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Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
адзі ны з прад стаў ні коў 

рэс пуб лі кан скіх СМІ браў 
удзел у прэс-ту ры 

ў Лат галь скім рэ гі ё не  
Лат віі. На га даю, Лат га лія 

(адна з чатырох 
гісторыка–культурных 

абласцей краіны) 
ка лісь ці бы ла ў скла дзе 

Бе ла рус кай, а по тым 
Ві цеб скай гу бер няў. Латвія 

сё ле та стар шын ствуе ў 
Еў ра пей скім са ю зе. 

Та му ўдвая ці ка ва бы ло 
па бы ваць там. 

Хто та кія лат галь цы? 
На вош та ім кон суль ства ва 

ўлас най кра і не? 
Як яны за ха ва лі свае мо ву 

і куль ту ру? Што аба вяз ко ва 
трэ ба па гля дзець у іх краі? 

Ад ка зы на гэ тыя і ін шыя 
пы тан ні ў рэ парт ажы.

ДЗЕ ВЫ СТА ВЫ... 
ПАХ НУЦЬ?

Спа чат ку нас ча каў го рад Рэ зек-
не. Ля бу дын ка Лат галь ска га куль-
тур на-гіс та рыч на га му зея да во лі 
не звы чай ны пом нік: дзядзь ка, а по-
бач лаў ка з парт фе лем. Му зей ныя 
ра бот ні кі рас тлу ма чы лі, што та кім 
чы нам уве ка ве чы лі па мяць Ан то на 
Ку кой са. Ён быў паэ там, дра ма тур-
гам, рэ жы сё рам, ак цё рам і гра мад-
скім дзея чам. Лі чыц ца, ка лі па цер ці 
той парт фель, аба вяз ко ва па шан-
цуе. Му зей у са мым цэнт ры го ра да 
аба вяз ко ва раю на ве даць.

— Яму ўжо больш за 55 га доў. 
Ня даў на пра вя лі рэ кан струк цыю 
му зея. Да гэ та га ён раз мя шчаў ся ў 
гіс та рыч ным бу дын ку, вы ста вач ная 
за ла — асоб на. Ця пер — су час ны 
му зей ны комп лекс, — рас каз вае 
На стас ся СТРА У ТА, ды рэк тар 
Лат галь ска га куль тур на-гіс та рыч-
на га му зея.

Як і ў По лац ку, дзя ку ю чы пра ек ту 
«Му зей ныя ва ро ты» ў му зеі зроб ле-
на ня ма ла. У пры ват нас ці, з'я ві ла ся 
аб ста ля ван не для па ка зу экс па зі-
цый: ка лек цый тэкс ты лю, по су ду, ар-
хеа ла гіч ных зна хо дак. У му зеі больш 
за 3 ты ся чы эк зэмп ля раў ке ра міч ных 
вы ра баў. Ме на ві та ган ча ры пра сла-
ві лі Лат га лію на ўвесь свет.

У му зеі 17 пра грам для школь-
ні каў. Да рэ чы, для іх ува ход ны кві-
ток каш туе ўся го 50 еў ра цэн таў. 
Для да рос лых на ўсе вы ста вы — 
1,5 еў ра.

Ура зі ла вы ста ва ца цак-чор ці каў. 
Каб пе ра сту піць па рог за лы, па жа-
да на зра біць гра шо вую «ах вя ру»: 
кі нуць ма не ту.

Што год ся род ка мер цый ных вы-
стаў (і ў нас так ро бяць, каб му зей 
мог больш за ра біць. — Аўт.) са мая 
па пу ляр ная — вы ста ва руж. У пер-
шай па ло ве чэр ве ня ад на ча со ва 
мож на ўба чыць ка ля 300 сар тоў гэ-
тых кве так! І спе цы я ліс ты кан суль-
ту юць на вед валь ні каў па ру жа вай 
тэ ме: якую і ка му лепш па да рыць, 
як лепш вы са дзіць.

«ВІ ЦЕБ СКІЯ 
ЛА ТЫ ШЫ»

Што ці ка ва, у Рэ зек не, дзе жы-
вуць ка ля 32 ты ся ч ча ла век, рус кіх 
ка ля 37%, ла ты шоў (лат галь цаў) — 
59%, бе ла ру саў больш за 1%. Здзі-
ві ла, што ў пер шай па ло ве дня мі-
на коў на ву лі цы вель мі ма ла. Ту-
тэй шыя ска за лі, што ўсе пра цу юць. 
Не ўтой ва лі, што мно гія, асаб лі ва 
мо ладзь, па кі ну лі го рад у по шу ках 
леп ша га жыц ця ў больш ба га тых 
кра і нах Еў ра пей ска га са ю за.

Пад час пе ша ход най эк скур сіі 
па Рэ зек не аба яль ная эк скур са-
вод рас ка за ла, што го рад на зы-
ва юць «сэр цам Лат га ліі», па бу-
да ва ным на ся мі па гор ках. Да 
XІІІ ста год дзя на мес цы Зам ка-
вай га ры зна хо дзі ла ся па се лі шча 
лат га лаў. У 1777 го дзе га ра док 
увай шоў у склад По лац кай гу бер-
ні. А з 1802 го да стаў ад ным з 

па вя то вых цэнт раў Ві цеб скай гу-
бер ні. Да рэ чы, ка лісь ці з-за гэ та га 
з'я віў ся тэр мін «ві цеб скія ла ты-
шы»... Праў да, пе ра важ на жы лі ў 
Рэ зек не яў рэі. Толь кі ў 1920 го дзе 
па вы ні ках Рыж ска га мір на га да-
га во ра Лат га лія ўвай шла ў склад 
но вай дзяр жа вы — Лат віі.

У наш час лат галь цы як эт ніч ная 
гру па за ха ва лі свае куль ту ру і мо ву. 
Дзяр жа ва пад трым лі вае вы дан не 
кніг на лат галь скай мо ве, на ву ко-
вую пра цу, пра вя дзен не куль тур ных 
ме ра пры ем стваў. Здзі ві ла тое, што 
ў Рэ зек не ёсць Лат галь скае па соль-
ства — цу доў ны куль тур ны цэнтр — у 
знак па ва гі да лат галь цаў з бо ку ўла-
ды... А су час ны комп лекс GORS — 
гэ та за лы для дэ ман стра цыі філь-
маў, пра вя дзен ня кан цэр таў, вы стаў. 
Тут жа і рэ ста ран, і на ват ЗАГС.

Па ка за лі і пра ва слаў ны храм, 
па бу да ва ны ў 1846 го дзе. Зле ва ад 
яго — му ра ва ная кап лі ца свя то га 
Аляк санд ра Не ўска га, спра ва — 
па бу да ва ная ў 1909 го дзе шкля ная 
кап лі ца — «маў за лей». Там па ха ва-
ны ме цэ на ты царк вы: рус кі ге не рал 
і яго жон ка.

Ура зіў і пом нік на цэнт раль най 
пло шчы, які 3 ра зы ўзво дзі лі і 2 ра-
зы зно сі лі. А ўсё з-за па лі тыч ных пе-
ра мен. Пер шы раз па ста ві лі ў 1930 
го дзе. Ка ля ног ба гі ні Ма ры ля жыць 
во ін, які раз ры вае лан цу гі. На пом ні-
ку на пі са на «За адзі ную Лат вію».

На конт «праб лем» рус ка моў ных: 
ёсць кур сы для ах вот ні каў вы ву чыць 
ла тыш скую. Вя до ма, што доб рае 
ве дан не мо вы да зво ліць атры маць 
гра ма дзян ства і, на прык лад, па сту-
піць на дзяр жаў ную служ бу. Не гра-
ма дзя нін Лат віі ска заў, што ні хто 
яго не крыў дзіць. Больш за тое, у 
ад роз нен не ад гра ма дзян, ён мо жа 
ехаць без ві зы ў Ра сію, Бе ла русь. А 
так са ма і ў лю бую кра і ну ЕС.

ПРА ЭК ЗА МЕН... 
НА МУЖ ЧЫ НУ

У най ста рэй шым го ра дзе Лат віі 
Лу дзе аба вяз ко ва на ве дай це края-
знаў чы му зей.

— На ша му го ра ду ўжо больш за 
840 га доў. Бе раж лі ва за хоў ва ем гіс-
та рыч ную спад чы ну. Са ста ра жыт-
ных ча соў у на шым краі жы лі прад-
стаў ні кі роз ных на цы я наль нас цяў. І 
ўсе яны ўнес лі свой уклад у куль ту ру, 
го ра да бу даў ніц тва. Іх са ма быт насць, 
тра ды цыі ў вы ні ку і зра бі лі Лу дзу і 
на ва кол лі не паў тор ны мі ў Лат віі. 
Та ко га больш ні дзе ў на шай кра і не 
вы не ўба чы це, — рас па вя дае Ры та 
КУ ЧА НЭ, кі раў нік ад дзе ла ка му ні-
ка цый і гра мад скіх ста сун каў Лу-
дзен ска га края знаў ча га му зея.

— Му зею 97 га доў. Лат віі не бы ло, 
а му зей быў, — жар ту юць яе ка ле гі.

Мы ўба чы лі экс па зі цыю, 
якая зна хо дзіц ца ў ся дзі бе 
Яка ва Куль не ва, ге роя вай-
ны 1812 го да. А са мы мі вя-
лі кі мі экс па на та мі з'яў ля юц-
ца ха ты, якія ў роз ныя га ды 
пе ра вез лі сю ды з роз ных 
мес цаў. Ся род ін шых — 
жыл лё XІX ста год дзя. На 
1,5 га зям лі мож на ўба чыць 
ха ты, па бу да ва ныя ў роз-
ных сты лях. У ад ной жыў 
ган чар, а ў гэ тай — па эт, а 
тут — ха лас цяк... Ту рыс ты 
ах вот на фа та гра фу юц ца 
по бач з ма шы най, якая вы-
ка рыс тоў ва ла ся і ў якас ці 
трак та ра, і ме ха ні за ва най 
пі лы. «Цуд тэх ні кі» зра бі лі ў 
1930-я га ды ў Гер ма ніі. Ез-
дзіў з хут ка сцю мак сі мум 4 
кі ла мет ры за га дзі ну...

Кошт квіт ка для да рос-
лых — 2 еў ра, школь ні каў і 
сту дэн таў — 1 еў ра, пен сі-
я не раў — 1,5.

У Лу дзен скім цэнт ры 
ра мес ні каў у якас ці эк-
скур са во да лат га лец, які 
прад ста віў ся кі раў ні ком 
ра мес ні каў. Ён з го на рам 
рас ка заў пра тра ды цыі 
свай го на ро да.

— Лат галь цы ме лі пра-
ва пра да ваць толь кі тое, 
што самі зра бі лі. Но вы 
год нель га су стра каць з гра шы-
ма. Апош нія, якія не па тра ці лі, 
кла лі ў глі ня ны збан і за коп ва лі. 
Той, хто не зра біў гэ та га, або ку-
піў неш та «не па трэб нае» ў ста рым 
го дзе, ка раў ся. Са чы лі за тым, каб 
не па ру ша лі за кон, «во і ны гро му». 
Іх гэ та му ву чы лі з 5 га доў. Вы хоў-
ва лі во і наў па-за сям' ёй. Ка лі яны 
да вед ва лі ся, што нех та гро шы не 
за ка паў, ноч чу пры яз джа лі да яго. 
Ка лі гас па дар пры зна ваў ся ў зла-
чын стве, яго вы га ня лі з род на га 
краю на заў сё ды. А ка лі ка заў, што 
ні чо га не па ру шыў, яго лёс вы ра-
шаў конь, — здзіў ляў лат га лец.

«Аб ві на ва ча на га» вы во зі лі ў бя ро-
за вы гай. Там уста лёў ва лі ры ту аль-
нае бер вя но. Ка лі конь ле вым ка пы-
том пе ра сту паў бер вя но, зна чыць, ча-
ла век ві на ва ты. І яму ад ся ка лі га ла ву. 
Ка лі пра вым, да ра ва лі жыц цё...

— Ра зум ней шыя ста рэй шы ны 
да зва ля лі рас коп ваць гро шы, толь кі 
ка лі вай на па чы на ла ся — для ўзбра-
ен ня муж чын. Да рэ чы, каб на сіць 
шта ны, трэ ба бы ло атры маць на гэ та 
пра ва ў вы ні ку вы пра ба ван няў. 12-
га до вы хлоп чык па ві нен быў зра біць 
дзве драў ля ныя лыж кі, міс ку, вя роў-
ку даў жы нёй 3 мет ры — на столь кі 
тры ва лую, каб яе конь не па рваў... 
А яшчэ не аб ход на бы ло з вя ро вак 
абу так вы ра біць, умець ка сіць. Ды і 
цві кі вы ка ваць. Так, мно гія не зда ва лі 
«эк за ме ны». «Вы дат ні кам» у па да ру-
нак ва ўра чыс тай аб ста ноў цы ўру ча лі 
ску ра ны по яс. І ён атрым лі ваў пра ва 
на сіць шта ны... А да 12 га доў хлоп чы-

кі і дзяў чат кі ха дзі лі ў доў гіх ка шу лях. 
Дзяў чат кі па він ны бы лі ўмець пра сці, 
вя заць і гэ так да лей, — пра цяг вае 
не звы чай ны эк скур са вод.

У цэнт ры пра цуе і ган чар, які лі-
та раль на за не каль кі хві лін ро біць 
роз ныя глі ня ныя вы ра бы.

Пад час прэ зен та цыі тра ды цый-
ных лат галь скіх страў (а ку лі на-
рыя — гэ та адзін з «брэн даў» Лат-
га ліі), па час та ва лі шма каў кай. Гэ та 
тра ды цый ная са ма гон ка. Га ла ва ад 
яе «чыс тая», а вось но гі ста но вяц-
ца, як ка мень... На пы тан не, коль кі 
ж там гра ду саў, лат галь цы ска за лі, 
што яны не за мя ра лі. Між ін шым, 
у ад ным з лат галь скіх му зе яў гэ ты 
на пой — га лоў ны «экс па нат».

Вель мі ўра зі лі раз ва лі ны зам ка. 
Ён упер шы ню згад ваец ца аж у XV 
ста год дзі. Згод на з ад ной з ле ген-
даў, дзве з трох да чок фе а да ла, які 
жыў у за мку, за сна ва лі Рэ зек не і 
Лу дзу... Смех сме хам, але пас ля 

шма каў кі на ней кі час ад чуў ся бе, 
як Шу рык з ка ме дыі, які хва ля ваў ся, 
што ён раз бу рыў храм. А ка лі сур'-
ёз на, на са мрэч трэ ба па бы ваць у 
Лат га ліі. Яна, аказ ва ец ца, на столь кі 
нам бліз кая, што лат галь цаў сме ла 
мож на на зваць брац кім на ро дам. 
У іх, як у бе ла ру саў, ду ша на росх-
рыст. Яны вель мі га на рац ца сва ёй 
гіс то ры яй, тым, што ка рыс та юц ца 
род най мо вай. За ўва жыў, што гас-
цін ныя лат галь цы з асаб лі вай ра-
дас цю пры ма юць бе ла ру саў. Пра-
ект «Му зей ныя ва ро ты» да зво ліць 
нам стаць блі жэй.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
Лат галь скі рэ гі ён Лат віі — 

По лацк — Ві цебск
pukshanskі@zvіazda.by
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На свае во чыНа свае во чы  ��

Но вы год нель га су стра каць
 з гра шы ма. Апош нія, якія 
не па тра ці лі, кла лі ў глі ня ны 
збан і за коп ва лі. Той, хто 
не зра біў гэ та га, або ку піў 
неш та «не па трэб нае» 
ў ста рым го дзе, ка раў ся.

«МУ ЗЕЙ НЫЯ ВА РО ТЫ» 
Ў ЛАТ ГА ЛІЮ

Ка му мож на 
на сіць шта ны, 

хто та кія ко ні лё су 
і што та кое шма каў ка?

Лу дзен скі края знаў чы му зей.

Ган чар з цэнт ра ра мес ні каў у Лу дзе.

У Лат галь скім куль тур на-гіс та рыч ным му зеі.

Рэ зек не на зы ва юць «сэр цам 
Лат га ліі», па бу да ва ным 
на ся мі па гор ках. Да XІІІ 
ста год дзя на мес цы Зам ка вай 
га ры зна хо дзі ла ся па се лі шча 
лат га лаў. У 1777 го дзе га ра док 
увай шоў у склад По лац кай 
гу бер ні. А з 1802 го да стаў 
ад ным з па вя то вых цэнт раў 
Ві цеб скай гу бер ні. Да рэ чы, 
та му ў свой час з'я віў ся 
тэр мін «ві цеб скія ла ты шы»...


