пра жыў у Еў ро пе. 
Пас ля яе Кра пот кін вяр нуў ся ў Ра сію. Ён ад мо віў ся ад 
пра па но вы Ке ран ска га стаць мі ніст рам, а так са ма і ад 
усіх пра па на ва ных яму пры ві ле яў. Па жы лы анар хіст 
Пётр Аляк се е віч Кра пот кін па ся ліў ся ў Дзміт ра ве, дзе 
і па мёр у лю тым 1921 го да.

1968 год — дзень на ра джэн ня кам п'ю тар най 
мы шы. Ме на ві та ў гэ ты дзень аме ры кан-

скі вы на ход нік Дуг лас Эн гель барт са Стэн фард ска га 
да след ча га ін сты ту та на кан фе рэн цыі па вы лі чаль най 
тэх ні цы ў Сан-Фран цыс ка пра дэ ман стра ваў у ра бо це 
пер шую ў све це кам п'ю тар ную мыш. Гэ тая вы на ход-
ка ўяў ля ла з ся бе драў ля ны куб на коль цах з ад ной 
кноп кай. Сва ім імем мыш ка аба вя за на про ва ду — ён 
на гад ваў вы на ход ні ку хвост са праўд най мы шы. У па-
чат ку 1970-х га доў кам па нія Хеrох упер шы ню прад ста-
ві ла мыш як част ку пер са наль на га кам п'ю та ра. Яна 
каш та ва ла 400 до ла раў!

Ге ор гій МАР ЧУК, пісь мен нік:
«Ка лі ня ма ча су ду маць пра шчас це — гэ та і ёсць 

шчас це».
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Па ча ла ся зі ма... 
Зда ва ла ся б, мож на 

рас сла біц ца і ад па чыць 
у не цярп лі вым ча кан ні 

но ва га се зо на. Але гэ та 
па мыл ка! Ка лі сад і ага род 

спа кой на спяць, не дзе 
дрэм люць і іх шмат лі кія 
шкод ні кі, раз бу раль ныя 

вы ні кі дзей нас ці якіх ста нуць 
ві даць толь кі 

з пры хо дам вяс ны.

Што мы мо жам сён ня ра біць? 
Дзе зі му юць са до выя і ага род ныя 
шкод ні кі? І га лоў нае — як іх абяс-
шко дзіць? Звы чай на ак тыў ную ба раць бу 
са шмат лі кі мі шкод ні ка мі са ду і ага ро да мы 
па чы на ем у па чат ку ле та — ка лі вы ні кі іх 
дзей нас ці ві да воч ныя. І ро бім тым са мым 
ве лі зар ную па мыл ку! Па чы наць ба раць бу 
не аб ход на на шмат ра ней. Дзя ку ю чы та-
му, што на двор'е апош нія не каль кі га доў 
ня ўстой лі вае (пры чым не за леж на ад па ры 
го да), зні шчаць шкод ні каў са ду і ага ро-
да вель мі зруч на ме на ві та зі мой. Ну што, 
пры сту пім?

Аб сле дуй це дрэ вы 
ў са дзе

Па гля дзі це ўваж лі ва на дрэ вы ў сва ім 
са дзе. Ба чы це на не ка то рых з іх ка мяч кі 
ліс ця, якое не аб ля це ла, аб лы та ныя ледзь 
пры кмет най па ву цін кай? Ду ма е це, гэ та вы-
пад ко васць і ліс точ кі прос та вель мі моц на 
тры ма юц ца за га лін ку? Або ў гэ тых ліс точ-
ках жы ве ма лень кі бяс крыўд ны па ву чок? А 
вось і не! Ме на ві та ў та кім ім пра ві за ва ным 
пры тул ку па ся ліў ся злос ны во раг ва ша га 
са ду — бя лян жыл ка ва ты. Абяс шкодзь це 
яго, па куль ён спіць, — стра сі це та кія ліс-
точ кі з дрэў і спа лі це іх.

Уваж лі ва агледзь це ка ру дрэў, асаб лі-
ва ка лі ўво сень вы не па спе лі апра ца ваць 
яе мед ным ку пар ва сам і па бя ліць. Так, 
на прык лад, на ка ры яб лы ні і яе га лі нах 
зі му юць за ла та гуз кі, а пад ка рой — ву се-
ні яб лы не вай пла да жэр кі. Каб абяс шко-
дзіць за ла та гуз ку, зрэж це яе тры ва ла 
пры ма ца ва ныя гнёз ды ра зам з га лін кай 
звы чай ным се ка та рам. Улі чы це: ва ла сін кі 
ву се ня за ла та гуз кі яда ві тыя, та му, зні шча-
ю чы гнёз ды шкод ні ка, заў сё ды на дзя вай-
це паль чат кі.

Спра віц ца з ву се ня мі яб лы не вай пла-
да жэр кі так са ма не скла да на. Узім ку ім, 
на жаль, вы ўжо ні чо га не зро бі це — зма-
гац ца з імі мож на бу дзе толь кі з пры хо дам 
вяс ны: па бя лі це дрэ вы і за ма цуй це на іх 
спе цы яль ныя лоў чыя па ясы, вы раб ле ныя 
з кар до ну, шчыль най па пе ры або меш-
ка ві ны.

На ка ры дрэў ка ля пу пы шак і ў раз віл-
ках га лін мож на ўба чыць клад кі яек раз на-
стай ных кля шчоў і на ся ко мых: чыр во на га 
яб лы не ва га кля шча, зім ня га пя дзе ні ка і 
ін шых. Яны мо гуць быць роз ны мі па ко-
ле ры — гэ та за ле жыць ад ві ду шкод ні ка. 
Каб зні шчыць гэ тыя клад кі, са скра бі це іх 
на жом або лю бым вост рым прад ме там.

На ма ла дзень кіх па раст ках яб лы ні лю-
бяць улад коў вац ца на зі моў ку яб лы не вая 
тля і ме дзя ні цы. Вы явіць іх до сыць лёг ка: 
пры гледзь це ся да ка ры га лі нак больш уваж-
лі ва — на ёй да во лі доб ра пры кмет ныя не-
вя лі кія (ка ля 2,5 мм) бліс ку чыя чор ныя яй кі 
яб лы не вай тлі і зу сім ма ле неч кія — уся го ка-
ля 1 мм у дыя мет ры — яр ка-аран жа выя яй кі 
ме дзя ні цы, якія ма цу юц ца да ка ры дрэ ва з 
да па мо гай ма лень кіх ато жыл каў. Ба раць-
бу з гэ ты мі шкод ні ка мі трэ ба пра во дзіць 
у кан цы зі мы, ка лі зі ма цёп лая, ці вяс ной, 
але ў лю бым вы пад ку — да рас пус кан ня 
пу пы шак. Для гэ та га шчод ра апыр скай це 
мес цы на ва лы яб лы не вай тлі і ме дзя ні цы 
рас тво рам ніт ра фе ну.

Уз рых лі це гле бу
Мно гія во ра гі са ду зі му юць у гле бе. На-

прык лад, яб лы не вы кве та ед, які сха ваў ся 
на зі моў ку ў верх нім слоі гле бы прос та пад 
яб лы няй, мо жа быць зні шча ны ме на ві та 
зі мой. Для гэ та га вы беры це час, ка лі гле-
ба ва кол дрэ ва тро хі ад тае, і не глы бо ка 
ўзрых лі це яе. У вы ні ку та кіх не скла да ных 
ма ні пу ля цый шкод нік за гі не, як толь кі на-
сту піць ма роз. Ка лі ёсць маг чы масць, уз-
рых лі це зям лю пад час ад лі гі і ў ма лін ні-
ку — так вы зні шчы це даў га но сі ка.

Глы бо ка ў зям лі ўлад ка ва лі ся на зі му і 
кры жак вет ныя блош кі. Зноў жа, зні шчыць 
у ма роз іх не атры ма ец ца, але, як толь кі па-
цяп лее, вы змо жа це іх абяс шко дзіць. Спра-
ва ў тым, што з пры хо дам на ват пер ша га, 
яшчэ ня ўстой лі ва га, цяп ла кры жак вет ныя 
блош кі вы бі ра юц ца са сва іх зем ля ных схо-
ві шчаў вон кі. Пер шы час, па куль на град-
ках яшчэ не з'я ві лі ся да лі кат ныя ліс точ кі 
ра са ды ка пус ты, яны з за да валь нен нем 
сіл ку юц ца рас лі на мі стрэ лак, якія па спя-
хо ва пе ра зі ма ва лі. Зні шчыў шы гэ тае пус-
та зел ле, вы па зба ві це ся ад кры жак вет ных 
бло шак, па прос ту па кі нуў шы іх без ежы.

Так са ма ў зям лі — у пры стволь ных кру-
гах — зі му юць агрэс та вая і па рэч ка вая аг-
нёў кі, боль шую част ку якіх мож на зні шчыць 
з да па мо гай муль чы з не пе ра прэ ла га гною. 
Да стат ко ва рас клас ці слой муль чы таў шчы-
нёй у 5 см, які і за крые шкод ні кам вяс ной 
шлях на «све жае па вет ра».

З пры хо дам цяп ла спрак ты ка ва ныя са-
доў ні кі рэ ка мен ду юць пра вес ці яшчэ ад ну 
пра цэ ду ру, якая па зба віць ад шмат лі кіх 
са до вых шкод ні каў, якія зі му юць у гле бе 
ва кол дрэў. За клю ча ец ца яна ў на ступ ным: 
вазь мі це па ла су звы чай на га ру бе рой ду 
шы ры нёй пры клад на 30 см і на крый це ім 
пры стволь ныя кру гі. Пры браць ру бе ройд 
мож на бу дзе пас ля та го, як сад ад цві це.

Пры бя ры це 
апа лую ліс то ту

Ка лі з во се ні па якіх-не будзь пры чы нах 
вы не пры бра лі апа лае ліс це ў са дзе, улі чы-
це: ме на ві та ў ім за хоў ва юц ца на пра ця гу 
ўсёй зі мы ўзбу джаль ні кі та кіх рас паў сю джа-
ных і не бяс печ ных грыб ных хва роб, як сеп-
та ры ёз і ант рак ноз агрэс ту і па рэ чак, пар ша 
гру шы і яб лы ні. Акра мя та го, ме на ві та ў 
ліс то це, якая апа ла, ха ва юц ца зі мой жу кі-
даў га но сі кі і па ву цін ныя кля шчы. Ме на ві та 
та му, як толь кі вы да ец ца та кая маг чы масць, 
пры бя ры це ліс то ту з са ду, вы ка рыс тоў ва ю-
чы яе, на прык лад, для кам пос ту.

Вазь мі це ў са юз ні кі 
пту шак

Во пыт шмат лі кіх са да во даў свед чыць: 
якія б за ха ды мы ні пры ма лі ў ба раць бе з 
шмат лі кі мі шкод ні ка мі са ду і ага ро да, вы-
ні шчыць іх цал кам па прос ту не маг чы ма. 
Вось тут нам на да па мо гу прый дуць птуш-
кі. Бо ме на ві та яны — най леп шыя са юз ні кі 
ў ба раць бе са шкод ні ка мі. Але перш, чым 
птуш кі па кла по цяц ца пра зда роўе ва ша га 
са ду, вам да вя дзец ца па кла па ціц ца пра 
іх: раз ве сіць па са дзе кар муш кі і як ма га 
час цей пад сы паць у іх корм.

Ц
ЯЖ КІ ПА НЯ ДЗЕ ЛАК. У тра-
ды цый най куль ту ры ўсход-

ніх сла вян за пер шым днём 
тыд ня ўстой лі ва за ма ца ва ла ся 
ха рак та рыс ты ка цяж ка га, ня доб-
ра га, ня ўда ла га і не спры яль на га: 
«Па ня дзе лак лі чыц ца не шчас лі-
вым, нядобрым днём. Хто на ро-
дзіц ца ў гэ ты дзень, той бу дзе 
гуль та я ва ты, хоць і ску пы, але 
бед ны, бу дзе за дзі ра сты, ні з кім 
у ла ду не пра жы ве».
� Па ня дзе лак — муж чын-

скі дзень, што да па ма гае зра-
зу мець не ка то рыя асаб лі вас ці 
ся лян ска га гас па да ран ня. На-
прык лад, не па жа да на бы ло са-
дзіць ку ры цу на яй кі, та му што 
маг лі вы вес ці ся ад ны пеў ні кі. 
І на ад ва рот, гэ ты дзень лі чыў-
ся спры яль ным для па сад кі фа-
со лі, агур коў і гар бу зоў, ве чар 
па ня дзел ка — для ква шан ня 
ка пус ты. Мер ка ва лі, што ноч з 
па ня дзел ка на аў то рак спры-
яе та му, каб у сям'і на ра дзіў ся 
хлоп чык.
� З ця гам ча су з'я ві лі ся да-

дат ко выя пе ра сця ро гі, звя за-
ныя з гэ тым днём: не па жа да на 
клас ці ся ў баль ні цу (доў га хва-
рэць бу дзеш), а так са ма звяр-
тац ца па да па мо гу да зна ха раў, 
рас па чы наць ля чэн не цяж кіх 
або даў ніх за хвор ван няў.

� На гэ тым жа прын цы пе 
тры ма ец ца і агуль на вя до мая 
вы сно ва, сфар му ля ва ная ў 
пры каз цы: «У па ня дзе лак на-
ват цы ган у да ро гу не збі ра ец-
ца, бо не па шан цуе». Ка лі ж га-
вор ка ідзе пра се ля ні на-зем ля-
ро ба, які «пры кі пеў» да свай го 
два ра і па кі дае яго, толь кі ка лі 
трэ ба тра піць на кір маш, гэ тая 
пе ра сця ро га на бы вае ха рак тар 
та бу.
� Ра зам з тым бе ла рус кія 

ле ген ды, ві даць, не без уплы-
ву біб лей скіх сю жэ таў апа вя да-
юць пра тое, што «ў па ня дзе лак 
свет сна ваў ся». У ста ра жыт най 
ве дый скай тра ды цыі па ня дзе-
лак лі чыў ся днём уша на ван ня 
бо га Хор сы.
� У рус кіх пры каз ках, узя-

тых, на прык лад, са слоў ні ка 
У. Да ля, вы ка рыс тоў ва ец ца 
ме на ві та гэ ты ал га рытм для 
ацэн кі па ня дзел ка як клю ча во-
га, вы зна чаль на га мо ман ту, які 
ма дэ лі ра ваў жыц цё ча ла ве ка 
(яго спра вы, па во дзі ны, гас-
па да ран не) на ўвесь на ступ ны 
ты дзень:

С понедельника деньги вы-
да вать — всю не де лю рас ход.

С понедельника на всю не де-
лю — счастье или не счастье.
� Бал га ры так са ма лі чаць: 

ка лі ў па ня дзе лак ра ні цай атры-
маеш гро шы, то ўвесь ты дзень 
бу дзеш іх атрым лі ваць, ка лі ж 
ад дасі — увесь ты дзень вяр-
таць (ад да ваць) бу дзеш.

ад Янкі Крука і Аксаны Катовіч

На ка ры яб лы ні і яе га лі нах 
зі му юць за ла та гуз кі, а пад ка рой — 
ву се ні яб лы не вай пла да жэр кі.

Яб лы не вы кве та ед, 
які сха ваў ся на зі моў ку 
ў верх нім слоі гле бы пад яб лы няй, 
мо жа быць зні шча ны 
ме на ві та зі мой. 

На ле та ў на шай кра і не ўпер-
шы ню за ча сы дзяр жаў най 
не за леж нас ці ў аба рот бу дуць 
уве дзе ны ма не ты. Ка рэс пан-
дэнт «Звяз ды» па ці ка віў ся ў 
му зей шчы каў, якія ме та ліч ныя 
гро шы мелі хаджэнне ка лісь ці 
на тэ ры то рыі су час най Бе ла-
ру сі. Мне па ка за лі ма нет ныя 
скар бы. Аказ ва ец ца, быў у нас 
час, ка лі (як і сён ня) ма не ты 
не вы ка рыс тоў ва лі ся. Ці ка ва 
бы ло па чуць і пра рас паў сю-
джа насць араб скіх ма нет. І пра 
тое, што ра ней пад час фі нан-
са вых кры зі саў «уклю ча лі дру-
кар скі ста нок»...

— Гіс то рыю «ма нет най тэ мы» 
ці ка ва вы ву чаць праз «прыз му» 
скар баў. У на шым му зеі ба га тая 
ка лек цыя зной дзе на га на тэ ры то-
рыі Ві цеб шчы ны. Вы ста ва ўсё больш 
па пу ляр ная ся род на вед валь ні каў 
му зея, на пя рэ дад ні хут кай перс пек-
ты вы ка рыс тац ца ма не та мі лю дзям 
ці ка ва, якія ка лісь ці бы лі ма не ты, — 
рас па вя дае Ва ле рый ШЫ ША НАЎ, 
на мес нік ды рэк та ра Ві цеб ска га 
аб лас но га края знаў ча га му зея па 
на ву ко вай ра бо це. — У ІХ-Х ста-
год дзях, мяр ку ю чы па скар бе, які 
школь ні кі ў са вец кі час знай шлі ў 
Лёз нен скім ра ё не, у нас бы лі вель мі 
рас паў сю джа ны араб скія дыр ха мы. 
Ма нет ныя два ры зна хо дзі лі ся на 
тэ ры то рыі су час на га Ту ні са, Іра ка 
і Іра на, Уз бе кі ста на (у Таш кен це і 
Са мар кан дзе. — Аўт.). Гэ та тлу ма-
чыц ца прос та: у кра і нах Араб ска га 
ха лі фа та та ды зда бы ва ла ся шмат 
срэб ра і вя ла ся ак тыў ная ча кан ка 
ма нет. А ў Еў ро пе быў дэ фі цыт каш-
тоў ных ме та лаў. Та му і вы ка рыс тоў-
ва лі ся араб скія гро шы. Ад па вед ныя 
скар бы бы лі зной дзе ны на бе ра гах 
За ход няй Дзві ны, Дняп ра — на ганд-
лё вых шля хах. Да рэ чы, чым паз ней, 
тым про ба ма нет бы ла ні жэй шай, аж 
да мед ных да хо дзі ла... Ка лі на Ус хо-
дзе за па сы срэб ра вы чар па лі ся, быў 
так зва ны без ма нет ны пе ры яд — 
пры клад на ў ХІ-ХІІ ста год дзях. А на 
Ру сі та ды гра шы ма бы лі ка ва лач кі 
ску ры, а так са ма сярэб ра ныя зліт-
кі — грыў ні. У ХІ ІІ ста год дзі для на-
ўга род скіх грыў няў ста ла ўжы ва цца 
най мен не «ру бель». Яно па сту по ва 
«вы цес ні ла» наз ву «грыў ня». У ХV 
ста год дзі зліт кі «грыў ня» і «ру бель» 

пе ра ста лі быць гра шо ва-аплат ны мі 
срод ка мі. Пры гэ тым наз ва «ру бель» 
за ста ла ся і пе рай шла на асноў ную 
адзін ку рус кай ма нет най сіс тэ мы. 
Грыў ні ад роз ні ва лі ся па вон ка вым 
вы гля дзе і ва зе, і ў за леж нас ці ад 
рэ гі ё на, бы лі кі еў скія, на ўга род скія, 
лі тоў скія (за ход ня рус кія)... Апош-
нія — зліт кі се раб ра ў вы гля дзе па-
ла чак з ад ной або не каль кі мі ўваг-
ну тас ця мі на спін цы. Па ме ры та кіх 
гро шай ад 10-17 сан ты мет раў, а 
ва га — 100-105 гра маў. У ле та піс-
ных кры ні цах ма не та на зы ва ец ца 
грыў няй, або із рой. Ча кан ка ўлас-
ных ма нет (за ла тыя (злат ні кі) і ся-
рэб ра ныя (ся рэб ра ні кі)) у Кі еў скай 
Ру сі па ча ла ся пры кня зі Ула дзі мі ры. 
Але яны вель мі рэд кія і ў экс па зі цыі 
не прад стаў ле ны.

Асаб лі вас цю гра шо ва га аба ро-
ту Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га, у 
тым лі ку і на тэ ры то рыі су час най 
Бе ла ру сі, з'яў ля ла ся вы ка ры стан не 
чу жых ча кан ных ма нет, што пры му-

ша ла шу каць усё но выя рын кі для 
іх на быц ця. Гэ та бы ло пры клад на 
ў 1300—1492 га дах. І ў гра шо вым 
аба ро це ВКЛ на зва на «пе ры я дам 
праж ска га гро ша» — у го нар най-
больш рас паў сю джа най ма не ты... 
Ка лі ў Чэ хіі бы лі зной дзе ны вя лі-
кія за па сы срэб ра, чэш скія ка ра лі 
ча ка ні лі до сыць вя лі кую ма не ту — 
грош. У экс па зі цыі прад стаў ле ны 
скарб, які быў зной дзе ны ў 1968 
го дзе на ба ло це ка ля вёс кі За рэч-
ча Ві цеб ска га ра ё на. У му зеі за-
хоў ва ец ца ка ля 80 ма нет — пра-
жскія гро шы праў лен ня Вац ла ва ІV 
(1378—1419).

Па ме ры па ве лі чэн ня зда бы чы 
срэб ра і раз віц ця вы твор час ці з'я ві-
ла ся маг чы масць ча ка ніць буй ныя 
ся рэб ра ныя ма не ты. І яны свед чаць 
пра вы со кае раз віц цё тэх на ло гіі і 
ме даль ер на га мас тац тва.

— У 1510-1512 га дах у воб лас ці 
Руд ных гор на паў ноч ным ус хо дзе 
Ба ге міі ад кры ты ба га тыя ра до ві шчы 
се раб ра. Па за га дзе мяс цо ва га кі-
раў ні ка Стэ фа на Шлі ка ў 1516 го дзе 
быў за сна ва ны па сё лак ру да ко паў, 
які атры маў наз ву Таль (ад ня мец-
ка га сло ва «tаl» — да лі на). У 1517 
го дзе на се ле ны пункт, які стаў да во лі 
буй ным, у го нар за ступ ні ка ру да ко-
паў свя то га Яў хі ма атры маў наз ву 
Яў хімс таль. Ад сюль пай шла наз ва 
буй ной ся рэб ра най ма не ты та ле ра. 
І ма не ты та ко га ты пу да мі на ва лі ў 
ХVІ—ХІХ ста год дзях і ады гры ва лі 
важ ную ро лю ў гра шо вым аба ро це 
Еў ро пы і ў між на род ным ганд лі. Знач-
нае рас паў сю джан не, у тым лі ку і на 
на шых зем лях, яны атры ма лі ў ХVІ—
ХVІІІ ста год дзях. У ві цеб скай экс па-
зі цыі прад стаў ле ны та лер Ус ход няй 
Фры зіі, па та го ны Іс пан скіх Ні дэр лан-
даў, ле вен да аль да ры і ся рэб ра ныя 
ду ка ты Га ланд скай Рэс пуб лі кі.

У Поль шчы і Вя лі кім Княст ве Лі-
тоў скім бед ня кі ка рыс та лі ся гро ша мі 
і 1,5-гро ша мі, со лі да мі — та кія ма не-
ты ў вя лі кай коль кас ці зна хо дзяц ца 
ў скар бах. 

— У ХVІІ ста год дзі ад быў ся фі-
нан са вы кры зіс. І ў Рэ чы Па спа лі тай 
ма не ты па ча лі вы раб ляць, мож на 
так ска заць, «мен ша га са бе кош-
ту» — мед ныя со лі ды («ба ра цін-
кі»). Ве ра год на, раз ліч ва ю чы, што 
на род усё роў на бу дзе ка рыс тац ца 
імі. Ма не ты вы раб ля лі ў ве лі зар най 
коль кас ці. Як сён ня ска за лі б, уклю-
ча лі «дру кар скі ста нок». У вы ні ку 
па чы на ла ся ін фля цыя, бы лі вы со кі мі 

цэ ны. На зі ра ла ся і рас строй ства гра-
шо ва га аба ро ту. Так, гэ та «веч нае 
пы тан не». У прын цы пе, у эка но мі цы, 
мож на ска заць, ні чо га не змя ня ец-
ца, — пра цяг нуў на ву ко вец.

У ад роз нен не ад Еў ро пы, у Ра-
сіі доў гі час не бы ло сва іх за па саў 
се раб ра. Та му за меж ныя ма не ты — 
з Гер ма ніі, Га лан дыі, Іс па ніі — вы-
ка рыс тоў ва лі ся для ча кан кі рус кіх 
ка пе ек. Іх пе ра плаў ля лі або ра бі лі 
«дрот» для пе ра пра цоў кі: сек лі на 
част кі і ча ка ні лі. Та кія ма не ты Пётр І 
на зы ваў лус кой...

Па чы на ю чы з ча су праў лен ня 
Пят ра І, у Ра сіі ра зам з ся рэб ра най 
ма не тай ужо еў ра пей ска га ты пу ў 
ве лі зар най коль кас ці ча ка ніц ца мед-
ная — па ло ва ка пей кі (дзянь га), 1,2, 
3 і 5 ка пе ек. Яны так са ма ў вя лі кай 
коль кас ці зна хо дзяц ца ў скар бах. 
Апош нія скар бы — го нар ві цеб ска-
га му зея. Тут мож на ўба чыць і кар ты 
з ука зан нем мес цаў, дзе яны бы лі 
зной дзе ны. Прад стаў ле ны прад ме-
ты, ку ды ха ва лі гро шы: ма не ты — 
у ке ра мі ку, па пя ро выя гро шы — у 
бу тэль кі. Ёсць скарб ча соў вай ны 
1812 го да, а по бач — аў тэн тыч ная 
фор ма на па ле о наў ска га сал да та.

У 1995 го дзе на тэ ры то рыі прад-
пры ем ства «Хімп ласт» у рай цэнт-
ры Га ра док быў зной дзе ны скарб з 
ся рэб ра ны мі ста ло вы мі пры бо ра мі, 
за ла ты мі ўпры га жэн ня мі і ся рэб ра-
ны мі ма не та мі. Ён, ве ра год на, быў 
за ка па ны ў пе ры яд рэ ва лю цыі і гра-
ма дзян скай вай ны.

Для зруч нас ці агля ду на вы ста ве 
ёсць ін тэр ак тыў нае пры ста са ван-
не. Мож на на ціс нуць, на прык лад, 
на кар ту — і на вя лі кім эк ра не на 
сця не з'я віц ца па вя лі ча ная вы ява 
ма не ты, якая вас за ці ка ві ла.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

�

А вы ве да лі?А вы ве да лі?  ��

РУ БЕЛЬ ПАЙ ШОЎ АД ГРЫЎ НІ, 
або Што мож на на зваць ста ра жыт ным «ана ла гам» до ла ра?

На шы прод кі ха ва лі і по суд. 
Па раў наль на ня даў няя зна ход-
ка — скарб у Ві цеб ску. Пры бу-
даў ніц тве но ва га бу дын ка КДБ 
ад ка па лі част кі шаб ляў, зна кі 
ад роз нен ня да рэ ва лю цый на га і 
пас ля рэ ва лю цый на га ча соў. Не 
так даў но, ка лі бу да ва лі банк 
на ву лі цы Ле ні на, знай шлі ста-
ло вы сер віз пры клад на 1930-х 
га доў вы ра бу.

З калекцыі Віцебскага краязначага музея.

5 ка пе ек (сі бір ская 
ма не та). Ра сій ская 

ім пе рыя, 1778 г.

Сес тэр цый. 
Рым ская ім пе рыя, 

246-249 гг.

1 дэ сім 4-га го да 
рэ ва лю цыі. 

Фран цыя, 1795-1796 гг.

1 шы лінг. 
Воль ны го рад Ры га, 

1575 г.

«У ІХ-Х ста год дзях у нас 
бы лі вель мі рас паў сю джа ны 
араб скія дыр ха мы. Ма нет ныя 
два ры зна хо дзі лі ся 
на тэ ры то рыі су час на га Ту ні са, 
Іра ка і Іра на, Уз бе кі ста на».

«Ка лі на Ус хо дзе за па сы 
срэб ра вы чар па лі ся, 
быў так зва ны без ма нет ны 
пе ры яд — пры клад на 
ў ХІ-ХІІ ста год дзях. 
А на Ру сі та ды гра шы ма бы лі 
ка ва лач кі ску ры, а так са ма 
сярэб ра ныя зліт кі — грыў ні».


