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У НУМАРЫ

Дорогие читатели!
Перед вами второй номер нашего 

неформального «Сельскага Дзённіка». Первый 
выпуск этого чудного издания вызвал бурю 
эмоций и большой интерес. Наверное, у кого-
то были опасения, что на этом весь проект и 
закончится. Такое бывает очень часто, когда 
«весь пар уходит в первый гудок», ведь самое 
сложное в жизни — поддерживать традиции. 
Именно поэтому второй номер «Селядца» — 
это уже победа. И я не сомневаюсь, что будут и 
третий, и двадцатый, и сотый выпуски!

Ваши статьи показывают, что отдыхать в 
белорусской деревне можно круто. А еще 
круче придумывать и делать то, что до тебя 
не делал никто — например, молодёжный 
туристический журнал, или кулинарную карту, 
или…мало ли что ещё?! Надеюсь, что этот 
список будет бесконечно долгим, а материала 
для будущих изданий всегда будет в избытке. 
Главное — творите, придумывайте, пишите, и 

пусть вам сопутствует успех!
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Гэта зноў ты, чытач? Рады, вельмі рады 
бачыць цябе, шаноўны. Як маешся? Як 
бавіў час летам? Ооо, марскія пляжы, гатэлі, 

тусоўкі? Нядрэнна-нядрэнна. Я? А што я — чытаў 
мудрагелістыя кніжкі ды збіраў матэрыял, каб 
парадаваць цябе новым выпускам «Селядца». Ну-ну, 
годзе дзякаваць — не шчыра. Лепш сапраўды пачытай 
пра лепшае з лепшага, што адбывалася гэтым летам 
са студэнтамі ФМА у межах нацыянальнага турызму. 

Гэтым разам мы не ездзілі ў «Вандрабю», затое 
ажно тры артыкулы ты пабачыш, дарагі чытач, 
у навёханькай рубрыцы  «Свята, якое заўжды 
з табой». Што зробіш, калі лета так багата на 
народныя ці гістарычныя святы? Хаця мы асвяцілі і 
не ўсё, што можна, але дастаткова слушна. 

Дарэчы, «Селядзец» значна пасталеў — 4 месяцы 
гэта вам не хухры-мухры! Вы ўжо прыдумалі, 
што падарыць нашай рыбцы на яе першы дзень 
народзінаў? Ой, для арыгінальнасці маглі б ужо і 
схлусіць, што прыдумалі. Ладна, досыць не па тэме. 
Запрашаю нарэшце на бліжэйшыя паўгадзіны 
паглыбіцца ў зачаравальны свет беларускага турызму. 
Вітаю!

Галоўны рэдактар «Селядца» — Ходзін Ц.А.

Ад Рэдактара АЎтары Нумару

Валерыя Анатольеўна
Кліцунова

Цімур Ходзін

Дар’я Пукась

Мікалай Ханін

Надзея Герасімовіч

Віялета Саўчыц
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Рэспект
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МТшНікі зНоЎ НА 
вЫшЫНі. #Hack4Tourism

Карацей, вырашылі чувачкі ў сярэдзіне 
ліпеня (а дакладней — 11-12 дня) 
паўдзельнічаць у ПРААНаўскім 

хакатоне. Хакатон — такая IT-трасца, калі 
людзей розных прафесійных накіраванасцяў 
(у асноўным праграмістаў, дызайнераў і 
г.д.) у прамым сэнсе зачыняюць у нейкім 
памяшканні (у нашым выпадку гэта была 
Брэсцкая крэпасць) на некалькі сутак з мэтай 
развязаць пэўную задачу. Сёлета хакатон 
быў прысвечаны беларускаму турызму. Таму 
і задача хакатона была за два няпоўныя дні 
стварыць сайт/сэрвіс/мабільнае дастасаванне, 
якое магло б паспрыяць развіццю турызму ў 
рэгіёне ці краіне ў цэлым.

Наш праект называўся «Інтэрактыўная 
кулінарная мапа Беларусі». Ідэя — 
паспрабаваць развівіць тэму кулінарнага 
турызму ў Беларусі: каб тая ці іншая страва 
станавілася рухавічком да вандровак. Зараз 
усе асацыююць нашу краіну з Драніклэндам, 
маўляў акрамя дранікаў нічога няма, таму 
нашто наведваць нейкую аграсядзібу ў 
Лепельскім раёне, каб пакаштаваць збольшага 
такі ж самы дранік, як дома, толькі ў профіль. 
Насамрэч, апрача дранікаў, ёсць безліч іншых 
страў, проста людзі не ведаюць пра гэта. А тут 
будзе файны інтэрнэт-рэсурс з базай розных 
рэцэптаў і месцаў, дзе можна іх пакаштаваць, 
тады і людзі даведаюцца, ды пачнецца 

Тэкст: Мікалай Ханін

Як атрымаць 1500 
даляраў за два дні 
абсалютна легальна
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двіжуха — ДранікЛэнд адпадзе на другі план. 
Канкрэтна ў рамках хакатона была задача — 
стварыць прататып сайта, які будзе змяшчаць 
кулінарную мапу. 

Наша каманда, пад назвай Yuppie Yummy, 
складалася з 4 чалавек, і ўсе — гуманітарыі. 
Прыехалі мы такія на хакатон у Берасце без 
праграмераў і ноўтаў. А на халеру яны нам? 
Мы ж Дартаньяны — на месцы разбярэмся…
Разабраліся на 50%. Ноўты адразу далі, а 
праграмера, па сутнасці, не было. Быў чувак, 

які як бы нешта шарыць. Але задача стаяла 
— стварыць прататып сайту,  у чым, шчыра 
кажучы, ён не дапамог ніяк.

На сам хакатон мы пайшлі з канкрэтнай 
ідэяй — проста стварыць інтэрактыўную 
мапу з рэцэптамі і месцамі, дзе можна 
пакаштаваць тыя ці іншыя стравы. Але 
падчас хакатона мы змянілі канцэпцыю на 
359 градусаў — вырашылі рабіць не проста 
мапу, а цэлую інтэрактыўную КРАІНУ, пад 
назвай «Гасцінія«, дзе будзе свой прэзідэнт 
(лепшы вусаты повар), апазіцыя (турысты 
і кулінарныя крытыкі),  герб, сцяг, статут, 
адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне і 
г.д. Ну і ў дадатак да таго, будзе інтэрактыўная 
мапа мясцовых страў. 

Уся гэтая канцэпцыя ўскладняла працу 
ў разоў дзесяць. І прызнацца, ¾ нашай 
каманды падчас хакатону ледзь не звар’яцелі 
ад жаху. Але быў такі пацан, як Буян. Яму 

Рэакцыя У.Я. Цэслера, стваральника 
лагатыпа DraNіkLand на прапанову 
Yuppie Yummy

Сапраўдная шыльда ў 
вільнюсе
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было ўсё па бую. Ён піў Рэд Бул з Колай і быў 
спакойны, бы ўдаў. Дзесці пад канец першага 
дня яго ўпэўненасць (чытай, абыякавасць) 
перадалася і нам, і мы перасталі баяцца — 
сталі ўпэўненымі ў нашых сілах. Тым больш, 
што мы натыкнуліся ў нэце на бясплатны 
сэрвіс стварэння сайтаў, у якім нават такія 
гуманітарыі, як мы, маглі нешта запіліць. 
Вось мы і запілілі. Просценька, але з густам. 
Дакладней, з ідэяй.

На наступны дзень зранку забацалі яшчэ 
прэзентацыю — днём прадставілі праект. 
Дарэчы, усім было да бэзавай зоркі, які ў нас 
тэхнічны складнік. У асноўным ацэньвалася 
ідэя, яе перспектывы. 

Тэхнічнае выкананне (у нашым выпадку 
прататып сайта) — гэта ўжо як дадатак. Таму 
мы і перамаглі. Выйгралі 1500 баксаў на 
развіццё праекта. 

Можа камусьці падацца, што перамога 
незаслужаная. Усё ж такі ў іншых камандах 

САМЫ ЯзЫкАСТЫ — 

АЎТАР АРТЫкУлА 

МіколА ХАНіН

былі сур’ёзныя рабяты-праграмеры, 
дызайнеры і г.д. А ў нас была найлепшая 
(будзем аб’ектыўнымі (і сціплымі — заўв.Сел.)) 
ідэя плюс крэтыў. Таму парада ўсім: ніколі 
не хвалюйцеся. Калі не хапае прафесійных 
здольнасцяў — бярыце нестандартнасцю і 
крэатывам. І ўсё будзе Yuppie Yummy!

P.S.  Апісанне праектаў іншых каманд 
чытайце тут: 
http://www.ngo.by/news/cab2c9918e62.html

http://www.ngo.by/news/cab2c9918e62.html
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в одну 
купаловскую 
ночь…

Друзья, а вам когда-нибудь хотелось 
сменить обстановку после тяжёлого 
трудового месяца, недели или даже 

дня? Думаю, ответ очевиден. Так случилось 
этим летом и со мной. Догрызла я наконец-то 
гранит науки и, вбегая  вприпрыжку в свою 
комнату (где мне всегда приходили в голову 
грандиозные идеи), я осенилась внеочередной 
мыслью — надо отдохнуть! И отдохнуть, не 
просто лежа на диване с чашечкой чая в руках, 
а чтобы дух захватывало, чтобы запомнилось, 
и было что бабушке рассказать (ну толькі 

калі дзеля бабулі – заўв.Сел.)! А тут как 
раз близился старый славянский праздник 
Иван Купала. Можно ведь венок из папороти 
по воде пустить, судьбу свою отыскать! С 
крепкими хлопцами натанцеваться да ухи 
свежей поесть! Выискивая в интернете места 
празднования, мой выбор пал на окрестности 
деревни Берёзовки, где на берегу студёной, 
манящей  реки Нёман находится агроусадьба 
“Вайцюшкі”, которая принадлежит семейству 
именитого белорусского музыканта — спадара 
Вайцюшкевіча.

Тэкст: Надзея Герасімовіч
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звычайны выгляд аграсядзібы «вайцюшкі»

Сам зміцер вайцюшкевіч
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И вот настал чудесный день отъезда. 
Вскочив рано поутру, я собрала свой 
любимый рюкзачок и понеслась 

на автовокзал. Рюкзак всегда путешествует 
со мной. В него легко помещается старая 
советская палатка с огромным пятном от 
черного кофе арабика (адразу бачна – 
мацёры вандраўнік — заўв.Сел.) и парочка 
алюминиевых ложек. В этот раз со мной был 
тот же комплект.  Помимо рюкзака, я, конечно 
же, взяла с собой своих близких друзей, и 
все вместе мы отправились в неблизкий, но 
интересный путь. 

За окном проплывали небезызвестные 
белорусские города: Мир, Лида, Новогрудок… 
Сессия не ушла полностью из моей головы, 
и потому время от времени где-то в 
подсознании всплывали сведения об истории 
каждого из проезжаемых мимо городов. В 
силу своей общительности я не могла держать 
эту информацию при себе, вследствие чего 
(выносила друзьям мозг) меня прозвали 
«маленьким персональным гидом». 

С несколькими пересадками и 5-ти 
километровым марш-броском мы наконец-то 
добрались до места назначения. Увиденное 
нас изумило: на поляне у домика Змiцера 
Вайцюшкевiча свободного метра не было 
для того, чтобы раскинуть нашу палатку – 
всё было занято другими ребятами, которые 
приехали сюда на празднование торжества 
со всей Беларуси: Гомеля, Гродно, Витебска, 
Бобруйска (такі кашэхгнае спадахгства 
не спужалася скочыць пхгаз Купальскае 
вогнішча? — заўв.Сел.). Отовсюду доносились 
радостные возгласы. Манил ароматный 
запах шашлыка. Девушки в традиционных 
национальных костюмах водили хороводы.  
У меня было ощущение, что я приехала к 
людям, которых знаю уже очень давно (пасля 
3 чаркі такое з усімі здараецца — заўв.
Сел.). Не дав нам как следует расположиться, 
хозяйка усадьбы позвала отведать нас 

свежеприготовленной на костре ухи да 
румяной молодой картошечки. Только мы 
сели, как высокий парень в красной рубахе 
крикнул: «Ай да на Неман купаться! Водицей 
прохладной обдаться!» В тот же миг из-под 
зеленой листвы, с гамаков поспрыгивали 
детишки, сбивая всех на своем пути. Девушки 
с длинными косами поснимали свои сарафаны 
(аўтарка артыкула была жорстка наказана 
і пазбаўлена пахвалы (бо больш кіраўніцтва 
часопіса не можа нічога пазбавіць) за 
адсутнасць фотапацверджанняў па факту 
“Снимания сарафанов” — заўв.Сел.). 

Солнце начало садиться, а 
значит пришло время плести 
венки. Не помню, сколько 
венков сплела я, но точно 
знаю, что замечала их на 
разных головах: рыжих, 
косматых, белобрысых… Под 
купальские песни начали 
разжигать костры и тихонько 
пританцовывать.

На пологом берегу мужчины 
разожгли купальский костер. 
В кустах стали виднеться 
тени обитателей леса. Настал 
момент выбора главного 
действующего лица праздника 
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— Купалинки! Девушкам необходимо было 
исполнить прекрасный танец. Красавицы  
забеспокоились, каждая пыталась  произвести 
впечатление. Я почувствовала толчок — 
девушка слева споткнулась о ребристую корягу 
и налетела на меня прямо во время танца 
(жаночая зайздрасць detected — заўв.Сел.). По 
истечении нескольких минут Купалинка все 
же была выбрана. Взяв в свои руки ветвистый 
крепкий венок, она уверенно и гордо зашагала 
в сторону костра, освещаемая круглой желтой 
луной (сюжэт трохі нагадвае біяграфію 
Жанны Д’арк…але, спадзяемся, усё абышлося 
— заўв.Сел.). Много забав ожидало нас еще в 
эту ночь: прыжки через костер, соревнования 
по метанию копья (пераможца, верагодна, 
павінен быў спець песню з рэпертуара гурта 
“Ночные снайперы” - заўв.Сел.), бесконечные 
танцы, игра на гитаре…

К утру я сорвала голос (і як жа цяпер, 
сіпатая, будзеш бабулі пра прыгоды 
расказваць? Яшчэ, можа, і лупца ад яе 
адхопіш… - заўв.Сел.). Насладившись 
душистым горячим чаем с мятой, с чувством 
полной удовлетворенности я легла спать… 
Это Купалье, проведённое в “Вайцюшках”, я 
буду вспоминать ещё очень долго и с полной 
уверенностью могу сказать, что побывала в 
сказке! 

лепшая ўнучка і, па 
сумяшчальніцтву, 
аўтарка артыкула 
Надзея Герасімовіч

в полночь уже никто  не 
сидел на месте. Наступил 
самый ответственный момент 
запуска наших венков по реке. 
Перезнакомившись со всеми 
ребятами, я сразу приметила 
того, кто должен стать моей 
судьбой. Но каково же было 
удивление, когда именно мой 
венок словил двоюродный 
брат Степка!

P.S. Апісанне Купалля ў Вайцюшках з пункту 
гледжання арганізатараў чытайце тут: 
http://www.racyja.com/kultura/kupalle-u-vajtsy-
ushkakh/ 

http://www.racyja.com/kultura/kupalle-u-vajtsyushkakh/ 
http://www.racyja.com/kultura/kupalle-u-vajtsyushkakh/ 
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Фальклорны гурт "Старое сяло" на фоне батутаў

карагод збіраецца ля вогнішча

11Свята, якое заўжды з табой
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Праздник 
Живота
на Полесье

Наверное, многие из вас, читатели, хоть раз слышали о фестивале 
«Мотальскія прысмакі»?     

Я, к примеру, проучившись на кафедре туризма три года, была весьма 
наслышана об этом крайне интересном и самобытном празднике и, 
конечно же,  желала на него попасть. Поэтому когда В.А. Клицунова 
(а ўважлівы чытач можа памятаць з папярэдняга выпуску, што 
гэта галоўны кіраўнік таварыства “Адпачынак у вёсцы” — заўв.Сел.) 
спросила меня, не хочу ли я 7-8-ое августа провести в Мотоле, я тут 
же согласилась, предвкушая, как я классно проведу выходные, объедаясь 
всякими вкусностями. Да и вообще, уж очень мне хотелось узнать, чем 
же жители Мотоля удивляют туристов. 

Итак, с чего же началось мое знакомство с Мотолем? Ну, конечно 
же, с еды! По приезду нас вкусно накормили, и мы отправились 
на Круглый стол, который проходил в преддверии фестиваля 

и был посвящен значению традиционной кухни в гастрономическом 
туризме. После обсуждений гостеприимные жители Мотоля снова 
удивили нас своими кулинарными способностями: домашней колбасой, 
салом, хреном, клюквенным морсом и многим другим. 
Затем нас пригласили на концерт, который был посвящен 
двадцатилетию уникального Мотольского музея. Мотольский музей 
народного творчества — это место, где живы традиции, где каждый 
экспонат имеет историю, которая раскрывает кусочек быта полесского 
края. 20 лет — это первое взрослое совершеннолетие музея, поэтому 
юбилей отметили ярко и красочно. 

Свята, якое заўжды з табой12
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Con et reprovit 
quidebis

Этот день стал для меня днём 
открытий. К своему стыду, я не особо 
часто путешествую по белорусской 

глубинке, поэтому весь вечер крутила 
по сторонам головой и старалась ничего 
не упустить. Ведь мало где еще можно 
насладиться таким большим разнообразием 
элементов истинной полесской культуры. 
Меня просто поразило то, как сохранилась 
аутентичность Мотоля. Здесь у людей есть 

свое наречие (которое даже понять не всегда 
можно) (калі белмову не вучыць — заўв.Сел.), 
своя кухня и свои традиции, одним из ярких 
примеров которых является старинный обряд 
«Вясельный каравай».

 После концерта мы отправились отдыхать 
(ад адпачынку — заўв.Сел.). Ночевали мы 
на усадьбе «Домик на окраине», которая 
находится недалеко от Мотоля, в деревне 
Тышковцы. Хозяева Анна и Сергей радушно 

У выдатнай 
форме і, 
спадзяюся, не 
на дыеце 
аўтарка 
артыкула 
Даша Пукась

Свята, якое заўжды з табой 13
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встретили нас и накормили фирменным 
деликатесом хозяина усадьбы — салом с 
«секретом», которое на вкус оказалось просто 
замечательным. К слову, сало я раньше не 
любила. Но когда все вокруг его нахваливали, 
то решилась попробовать. И как только я 
сделала это, то поняла, как много я теряла!  

После ужина, невзначай, выпытала рецепт 
сальца у хозяина, так, на всякий случай.  А 
когда приехала домой, то сразу сагитировала 
родителей самим такое сделать. И вот теперь 
дома всегда лежит «особое» сало, которое 
нравится не только нам, но и гостям.

Кстати, в тот вечер мои убеждения 
поменялись не только насчёт сала. Мне, 
непьющей, наливали и наливали самогон! 

И отказаться было нельзя: и хозяев можно 
обидеть, да и вообще, не пить за процветание 
агротуризма?!  

Это уже в дальнейшем я научилась 
подменять алкоголь на воду (ловкость рук и 
все такое). А в тот вечер я еще была молодой 
и зелёной. Поэтому пришлось пить. И знаете, 
что я заметила? Оказывается, когда пьешь за 
агротуризм, то потом быстро трезвеешь. Так 
что возьмите себе на заметку (и весь вечер 
будете стеклыми как трезвышко).

Проснувшись утром, я поняла, что день 
будет не из легких: на дворе была жара в 36 
градусов. Одним нашим спасением стало 
озеро Мульное с чистой прозрачной водой, 

Святочны падворак

СвяточныЯ стравы

Свята, якое заўжды з табой14
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Свята, якое заўжды з табой 15

которое находится недалеко от Мотоля. 
Освежившись и получив заряд бодрости на 
целый день, мы отправились на фестиваль 
(І зноў няма фотапацверджання! Можа, 
Селядзец толькі і прагортваюць дзеля 
такіх фотарэпартажаў, а мы…губляем 
аўдыторыю! — заўв.Сел.)

Пройдя в центр агрогородка, меня приятно 
удивило, как сильно изменился Мотоль 
всего лишь за день! Вдоль главной улицы 
стояло огромное количество павильонов с 
едой и сувенирами. Кстати, о сувенирах: на 
Мотольский фестиваль приехало более 150 
ремесленников со всех уголков Беларуси, 
привезя с собой изделия из разных 
материалов: соломы, войлока, глины, воска, 
ткани и т.д. 

Кулинарная секция была представлена 
предприятиями Мотоля и Ивановского 
района. Чего там только не было: мед, рыба, 
колбасы, молочная продукция, хлебобулочные 
изделия и, конечно же, огромные мотольские 
караваи. Все это посетители фестиваля 
могли продегустировать, а затем купить 
понравившийся продукт. Вообще, купить 
хотелось всё! Угощения было таким красивым 
и аппетитным, что аж слюнки текли. Но, 
к сожалению, была жара, и я не была САламяны трактар

У ва Францыі ядуць жабак, а 
ў Моталі — вожыкаў. Праўда, 
сырных

уверена, что ничего не испортится в дороге, 
поэтому пришлось ловить момент на месте и 
дегустировать всё, что попадалось на глаза. 

Не обошлось и без культурной программы.  
В центре улицы была расположена сцена, где 
выступали творческие коллективы Мотоля 
и гости из района и области. Отдельного 
внимания заслуживает и то, как красиво 
в этот день выглядел Мотоль: павильоны, 
оригинально украшеные кукурузой и 
рушниками, инсталляции деревенской 
жизни, поделки из еды..! Но особенно мне 
понравились  фигуры, составленные из  
рулонов с сеном: мишка, корова и, внимание! 
— трактор, который от настоящего и не 
отличить! В общем, мотолянам было чем 
удивить туристов. 

Но, как говорится, все хорошее когда-
нибудь заканчивается. Вот и нам пришла пора 
прощаться с Мотолем. Я уезжала из этого 
замечательного места преисполненная эмоций 
и с твердым убеждением, что обязательно 
сюда вернусь. И это несмотря на то, что точно 
увозила отсюда пару лишних кило.

Закончить мне хочется девизом Мотоля: 
«Хто ў Мотолі бувае, той ёго ны забувае!»

Приезжайте в Мотоль!



Селядзец

Go на кірмаш –
Сапега 
стварыў!

На фоне 
зэльвенскай 
канякі аўтар 
артыкула Цімур 
Ходзін

Увага! Наступны артыкул перанасычаны фактамі, крытыкай 
і іншай нуднасцю, не разлічанай на аўдыторыю з iQ меней 
чымсці 130. калі вы раптам падчас чытання пачнеце пазяхаць — 
не хвалюйцеся. Проста гартайце ўніз ды разглядайце малюнкі. 
заўжды ваш, Селядзец.

Сябры, пытанне ў студыю: якія 
асацыяцыі выклікае ў вас імя Ганна 
(Анна)? Мабыць,  адразу ўзгадваецца 

Ахматава, Карэніна, ці, можа, небарака 
Гануля, што разліла алей?...Што ты кажаш? 
Так звалі тваю аднакласніцу ў школе? Ну, 
няхай так, мой недасведчаны маскальскі 

сябра. А ведаеш, якая першая асацыяцыя 
пры імені Ганна ўзнікае ў сапраўднага 
беларуса? Вядома ты ведаеш, вядома, не 
лямантуй! Ты ж цалкам і беспаваротна 
беларус, “от кончиков пальцев до кончиков 
волос” (не лічыць за рэкламу). Безумоўна, 
правільны адказ — Ганненскі кірмаш, 
які ладзіцца ў жніўні ў адносна невялікім 

Свята, якое заўжды з табой16
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горадзе Зэльва, што ў Гродзенскай вобласці. 
Анягож, вы, мае шаноўныя чытачы, 
прагнеце ведаць, што сабой уяўляе на 
сённяшні дзень гэтае невялікае раённае 

свята? Добра, 
я раскажу вам, 
але перш-
наперш правяду 
гістарычны 
лікбез (тым, 
каго ванітуе 
ад гісторыі, 
у мэтах 
прыватнай 
бяспекі і 
захавання 

свайго здароўя раю неадкладна прагартаць 
наступныя старонкі – заўв.Сел.). 

У 17 стагоддзі маленькае мястэчка Зэльва, 
якое знаходзілася на тэрыторыі Рэчы 
Паспалітай, нечакана стала вядома ўсёй 
Еўропе. Як здарылася такое дзіва? — спытаеце 
вы. Справа ў тым, што колішні ўладар Зэльвы, 
Антоні Казімір Сапега, аднойчы атрымаў 
каралеўскі прывілей на правядзенне тут 
штогадовых кірмашоў. З тых часоў Сапега і 
нашчадкі пачалі прыкладаць усе намаганні, 
каб зэльвенскі кірмаш стаў як мага больш 
папулярным і, такім чынам, прыбытковым. 

Кірмаш увогуле, як падзея, ў народных 
уяўленнях беларусаў вылучаўся з штодзённага 
жыцця, набліжаўся да святочнага часу, і 
таму часта прымяркоўваўся да рэлігійных 
ці народных свят. Зэльвінскі кірмаш не стаў 
выключэннем і быў прымеркаваны да дня 
Святой Ганны (26-ага ліпеня па каталіцкаму 
святочнаму календару ці 25-ага па старому 
народнаму календару). 

З цягам часу кірмаш у Зэльве сапраўды стаў 
адным з самых буйных з падобных ў Еўропе. 
Падчас правядзення кірмашу насельніцтва 
мястэчка павялічвалася да 3 тысяч чалавек, 
пры ўліку таго, што на пачатку ХVІІ стагоддзя 
ў Зэльве налічвалася 143 дамы (колькасць 
мясцовых жыхароў падлічыць не цяжка, 
ведаючы, што ў сярэднім сем’і складаліся з 
7 чалавек — Заўв.Сел.). Доўжыўся Ганненскі 
кірмаш спачатку месяц, а ў першай палове 
19 ст. — 20 дзён. Узлёт такога маленькага 
мястэчка, як Зэльва, і парадаксальнае 
правядзенне ў ім такога маштабнага 
мерапрыемства, як кірмаш, прывялі 
Юзафа Ігнацыя Крашэўскага (польскага 
і беларускага пісьменніка, гісторыка 
і фалькларыста 19 ст. — заўв.Сел.) да 
наступнай думкі, якую ён выклаў у брашуры 
“Зэльвенскі кірмаш” і якая стала народнай 
прымаўкай: “Зэльвенцы адзінаццаць месяцаў 
сумуюць, а адзін месяц — жывуць”.

Св. Ганна з Марыяй, абраз 15 ст.

Герб "ліс", да якога належыў 
беларускі род Сапег, у тым ліку 
Антоні казімір

Свята, якое заўжды з табой 17
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Кірмаш у Зэльве быў не толькі гандлёвым 
цэнтрам, але і часовым месцам забаў і 
відовішчаў. Сюды прыязджалі тэатральныя 
калектывы, жанглёры, цыганы. Цікава, што 
барацьбу за права выступаць на кірмашы вёў 
нават Парыжскі тэатр.

Што датычыцца адметных рыс, то, як 
сведчыць гісторыя, Зэльвенскі кірмаш 
славіўся конным гандлем. У асобныя гады тут 
прадавалі па некалькі тысяч гэтых жывёл.
У сярэдзіне 19 ст. Ганненскі кірмаш пачаў 

прыходзіць да заняпаду. З адкрыццём 
чыгуначнай дарогі Варшава — Санкт-
Пецярбург плыні тавараў пачалі абмінаць 
Зэльву. Да таго ж, у гэты час пачала актыўна 
развівацца фабрычная прамысловасць, 
і тавары прыватнікаў сталі дарагімі для 
звычайнага пакупніка ў параўнанні з 
фабрычнымі. 
Спробы аднавіць традыцыі кірмашу з’явіліся 

толькі пасля 150-гадовага перапынку ў яго 
існаванні, у 2001 і 2004 годзе. Праўда, тады 
абмежаваліся толькі культурнай праграмай 
(накшталт невялічкіх Дажынак). У 2010 г. 
Ганненскі кірмаш атрымаў сапраўднае новае 

жыццё, а дзякуючы СМІ, інфармацыя пра 
яго была распаўсюджана па ўсёй Беларусі. 
Фінансавую і кансультатыўную дапамогу 
тады ў адраджэнні кірмашу аказаў праект ЕС/
ПРААН “Устойлівае развіццё на мясцовым 
узроўні”, які выдаткаваў на ажыццяўленне 
запланаванага 18 мільёнаў рублёў. Як 
паведамляе kimpress.by, спасылаючыся на 
словы начальніка аддзела культуры Галіны 
Раманчук, прыкладна такая ж сума была 
сабрана жыхарамі Зэльвеншчыны падчас 
суботнікаў, не без дапамогі кіраўніцтва 
раёна і кіравання культуры Гродзенскага 
аблвыканкама. Варта адзначыць, што 
большасць сабраных грошай была 
выкарыстана на набыццё сцэнічных касцюмаў 
і матэрыялаў для дзейнасці рамеснікаў.
Фух, цяпер пра сучаснасць. Першапачаткова 

планавалася, што кірмаш будзе ладзіцца раз 

Малюнак невядомага аўтара: 
шляхцюк купіў каняку на 
зэльвенскім кірмашы

візітная картка зэльвы — Траецкі 
касцёл 1910-1913 г.

Свята, якое заўжды з табой18
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на 3-4 гады. Але, верагодна, арганізатары і 
ўдзельнінкі знайшлі ў сабе моц і грашовыя 
сродкі, каб зрабіць гэтае свята штогадовым, 
бо ўжо як мінімум 3-ці год запар кірмаш радуе 
мясцовых жыхароў ды гасцей з усёй Беларусі. 
Мне пашанцавала быць тут 22 жніўня 2015 
года. Прыехаў я сюды на 1 дзень, бо свята 
сёлета доўжылася менавіта такі тэрмін (у 
папярэднія гады кірмаш “жыў” 2 дні — заўв.
Сел). 
Ішла 12 гадзіна. Зэльва сустрэла мяне 

цёплым надвор’ем і перакрытымі дарогамі 
да цэнтра (І быў бы гэта разумны крок, 
улічваючы маштабы, няхай і лакальнага, але 
свята, калі б не нейкія “шышкі”, якія няхай 
і рэдка, але гойсалі праз натоўп пасярод 
кірмашу, паказваючы сваю круцізну (чытай 
— гультайства) — заўв. Сел.). Там жа мяне 
сустрэла намеснік дырэктара па навучальнай 
працы гімназіі п. Князева (Зэльвенскі раён) 
— Вольга Мікалаеўна Наруш, з якой мы 
пазнаёміліся на леташняй канферэнцыі па 
агратурызму і якая ласкава пагадзілася стаць 
маім персанальным гідам па Зэльве ў гэты 
святочны для горада дзень. 

І вось мы пайшлі па адной з галоўных 

вуліц Зэльвы ў эпіцэнтр свята. Паабапал 
стаялі конныя павозкі. Як пазней я даведаўся 
(і ўласна праверыў), — на іх можна было 
бясплатна пракаціцца. Дарэчы, у межах 
кірмашу прадугледжваўся конкурс на 
самую прыгожую і арыгінальную конную 
павозку. Увогуле, зэльвенскі кірмаш 
багаты на разнастайныя конкурсы. Тут 
ёсць спаборніцтвы за найпрыгажэйшае 
афармленне балкона, за лепшы каравай; 
больш празаічныя — за лепшы стылізаваны 

зэльвенскія каламажкі

Даўно не ездзіў на калёсах

Свята, якое заўжды з табой 19
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Галоўная канцэртная пляцоўка зэльвы. На сцэне — "купалінка”

вясёлы вясковы дэкор

Свята, якое заўжды з табой20
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калекцыя 
матылькоў

князеўскі 
падворак

Свята, якое заўжды з табой 21
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касцюм, лепшую прэзентацыю аграсядзібы 
ці лепшы фотаздымак на тэму Ганненскага 
кірмашу; і нават трохі вар’яцкія — за самы 
арыгінальны касцюм (ці фрагмент касцюма), 
галоўным матэрыялам якога павінны быць 
старонкі зэльвенскай раённай газеты.

Далей нам пачалі сустракацца 
сельскагаспадарчыя падворкі: прадстаўнікі 
сельсаветаў і сельскагаспадарчых арганізацый 
раёна прапанавалі ўвазе гасцей, чым багата 
менавіта іх мясцовасць. Мы спыніліся 
ля Князеўскага, дзе Вольга Мікалаеўна 
перакінулася некалькімі словамі са сваімі 
аднавяскоўцамі, а мне ў той час закрылі рот 
смачнай ежай, паклаўшы вялікую порцыю 
яешні са шкваркамі і дранікамі. Цікавы факт: 
у гэты дзень менавіта Князеўскі філіял заняў 
першае месца ў конкурсе на лепшы падворак.
(Дасціплае апісанне ўсіх падворкаў 

можна палядзець тут: http://www.zelwa.
by/2015/08/u-konkurse-na-lepshy-padvorak-
na-gannenskim-kirmashy-peramog-kramy-
anicki-selsavet-i-filiyal-knyazeva/#more-62709 
— заўв.Сел.)

Пасля таго, хуткасць нашых перасоўванняў 

запаволілася. Мы ішлі ўздоўж маленькіх 
намётаў-крамак, дзе прадаваліся звычайныя 
прадукты: вада, марожанае, квас, нешта 
нейкае пад назвай збітню ды медавухі (не 
таму што не ведае, што гэта, а таму што 
паспрабаваў на смак — заўв.Сел.), а таксама 
шашлІк, які, па словах Вольгі Мікалаеўны, 
калі не купі — усё роўна сыры.
Падыйшлі да галоўнай сцэны свята, дзе 

выступаюць цягам дня розныя калектывы. 
Вядома, праход толькі праз металадэтэктар. 
Прайшлі без праблем і чэргаў, бо тыя, хто 
хацеў прыйсці, сесці і слухаць — былі ўжо там.

Паглядзеўшы на задорны калектыў 
“Купалінка”, што выступаў на сцэне, а заадное 
трохі пераварыўшы яешню, адправіліся 
глядзець далей, чым можа ганарыцца 
Ганненскі кірмаш. 

(Дакладная праграма кірмашу знаходзіцца 
тут: http://www.zelwa.by/2015/08/pragra-
ma-svyata-gannenski-kirmash/ - заўв.Сел.)

Нельга было не заўважыць як пераваг, так і 
хібаў Ганненскага кірмашу.

калекцыя рукадзельных вырабаў

выстава куфраў жыхароў 
раёна і вобласці
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Да станоўчага можна аднесці 
непадробленую таленавітасць мясцовых 
жыхароў, якія на кірмашы ці прапаноўвалі 
свае тавары, ці праводзілі выставы; 
адмысловыя конкурсы, канцэпт якіх кідаецца 
ў вочы сваёй адметнасцю і крэатыўнасцю 
(прыклады конкурсаў я прыводзіў вышэй); 
убранасць свята, якая выканана ў лепшых 
беларускіх святочных традыцыях (тут 
невялічкая іронія — заўв.Сел.),  але ў якой 
адчуваецца нешта сваё, адметнае, каларытнае, 
да таго ж зробленае з густам; падтрымку 
мясцовага ўрада, які падбухторвае грамадства, 
развівае патэнцыял як рэгіёна, так і кожнага 
зацікаўленага жыхара.
 Што датычыцца адмоўных рыс 

свята, то яны ўласцівы ўсім беларускім 
мерапрыемствам — адсутнасць элементарнага 
сэрвісу: інформцэнтр / брашуры з праграмай 
свята, указальнікі, прыбіральні, сметніцы, 
тэрміналы для аплаты карткай, паркоўкі, 
інфармацыя пра месцы начлегу — усё гэта 
чамусьці пазбегла ўвагі арганізатараў. 
Апрача можна адзначыць недастатковую 
колькасць анонсаў кірмашу ў сродках 
масавай інфармацыі; адсутнасць ініцыятывы 
“на месцах”, у тым сэнсе, што падчас 
кірмашу рамеснікі, гаспадары падворкаў і 
іншыя “прадаўцы” праяўлялі мінімальную 

актыўнасць з мэтай прывабіць гасцей свята 
менавіта да сваёй прадукцыі ці паслугі; 
большасць забавак была створана для 
дзяцей, як самае таннае для рэалізацыі і 
аднаразова прыбытковае, што няправільна 
як мінімум з пункту гледжання маркетынгу 
мерапрыемства.
 Такім чынам, вынік: калі мясцовая 

супольнасць, а я маю на ўвазе як жыхароў 
горада і раёна, так і мясцовыя урады, палічаць 
за вартае развівацца кірмашу як лакальнаму 
святу, “для сваіх” — то на ўсе прапісаныя 
вышэй мінусы можна закрыць вочы. Але мне 
падаецца, што пры такой упартай барацьбе 
за права кірмашу існаваць, пры такой ягонай 
падтрымцы, мэта ініцыятараў (як адзначалася 
вышэй - урада) — зрабіць мерапрыемства 
вядомым па-за межамі родных вёсак, зрабіць 
адмысловы брэнд. А гэта сведчыць пра тое, 
што ўсім удзельнікам кірмашу ёсць над чым 
працаваць, ёсць да чаго імкнуцца.
 А каб праверыць, нагарадзіў я тут лухты 

ці не — запрашаю налета наведаць гэтую 
разыначку Беларусі — Ганненскі кірмаш. Хаця 
б адзін раз — яно таго варта.

Печ з хлябоў

Аўтар артыкула пасля таго, як 
зэльвенцы прачытаюць у Селядцы 
яго крытыку кірмашу
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Бывай,
лета!

і ііхааа, спадарства, па традыцыі 
апошні артыкул “Селядца” — 
рэзультаты апытанкі. На гэты 

раз студэнты кафедры міжнароднага 
турызму, верагодна, упершыню ў 
жыцці шчыра, з веданнем “навошта?” 
і ў адзін сказ напісалі сачыненне на 
тэму “Як я правёў лета?”. Сутнасць 
апытання зводзілася да таго, што 

паддоследныя павінны былі як на 
споведзі сказаць, куды і чаму яны 
ездзілі гэтым летам. Вядома, больш за 
ўсё “Селядца” цікавілі “сапраўдныя” 
турысты — тыя, хто падарожнічаў па 
Беларуське. 

“Арыгінальнасць” апытання 
заключаецца ў тым, што тут не 
выяўлялася, чаму большасць з 

Селядзец
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апытаных не вандравала па Сінявокай 
(бо ўсім вядомы адказы менавіта на такім 
чынам пастаўленае пытанне, якія даўно 
набілі аскоміну), а наадварот: чым Беларусь 
прывабіла тых, хто вырашыў з турыстычнай 
мэтай наведаць яе цудоўныя гарады і мястэчкі. 
Зроблена гэта было з мэтай “пайсці ад 
зваротнага”, каб было, што супрацьпаставіць 
заезджаным “мінусам”, каб зразумець 
патэнцыял. Шмат хто зараз буркне: “Вядома, 
у Беларусі аг-ром-ней-шы патэнцыял, гэта 
таксама заезджана і даказываць тут няма 
чаго”. Добра, чалавеча. Але ўзгадайма 
аргументы іншыга боку: “Да тут няма на што 
глядзець, навошта час марнаваць?” І я чую, 
як нешта храбусціць, трэскаецца. Але, логіка. 
Скажаце, на смак і густ? У чымсьці слушна, але 
ж не да такой ступені, каб прадапошняе месца 
па міжнародным турыстычным прыбыццям у 
межах ЦУЕ (як мінімум на 2013 г. па ЮНВТО). 
Вам здаецца, я блытаю паняцці ўнутраны і 
ўязны турызм? Як бы не так! Калі чалавек 
не шануе сваё, уласнае — з якой нагоды гэта 
будуць рабіць іншыя?

Апытанне было праведзена сярод студэнтаў 
кафедры міжнароднага турызму 2 і 4 курсаў. 
Астатнія не разглядаліся, так як Пяршакі 
шчэ не аперыліся, ды і паў лета ў турботах; 
пяцікурснікі амаль усё лета валэндаліся 
з практыкай ды працай; а 3 курс на пары 
прыйшоў у такой колькасці, што нават сэнс 
згубіўся дзеля гэтых лічаных войнаў бланк 
псаваць (прабачце, спадарства, — спаліў).
 І вось, нарэшце, факты. Усяго было 

апытана 78 чалавек: 
50 другакурснікаў і 28 
чацвёртакурснікаў. 
Прапаноўваю разглядаць 
гэтыя супольнасці асобна, 
бо падпарадкоўваюцца яны 
розным тэндэнцыям.

Так, сярод другакурснікаў 
толькі 16% (8 чалавек) 

Бланкі для апытанкі

Прыкладна 
так павінен 
быў 
выглядаць 
адказ 
апытаных

ездзілі па Беларусі з турыстычнымі мэтамі. 
У той жа час за мяжу з мэтай вандроўкі 
выязджала 64% плыні (32 чалавекі). 

Вандроўкі, як мінімум па Беларусі, былі 
не калектыўнымі (у межах плыні), пра што 
сведчаць гарады, прапісаныя ў адказах, якія 
не паўтараюцца ні ў кога іншага. 

Другакурснікі вылучыліся наведваннем 
невялікіх мястэчак: Глыбокае, Заслаўе, 
Жалудок, Вілейка, Аўцюкі, Ружаны, Косава, 
Жыровічы, Браслаўскія азёры ды возера 
Белае. З адносна папулярных турыстычных 
дэстынацый былі ўзгаданы Мір, Несвіж, 
Хатынь і Гродна.

Чацвёртакурснікі, не зважаючы на 
адсутнасць паловы плыні падчас апытання, 
выйгралі званне “сапраўдных” турыстаў: 42% 
(12 чалавек) зладзілі падарожжы па Беларусі, 
60% (17 чалавек) вандравалі за мяжой. Не 
пужайцеся, мы не на расійскіх выбарах, каб 
мэтанакіравана за 100% перашкальваць. 

Селядзец
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Проста для 4 курса, як апынулася, уласціва 
спалучаць летам як вандроўку за мяжой, 
так і па родным краі, таму некаторыя 
апытваныя дубліраваліся. Тут як раз такі 
назіраецца “калектывізацыя” і сяброўская 
еднасць, якая апрача таго, што адлюстравана 
ў статыстыцы, проста мне вядома. Для 4-ага 
курса характэрна наведванне буйных гарадоў 
і беларускіх турыстычных цэнтраў: Віцебск, 
Брэст, Пінск, Гомель, Нясвіж, Нарач, Гродна, 
Полацк. 

Хутчэй за ўсё такое адрозненне у наведаных 
гарадах ды вёсках паміж 2 і 4 курсам можна 
апраўдаць тым, што 4 курс сам рабіў экскурсіі 
па невялічкіх мястэчках для паспяховай здачы 
іспыту спадару Рашэтнікаву, калі ў другога 
курса гэта толькі мае быць. Таму, пасталеўшы 
і праз малыя гарады палюбіўшы Беларусь, 
сёння 4 курс наганяе тое, што ўпусціў яшчэ ў 
школе.

Цяпер пра набалелае: турыстычны 
патэнцыял Беларусі. Лідарамі па колькасці 
наведвальнікаў сярод апытваных сталі гарады 
Гродна (7 чалавек), Нясвіж (5 чалавек) 
і Гомель (4 чалавекі). Такія гарады, як 
Глубокае, Маладзечна, Вілейка, Ружаны, 
Косава і Жыровічы па выніках апытання 
з’яўляюцца больш транзітнымі на шляху 
турыста, чым канчатковай мэтай вандроўкі. 
З абласных гарадоў без увагі застаўся толькі 
Магілёў, які не наведваў сёлета ніхто з 78 
чалавек (і наўрад ці па прычыне таго, што 
раней там былі). Смаргонскі і Ашмянскі 
раёны, Тураў і Быхаў таксама засталіся па-
за ўвагай студэнтаў. Нікім не былі ўзгаданы 
зялёныя маршруты, green ways, на якія так у 
свой час спадзяваліся гуру турызму.
 Асноўнымі мэтамі падарожжа 
ў тое ці іншае месца былі любоў да 
мясцовай архітэктуры (больш уласціва 
для Гродна і вобласці), наведванне месца 
ўпершыню (агульная цікавасць да горада / 
рэгіёна), і ў якасці рэдкага выключэння — 

мэтанакіраванае вывучэнне гарадоў / рэгіёнаў 
для наступнай працы з атрыманымі ведамі ў 
межах універсітэта.
 На жаль, немагчыма было пагутарыць 
у межах апытання аб уражаннях тых, хто 
вандраваў па Беларусі. Хаця мы з вамі і без 
таго разумеем, што не ўсё тут добра. Але каб 
падняць, вырашыць, здзейсніць — трэба па-
сапраўднаму зацікавіцца і палюбіць. Таму 
заклікаю, сябры, калі вы дачыталі часопіс 
да гэтых радкоў, значыцца вам не абыякавы 
лёс нашай роднай краіны, значыцца разам 
мы можам працаваць, змагацца і рушыць 
наперад. Будзьма беларусамі! 

Селядзец

Рашэтнікаў Д.Г.

Аўтар артыкула Рыба Селядзец
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А у! Хэй! Прабач, што абуджваю цябе ад санлівага 
чытва, але надышоў час развітання. Усё, чым мы 
маглі падзяліцца з табой, прадстаўлена вышэй. А 

цяпер адкажы, дружа, ты добра выхаваны чытач? Тады ты 
павінен ведаць, што калі дзеляцца чымьці з табой, трэба 
пры першай магчымасці дзяліцца ў адказ. Сячэш? 

“Селядзец” чакае ветліва ды гасцінна прапанаваныя табой 
тэмы, якія было б варта разабраць і апісаць у наступным 
выпуску;варыянты паляпшэння часопіса, карэкцыі 
існуючых хібаў; асабістыя паслугі па развіцці “Селядца” і г.д. 

Гарачая скрыня для рэалізацыі    
вышэйзгаданага — khodin.t@gmail.com 
з крэскай «Селядзец ». 

Цуда-рыбка і ўвесь штат яе дапаможнікаў, выказаўшы 
табе падзяку, замкне кола дабрачыннасці новым выпускам 
часопіса, які паважаны чытач можа чакаць ужо ў лістападзе!

На гэтым дакладна ўсё. Зычу менш дэпрэсняку і больш 
якасных фотак у рознакаляровай лістоце. Да хуткіх сустрэч!

Селядзец
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